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Juni 2017 

Welkom! 

Je zal het misschien niet geloven maar… we zijn al aan de 20e nieuwsbrief! En we 

zorgden al 7 werkjaren voor activiteiten voor onze JRKers. Nog cijfertjes? 

2 jeugdleiders van het eerste uur zijn nog steeds paraat, 3 kinderen—inmiddels 

jongeren—zijn ook nog steeds van de partij: Laura, Aaron én Fauve. We gaven in de 

voorbije jaren al 59 opleidingen aan de jeugd en 72 zaterdagactiviteiten. En last but 

not least: we gingen al 11 keer op meerdaagse! Hoe cool is dat toch allemaal!? 

Lees snel verder! 

Herkennen jullie hier enkele mensen van het eerste 

uur? (de fotograaf verstopt zich uiteraard weer :p) 
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11 mrt 

31 mrt-2 apr 

JRK-weekend 

FATAMORGANA 
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22 apr 

Rode Kruisfeest 

Dit leidingsteam be-

zorgde 43 kids een leuk 

weekend in  

Tiegem! 

De kookploeg konden we 

helaas niet allemaal sa-

men op 1 foto strikken. :( 

Een hele dag pretparkplezier in Brugge!!! 
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20 mei 

3 juni 

15 juli 

Daguitstap 

We maakten een reis 

rond de wereld zodat 

onze waterputten vol-

doende gevuld waren 

om niet van de dorst 

om te komen... 

We gaan op zaterdag 3 juni gaan zwemmen in het leuke zwembad van 

Menen. We verzamelen om 14u00 aan ons eigen lokaal. Neem je 

zwemgerief en €2 mee. 

Om 17u00 worden de ouders aan het zwembad (Sluizenkaai 78)  

verwacht om hun kroost te komen ophalen. 

In de zomervakantie zitten we niet stil! Op zaterdag 15 juli plannen we 

een hele dag JRK-pret! Wat we doen en waar we naartoe gaan, houden 

we nog eventjes binnen onze kern. Binnenkort maken we dit evene-

ment bekend op onze Facebookpagina én onze website. Hou het dus 

goed in de gaten!!! 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

https://www.facebook.com/JRKMenen/ 

Mag mijn vriendin ook mee? Zij kwam 

helaas nog nooit naar JRK... 

Ik schrijf mij ook nog snel in! 

Uiteraard! Het is altijd leuk als er nieuwe 

mensen bij zijn! Laten we samen eens  

kijken op de website:  

http://www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-

menen-rekkem/ 

JRKamp 

11-16 aug 

Ik ga mee!! 

En dan het                                             van het jaar: 

http://www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-menen-rekkem/ 


