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Maart 2015 

Er is weer heel wat gebeurd binnen de afdeling! We kregen een nieuwe 

afdelingsnaam, we gingen schaatsen in Gullegem , we doorstonden een ware 

bejaardenstunt en we kregen mega warme sjaals cadeau van 

Sinterklaas! Ook de komende maanden staat er van alles te 

beleven… Doorblader snel deze nieuwsbrief en kom het 

allemaal te weten! 

Veel leesplezier! 

Welkom! 

We heten voortaan niet meer afdeling Groot-Menen maar 

wel afdeling Lauwe-Menen-Rekkem. Deze naamswissel was 

niet geweten toen we onze truien lieten bedrukken. 

Daarom zullen we iedereen de kans geven om hun trui  

gratis om te ruilen voor een trui met de nieuwe naam!  

 Wil jij je trui inruilen? Laat het ons zeker weten! We 

laten de nieuwe truien eind maart bedrukken. 

In Sint-Joris gaven we opnieuw de initiatie Ket(c)hulp aan alle leerlingen 

van het 2e middelbaar! 101 jongeren kunnen al beter mensen helpen! 
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De Sint liet een grote mysterieuze zak leveren door Zwarte Piet. Daarin vonden we voor ieder-

een een lekker warme en zachte sjaal! Bedankt Sint voor dit leuke cadeau!!! 
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Voor het eerst bezochten we het RVT OLV Middelares van Rekkem. We 

mogen dit initiatief een waar succes noemen! 16 kids en de leiding genoten 

samen met de bejaarden van een gezellige namiddag! 

Stickerverkoop 2015 

Vanaf 23 april kan je deze mooie sticker van Wickie De 

Viking kopen ten voordele van het Rode Kruis. 

(Iedereen die eentje koopt in Menen, Rekkem of Lauwe, 

steunt daarmee onze afdeling!!!) 



 4 

 

7 maart:  

Surprise 

14u-17u 

Nog niet ingeschre-

ven? Doe het dan nog 

super snel!!!! 

Heel leuke prijzen te 

winnen met de bingo! 

Kom een leuke surprise voorbereiden om voor te stellen 

op onze spaghettiavond!  

Maar sssst… niets verklappen he! De ouders mogen nog 

NIETS weten! 
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        Data: zaterdag 15 tot en met 

        donderdag 20 augustus 2015 

Locatie: De Miere, Meulebeke 

           Kostprijs: €115,00 all in 

Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@groot-menen.rodekruis.be 

Breng zeker je vriendjes en 

vriendinnetjes mee! Zo leer ik 

veel nieuwe mensen kennen! 

         Data: vrijdag 10 tot en 

         met zondag 12 april 2015 

   Locatie: Berkenhof, Tiegem 

  Kostprijs: €37,00 all in 

JRK-weekend 

Wil je nog last-minute inschrijven? 

Dat kan! Tot 10 maart… maar dan 

moeten we echt onze inschrijvingen 

afsluiten om alles goed te kunnen 

voorbereiden… Snel snel!!! 

Op 9 mei vieren we het Rode Kruisfeest in 

Plopsaland De Panne! W il jij graag 

mee? Dan moet je je inschrijven tegen 25 

april. We reizen met de trein.  

Voor amper €5 pp. mag iedereen mee!  

Jij komt toch ook??? 

6 juni: snoezelen   14u-17u 

JRK-KAMP 

18 juli: Daguitstap 
We trekken er een volledige dag op 

uit naar … tjah, dat is nog geheim! 

Wil jij ook genieten van een super-

fantastisch-mega-cool-kamp? 

Schrijf je dan snel in! 

!!! Oorspronkelijk gingen we op 11 juli op stap maar door leuke feesten in Menen hebben 

we deze daguitstap een weekje verplaatst !!! 


