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juni 2018 

Hallookes!  

Dit is de laatste nieuwsbrief vóór we de zomer instor-

men! We blikken even terug op enkele leuke uitstappen 

en activiteiten. We kijken ook naar de zomeractiviteiten. 

Trommel zeker je vrienden op om mee te komen spelen! 

We hebben wat nood aan extra enthousiastelingen... 

Tot binnenkort! 

Nieuwtjes vers van de pers… 

                                                  2 jeugdleiders kregen een extra functie in onze afdeling! 

Robbe is econoom. 
Veerle is penningmeester. 

Het bestuur kent nog meer grote  

wijzigingen: we hebben een nieuwe 

voorzitter én we hebben nu ook een 

ondervoorzitter. De verantwoordelijke 

van sociale werking en de PR zijn ook 

nieuwe gezichten. Er is een heuse 

‘verjonging’ ons opgedrongen. Volg de 

webpagina om mee te zijn met alle 

nieuwtjes… Van zodra alles officieel is, 

kan je alle info vernemen en de nieu-

we gezichten spotten. ;) 
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Een ramp!! 

Niet alleen hadden slechteriken Beerland laten 

ontploffen op de spaghettiavond, nu hadden 

ze ook nog eens Brehtje en Nele ontvoerd! Ze 

wilden hen alleen vrij laten als een hoop op-

drachten goed uitgevoerd werden. Gelukkig 

waren er stoere en slimme kids die de uitda-

ging aangingen… Oef!  

      24 maart… 

              stadsspel. 

Brehtje nodigde ons allemaal uit in het circus op de Warande. Heel wat artiesten toonden hun mooiste 

trucs en grappigste spelletjes. We genoten van een heerlijk weekend! 

PS Onze fotograaf had het te druk met spe-

len… vandaar het weinig aantal foto’s deze 

periode… ;) 
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Een select groepje kwam op 

een snikhete zaterdag het 

heuse EHBO-poly spel spe-

len. Als afsluiter… Robbe 

natspuiten!!! 

Op 5 mei trok een klein groepje uit Menen naar het verre 

Lichtaart. Na een lange trein– en busrit splitsten ze zich in 2 

groepen: de Kanjers zochten de Spetters uit Brugge op en 

maakten zo het park ‘onveilig’. De jongere groep trok samen met de leiding door het park. Het mag ge-

zegd worden: het was een warme, drukke en lange plezante dag! 

26 mei EHBOpoly 
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JUNI —> AUGUSTUS 

Deze zomer staat er nog 

heel wat op de planning! 

Bespreek het met je 

vrienden en kom samen 

met hen meespelen.  

Op zaterdag 9 juni gaan beste vrienden  

Brehtje en Serge de degens kruisen. Ze gaan 

voor eens en altijd uitmaken wie van hen de 

beste strijder is. Ze vragen uiteraard hulp van 

ons om mee te komen strijden én te supporte-

ren. Kom jij ook?  

Op zaterdag 14 juli doen we nog zotter!  

We gaan een hele dag naar Bellewaerde. 

 

Tijdstippen? 

We spreken om 9u30 af aan ons lokaal. Van daaruit gaan we carpoolen naar Zillebeke. Als je een 

goede chauffeur weet, laat het ons zeker weten! We spreken met de carpoolouders om 18u15 af 

aan de uitgang (de leeuw). Zo zijn we rond 18u40 terug aan het lokaal. Daar wordt iedereen opge-

haald. 

Kostprijs? 

€10 per persoon. Wie een abonnement heeft, mag uiteraard gratis mee! 

Inschrijven?  

Doe dit tegen zaterdag 7 juli! Via de website kunnen ‘nieuwe’ vriendjes mee. 
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jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

Voskenstraat 92, 8930 Menen 

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

http://www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-menen-rekkem/ 
12-18 augustus: JRKamp 

Het kamp komt steeds dichterbij! 
Staat 12 tot 18 augustus nog niet in je agenda? Doe dit dan snel want deze week wil je niet missen! 

Er zal geen kans zijn op vervelen want we gaan spelen, spelen en nog eens spelen! Verder staat op het 

programma: avontuur, verkleden, kamptoneel, lekker eten, lieve leiders en nog een heleboel andere 

verrassingen! De deelnameprijs bedraagt €120. Meer info volgt na inschrijving. 

Inschrijven kan tot 12 juli via onze website:  

https://www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-menen-rekkem/wat-doen-we/jeugd-rode-kruis/inschrijving-

zomerkamp/ 

Is het de eerste keer dat je mee gaat en zit je nog vragen? Stuur je vragen zeker naar ons door of kom 

naar een andere activiteit en stel ze ons in levende lijve. Ook hier zijn ‘nieuwe’ vrienden welkom. Want 

het spreekwoord ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ is ECHT WAAR! 

TOT BINNENKORT!!! 


