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September 2015 

Septembermaand = heel veel nieuwtjesmaand!!! 

Dit jaar willen we heel veel PRET beleven:  

Plezier Rond Elk Terrein. Elke maand worden jullie 

in Pretland verwacht om dolle ritjes te maken op de 

rollercoaster van Winnie Windel, te zwaaien op de 

draaimolen van Armand, een griezelig drankje te drinken met Druppie, samen te 

vliegen met Isaac en Tracy en dolle discodanspasjes te zetten met Jos en Joske. 

Jeugd Rode Kruis kreeg ook een nieuw logo! Onze afdeling zal nog 

heel eventjes wachten met het bedrukken van nieuwe truien voor 

jullie omdat we sowieso moeten wachten op de regels rond het 

gebruik van het logo en we ook horen dat jullie truien nog niet 

versleten zijn. ;) We stellen de druk dus toch een jaartje uit! 

We mogen ook nieuwe leiding 

verwelkomen! Aaron, Veerle en Ellen 

versterken ons team! Kom dus zeker naar 

onze startactiviteit om ze te leren kennen 

of om hen aan het werk te zien! 

 

Veel leesplezier! 

Welkom! 
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Op zaterdag 6 juni was het stralend lenteweer. De zon scheen zalig op on-

ze snoet dus we besloten ons wat af te koelen met een heleboel waterbal-

lonnen en knotsgekke natte spelen! 

af en toe trokken we onze 

kledij weer aan om te spe-

len op de speeltuigen of 

om een foto te trekken.  

Echt toppie!!! 

Zaterdag 18 juli was op-

nieuw een stralende dag vol 

zon en lachende gezichten. 

Zelfs de treinstaking kon 

onze dag niet verknallen 

want we trokken dit 

jaar naar de Blaar-

meersen in Gent. 

De hele dag za-

ten we in het 

water en heel 
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Augustus is de maand waarop we jaar na jaar op kamp trekken. Dit jaar bleven we in eigen pro-

vincie: De Miere in Meulebeke. Het voordeel van dicht bij huis blijven = we konden eens met de 

fiets naar het kamp fietsen! 

We reden langs een waar spookkasteel! 

Neen, wij waren niet bang hoor! 

1 x fluiten = opgelet! 

2 x fluiten = op 1 rij rijden! 

Dit jaar waren Matthieu en Ilse 

de twee tophoofdmoni’s van 

dienst!!! 

Ze regelden zelfs een mega 

groot springkasteel! Dat ver-

dient een applausje!!! 

Daarnaast nog 8 moni’s: 

Robbe en Ellen voor de 

jongsten, Magalie, Jarne 

en Joyce voor de middel-

ste groep en Nele, Femke 

en Jeroen voor de oudste 

groep. 

Ook een dynamische 

kookploeg zorgde dat 

onze maagjes gevuld wa-

ren en we fijn konden 

spelen! 
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Een kamp is pas af als we ook kids hebben om mee te spelen: 

10 jonge telgen: de Troetelbeer-

tjes 

14 deugnieten uit de middelste 

groep: de Slaapmuts’n 

19 knotsgekke jongeren: the 

D-team 

Volgend jaar trekken we naar de andere kant van het land: Bocholt, provincie Limburg! Jij komt 

deze keer toch ook mee??? Reserveer alvast de data 11 tot 20 augustus in je agenda. Wanneer 

jouw groep precies op kamp gaat, zullen we binnenkort bekend maken…  SPANNEND!!! 
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 16 januari 

 6 februari 

 12 maart 

 16 april 

 21 mei 

 4 juni 

 16 juli 

 19 september 

 10 oktober 

 14 november  

 5 december 

27 feb 2016: Spaghettiavond 

JRKweekend: 8-9-10 april 2016 

JRKamp: tussen 11 en 20 augustus 

Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

13u45-14u00 Verwelkomen van alle kids 

14u00-14u10 Dansen 

14u10-15u45 Véél spelen 

15u45-16u00 Vieruurtje (drankje + koek) 

16u00-16u55 Nog méér spelen 

16u55-17u00 Groepsfoto 

17u00-17u15 Uitzwaaien van alle kids 

Na elke activiteit komen de leukste 

foto’s op onze Facebookpagina!  


