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Maart 2017 

Welkom! 

Onlangs hadden we een spetterende spaghettiavond met héél veel gasten, 

knotsgekke sokpoppen, stapelgekke leiding en vooral veel leute en plezier. Op 

Facebook konden jullie alle grappige foto’s al volgen via de fotostrips van de 

fotocaravan. Nu kan je ze ook downloaden en ontelbaar keer afdrukken voor je 

eigen fotoalbum… 

Gelukkig was dit niet het enige spectaculaire de afgelopen 3 maanden!  

Lees snel verder! 
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Het wordt zowaar een jaarlijkse 

traditie om de schaatsen aan te 

trekken… ook deze keer trokken 

we richting Gullegem en beleefden we veel schaatsplezier... 

28 jan 

Nadien trok de leiding nog naar de kerstmarkt in Lauwe om vele kindergezichtjes te schilderen. 

Het resultaat mocht gezien worden! 

10 dec 

Een goeie maand later waren we klaar om aan een geheim project te werken voor 

de spaghettiavond. De kids deden hun uiterste best om alles geheim te houden... 

Daisy en moppersok legden het concept uit: we maken een 

sokpop en playbacken op een leuk liedje. Daisy probeerde 

iedereen nog te overtuigen om zelf alle liedjes in te zingen 

maar onze oren konden zo’n zangtalent echt niet aan! 

We gingen direct aan de slag! 
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En dan was het zover! De spaghettiavond!  

Om 9u stipt stond iedereen klaar om er aan te beginnen... 
Spaghettiavond 

18 feb 

Vlaggen ophangen, tafels zetten, tafels dekken, heel veel 

groenten snijden… iedereen had zijn taak en voerde die nauw-

gezet uit. 

Rond 16u kregen we bezoek van de fotocaravan 

om dit jaar eens andere foto’s te laten nemen van 

onze gasten. Ook onze vrienden uit Brugge kwa-

men met man en macht helpen. Yes! De gasten 

mogen nu echt komen! We zijn er klaar voor! 
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De kids worden uitgedaagd om iets spectaculairs te doen! We zijn benieuwd of 

ze gaan slagen in de opdrachten... 

Ik ga bellen naar 

0495 68 29 62 

Schrijf je mij ook in Bo? 

Ik ga mee!! 

Ik stuur snel een mail! 

11 mrt 

31 mrt-2 apr 

JRK-weekend 

Welke speldagen staan nog 

op het spelbord??? 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

 

22 apr 

Rode Kruisfeest 

20 mei 

3 juni 

15 juli 

Daguitstap 

JRKamp 

11-16 aug 

Op zaterdag 22 vieren wij het Rode Kruisfeest in Boudewijn 
Seapark. Het Rode Kruisfeest is dé jaarlijkse gelegenheid om 
de Rode Kruisvrijwilligers en trouwe donoren te bedanken. 

Ook wij gaan daar naartoe. De praktische zaken verneem je nog in je digitale postbus én op onze 
Facebookpagina. Hou dit dus in de gaten! 

In mei en juni spelen we opnieuw op eigen terrein. De inhoud van 

de spelnamiddagen verklappen we nu nog niet. We kunnen jullie 

enkel al vertellen dat je best gemakkelijke kledij kunt aantrekken 

want we gaan echt niet stil zitten! 

In de zomervakantie plannen we een zonovergoten dag-

uitstap en een avontuurlijk kamp. Voor het kamp kan je 

nu al inschrijven. Voor de daguitstap krijg je meer nieuws 

in de volgende nieuwsbrief! 


