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Juni 2016 

Welkom! 

Groot nieuws!!! We hebben weer 9 gloednieuwe eerste hulpexperts onder ons! 

Zondag 29 mei slaagden ze alle negen voor hun praktijktest. Dat verdient een 

daverend applaus én een brevet! 

Met trots stellen we je de voorbije activiteiten voor en maken we gretig gebruik van 

dit medium om ons zomerkamp nog eens in ‘the picture’ te zetten. Er zijn nog een 

paar plaatsjes vrij dus misschien wil jij er nog bij of wil je graag je beste vriend of 

vriendin mee nemen? Schrijf je dan nog deze maand in. 

Onze truien werden ook opnieuw bijgedrukt. Al wie een trui wil, kan die vanaf 

zaterdag bij ons kopen. 

Veel leesplezier! 

JRK-weekend  
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8-10 april 

Op 12 maart was er iets vreemds aan de 

hand! Een boef had een groot aantal 

bloedzakjes gestolen. Onze ploeg werd 

ingeschakeld om het bloedmysterie op te 

lossen. En wat had je verwacht… zoals het 

bij ware helden past, vonden ze de buit!!! 
Bloedmysterie 

 

We trokken dit jaar opnieuw naar  

Dadizele om er een 

weekend te beleven! 

Er werd gevlogen (met schoenen), gekropen (in 

de modder), gezwierd (op de molen), elegant 

gelopen (onder een touw)… kortom, veel te 

veel magie om hier allemaal in te plaatsen! 

12 maart 



 3 

 

21 mei 

16 april Een PRETtig dagje dankzij het Rode Kruisfeest 

in Bobbejaanland. Weinig foto’s aangezien ieder-

een het te druk had met genieten van de attrac-

ties (logisch!!!) Toch 2 kiekjes... 

Op deze zonnige zaterdag op het programma: 

uitdagende spelen voor de Kanjers en  

Levend Risk voor de Jumpers en Rangers! 
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Nog meer? 

16 juli 

4 juni Paralypics: spelen met rolstoelen, krukken, brancards... 

Praktisch:  

We verzamelen om 8u25 aan de ingang van het station in Menen. We stappen 

op de trein richting Oostende. Om 18u22 komen we terug aan in Menen, op-

nieuw aan de ingang van het station. 

De kostprijs voor de hele dag bedraagt €10 per persoon. (Reizen met de trein is 

helaas niet gratis voor iedereen.) Dit bedrag wordt op de dag zelf betaald aan 

de verantwoordelijke. 

Waar zorgen wij voor? leuke spelletjes, speelmateriaal, zonnecrème (want 

we verwachten véél zon), vieruurtje en super veel enthousiasme! 

Waar zorg jij voor? Een eerste insmeerbeurt met zonnecrème, een tienuur-

tje, boterhammetjes voor ‘s middags, een fles water en super veel enthousias-

me! 

Inschrijven doe je tegen 10 juli door te mailen of te bellen naar Joyce:  

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be of 0495/68 29 62. 

Iedereen is welkom!!! 

Nog een leuk weetje:  

de Spetters uit Brugge werden ook uitgenodigd voor deze activiteit!!! 

Daguitstap naar Oostende 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

Data 

Het kamp gaat door van zaterdag 13 augustus tot en met vrijdag  

19 augustus 2016. 

Locatie 

Sloerodoe, Bocholt (Limburg) 

Inschrijven 

Inschrijven via jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be of door te 

bellen naar 0495 68 29 62. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging en een 

betalingsuitnodiging.  

Prijs 

Deelnameprijs bedraagt €120,00. 

Wistje datje... 

Sam Ann-Sophie 
Jean-baptiste 

lore yelena 

chloe 

joke 

adeline morgan 

We gaan op zomerkamp naar ... 


