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December 2015 

We zijn al 3 maanden ver in ons leuke jaarthema: PRET-land! We hebben absoluut 

niet stilgezeten… in september bezochten we heel PRET-land, in oktober kregen we 

te maken met een heuse knuffelreddingsactie en in november moesten we vluchten 

uit een netelige situatie. 

 

Veel leesplezier! 

Welkom! 
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Het startspel bood een hele reis door 

PRET-land... 

Rode lippen in Druptanië, aja want dat is het kleur van BLOED! 

Knuffels brancarderen in 

Josador! 

Apentoeren uithalen in 

Isakistan! 

Haren vlechten in  

Armandië. 

En natuurlijk windels oprollen in 

Windavië! 
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GROOT ALARM! Heel wat knuffelbeesten verkeren in groot ge-

vaar! Hun leven hangt af van de vaardigheden van onze kids! 

Daarom werd iedereen opgeleid tot echte brandweerman en  

Rode Kruis hulpverlener... 

Heel actueel momenteel… een hele vluch-

telingenstroom trekt naar Europa. Wat 

houdt dit eigenlijk in? Om de kids een 

klein idee te geven wat vluchtelingen mee 

maken, huurden we enkele smokkelaars 

en soldaten in om hen van Isakistan naar 

België te laten vluch-

ten. Gelukkig konden 

de kids rekenen op 

Isaac om hen de weg 

te tonen... 

ISAAC 

SMOKKELAAR 
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5 december 
We gaan naar IJSLAND! Durf jij de koude trotseren 

en je evenwicht te testen op puur ijs? Kom dan zeker 

met ons mee… 

Afspraak om 14u aan ons lokaal. Breng je handschoe-

nen zeker mee en trek je warme JRK-sjaal aan. Heb je 

nog geen? Dan krijg je er eentje van ons! 

Kostprijs: €7 

16 januari 
Tijd om te bekomen van al die wilde avonturen… we 

gaan het gezellig maken in ons lokaal, samen met een 

hele hoop knuffelbeesten, lekkere knabbeltjes en een 

leuke film. 

Doe je zachtste kousen aan en je wolligste trui en kom 

naar onze gezellige activiteit! 

6 februari 
Opnieuw wat actie… we staan voor de voorbereidin-

gen van de jaarlijkse spaghettiavond dus we smeden 

snode plannen om al die ouders en andere gasten te 

verrassen op een leuk optreden. 

Kriebelt het bij jou om te bewegen? Heb jij super cre-

atieve ideetjes? Kan jij goed overweg met lijm, verf, 

plakband en slingers? Dan moet je zeker afkomen!!! 

Nog meer? 
Oh ja, het jaar is nog niet om! In maart gaan we een 

bloedmysterie oplossen, in april trekken we een heel 

weekend naar Dadizele én op uitstap dankzij het Ro-

de Kruisfeest, in mei plannen we een pannenkoeken-

festijn, in juni doen we mee aan de paraolympics en 

in de grote vakantie gaan we 2 keer op stap…  
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 


