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September 2018 

Hallookes!  

Daar zijn we weer! We hebben 3 super mooie maanden 

achter de rug met heel wat leuke avonturen én zelfs ga-

lactische reizen tussen 10 000 sterren! Geloof je ons niet? 

Bekijk dan maar de nieuwsbrief. ;) 

Tot binnenkort! 

Belangrijk weetje! 

Bericht van Joyce: 

Na 9 jaar als verantwoordelijke Jeugd in onze afdeling, verlaat ik het nest. Met een kleine brok in mijn 

keel wens ik jullie het allerbeste toe! Ik zal met plezier de facebookpagina volgen waar ik jullie knotsgek-

ke avonturen van op de zijlijn kan volgen. Geen nood! Jullie zijn in goeie handen. Nele neemt mijn functie 

over én ze wordt extra ondersteund door twee adjuncten: Femke en Ellen.  

Ik blijf nog wel lid van de Rode Kruisfamilie dus je zal me misschien nog eens tegenkomen. Ik blijf de cur-

sisten plagen als simulant in de cursussen EHBO, ik blijf ook nog enthousiast de jeugd lessen in eerste 

hulp geven én ik blijf ook nog even webmaster van de webpagina van onze afdeling.  

Het gaat jullie goed! Ik mis jullie nu al. ;) 

Dikke zoen 

Joyce 
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9 juni  

Serge vs Brehtje 

Op zaterdag 9 juni werd een waar duel 

gevochten op het plein. Het is te zeggen… 

er werd vooral veel gelopen en gezweet 

door de leiding die zich volledig smeet 

tijdens de pleinspelen! 

Op zaterdag 14 juli deden we nog zotter!  

We gingen met een grote groep enthousiaste JRKers een hele dag 

naar Bellewaerde. 
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En dan last but not least… het zomerkamp! We 

verlieten eventjes de aarde voor een galactisch 

avontuur tussen de sterren.  

Met welgeteld 41 kinderen uit afdeling Menen en 

Brugge maakten we deze ruimtereis. Gelukkig 

was Niel Sterkarm er om ons te helpen! 

De Zihebs 

veeeeel muziek 

De hele bende! 
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De galactische reis was heftig! 

Sommigen hadden er geen last 

van en vielen prompt in slaap. An-

deren namen er de reisgids bij. En 

nog anderen? Tja, die zwaaiden 

naar de voorbij zoevende sterren.  

TOT VOLGEND JAAR! 
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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/ 

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

JAARPROGRAMMA 2018-2019 

8 september: STARTDAG 

13 oktober 

17 november 

8 december 

19 januari 

9 februari 

23 februari: spaghettiavond 

16 maart 

11 mei: Rode Kruisfeest 

15 juni 

13 juli: Daguitstap 

5-6-7 april: JRKweekend 

13-19 augustus: Kamp 


