
 1 

 

Juni 2015 

Het is alweer tijd voor wat nieuws uit onze afdeling! In maart hadden we onze 

jaarlijkse spaghettiavond, in april ons JRKweekend in Tiegem, daarna de 

stickerverkoop en in mei het Rode Kruisfeest in Plopsaland.  

Het zesde werkjaar zit er bijna op. Nog 3 super toffe 

activiteiten… Jij komt toch ook??? 

Veel leesplezier! 

Welkom! 

We kondigden in onze vorige nieuwsbrief aan dat je gratis 

je trui kan inruilen voor een nieuwe. Deze actie gaat nog 

steeds door maar zal opschuiven naar eind dit jaar. Er is na-

melijk nog wat nieuws op til… ons logo verandert ook! 

We wachten nu nog op de nieuwe richtlijnen rond het ge-

bruik van het logo. Van zodra alles duidelijk is, start de druk 

van de nieuwe truien… nog eventjes geduld! 

Op zaterdag 4 juli krijgen 25 jeugdleiders uit Menen en omstreken een 

gratis opleiding ‘Eerste hulp voor jeugdleiders’. 
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Een spaghettiavond vraagt heel veel voorbereiding! Ook de kids 

dragen hun steentje bij... 

87 mensen smulden 

van een heerlijke 

spaghetti op onze 4e 

editie!  

Brevetuitreiking Eerste hulp en Helper—volwassen cursus 
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Met 33 kids en 14 volwassenen verbleven we tijdens de paasvakantie 

in het jeugdverblijf ‘Het Berkenhof’ in Tiegem. 

Er zijn nog veel meer foto’s te bewonderen 

op onze Facebookpagina ‘JRK Menen’. 
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Op 9 mei vierden we het Rode Kruisfeest in 

Plopsaland De Panne! 15 kids gingen 

in op de uitnodiging. Samen met 5 leiders 

hebben we er een fantastisch leuke dag van 

gemaakt! 

Stickerverkoop 2015 

Bedankt iedereen die een sticker kocht in onze gemeente! 

Dankzij de steun kunnen we (een deel) van de 

interventiewagen aankopen. Zo kan onze Hulpdienst de 

hulpverlening weer garanderen en kunnen we in stijl op 

kamp! :) 

We verkochten maar 

liefst 4000 stickers 

in de afdeling! 

Met de trein naar De 

Panne… tralalalaaa! 

Wij zijn echte durvers 

want wij zitten op de 

piratenboot! 
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6 juni: snoezelen   14u-17u 

18 juli: Daguitstap 

Kom gezellig mee kijken 

naar een leuke animatie-

film en speel enthousiast 

mee met enkele spelletjes. 

Praktisch:  

We verzamelen om 9u20 aan de ingang van het station in Menen. Een kwar-

tiertje later stappen we op de trein richting Gent. Om 18u22 komen we terug 

aan in Menen. 

De kostprijs voor de hele dag bedraagt €8 per persoon. (Reizen m et de 

trein is helaas niet gratis voor iedereen.) 

Trek je zwemkledij aan en breng je lunchpakket en voldoende drank mee. We 

hopen op veel zon dus zorg dat je vooraf ingesmeerd bent met zonnecrème. Bij 

mooi weer kunnen we zelfs zwemmen in de zwemvijver! De leiding zorgt voor 

de tweede/derde smeerbeurt als we in Gent zijn. 

Inschrijven doe je tegen 1 juli door te mailen of te bellen naar Joyce: 

joyce.vermeulen85@gmail.com of 0495/68 29 62. 

Iedereen is welkom!!! (Dus ook vrienden die JRK nog niet kennen!) 

We trekken naar Gent dit jaar, naar de blaarmeersen… Al wie met ons mee 

wil, schrijft zich vooraf in bij Joyce! (Ten laatste tegen 1 juli) 
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We hebben nog een beetje plaats op ons super-fantastisch-mega-cool-

kamp! Schrijf je snel in! Ook je beste vriend of vriendin mag mee. We 

zoeken vooral nog kids tussen 7 en 12 jaar... 

Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

 

Meulbeke, De Miere 

€115 

Alle kids tussen 6 en 16 jaar.  

15 t.e.m. 20 augustus 2015 

Ook dit jaar trekken we op kamp! Voor de vierde keer genieten we 

van een heerlijke tijd samen met onze vrienden uit Brugge.  

Dit keer vertoeven we in Meulebeke, in het mooie jeugdverblijf  

De Miere.                  JIJ KOMT TOCH OOK??? 

Ik zou graag dit jaar met de 

fiets naar het kampterrein 

rijden! 

Ik wil liever met de 

trein... 

Zie de leiding hierboven zitten… zij zitten al in hun 

tentje en fantaseren over het kamp! Wil jij ook 

mee? Schrijf je snel in! Het kan nog tot 1 juli. 

Binnenkort ontvangt iedereen die zich inschreef de 

details over het kamp. (Hoe we naar het kampterrein 

gaan, wanneer de bagage gebracht moet worden, wat je moet 

meenemen…)  

TOT BINNENKORT! 


