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September 2016 

Welkom! 

JRKamp 

Afgelopen zomerweken hebben we 3 knotsgekke activiteiten achter de rug: 

paralympics, de daguitstap naar Oostende en het Oenkoeloenkoeloekamp. Zoveel 

blije gezichtjes bij zowel de kinderen als de leiding… dat vraagt naar een nieuwe 

kalender en opnieuw véél activiteiten. Daarom presenteren we in deze nieuwsbrief 

onze nieuwe jaarkalender, blikken we kort terug op de afgelopen maanden en 

kondigen we de komende startdag aan... 

Veel leesplezier! 
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16 juli Daguitstap naar Oostende 

4 juni We hielden onze eigen ‘Paralympics’ met 6 super zotte meiden  

en 4 nog zottere leiders. De winnaars waren… IEDEREEN!!! 

In de vakantie stonden we vroeg op om naar de zee te trekken. Met een bende van 29 

kinderen en jeugdleiders, trokken we naar Oostende voor een dagje zon, zee en strand.  



 3 

 

13-19 aug 

En dan hét moment waar we een heel jaar naar uitkeken: ons zomerkamp! Met maar 

liefst 43 kinderen en 13 leiding trokken we dit jaar richting Bocholt. Daar lag de jungle 

van Oenkoeloenkoeloe!  We werden er bergroet door de Lambadamannen en de Pan-

kakoeken, we werden er verwend door een topkookploeg én Oenkoeloenkoeloe zorgde 

zelfs voor schitterend zomerweer gedurende de hele week! 
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24 september 

JAARPROGRAMMA 

22 okt 19 nov 

10 dec 
28 jan 

11 mrt 

31 mrt-2 apr 

JRK-weekend 

? apr 

Rode Kruisfeest 
20 mei 

3 juni 

15 juli 

Daguitstap 
JRKamp 

11-16 aug 

START 

24 sept 

Spaghettiavond 

18 feb 

Op zaterdag 24 september, om 14u gaan we van start met 4 mysterieuze themafigu-

ren. We kunnen al verklappen dat ze Raf, Hakim, Bo en Mila heten. Ze houden enorm 

veel van kleur. Daarom vragen we jullie om zoveel mogelijk kleurtjes aan te trekken en 

samen met je vrienden te komen meespelen. 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

 

JRK- S H O P 

JRK-

sweater 

JRK- 

t-shirt 

JRK-

sjaaltje 

€18 

€5 

€3 

Nieuwe opdruk op 

de achterkant: 

De laatste blauwe t-shirts 

worden verkocht. We  

schakelen binnenkort over 

op de rode t-shirts! 

Ook de sjaaltjes kregen een 

ander logo… binnenkort ook 

de effen rode sjaaltjes te 

verkrijgen. 

Elke activiteit zijn we 

open van 13u50—14u15! 


