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Maart 2016 

Regen, koude wind, kale bomen, korte dagen, mensen dik aangekleed met sjaals en 

mutsen, … ja, het is nog steeds winter. Hoog tijd om even weg te dromen bij de 

voorbije knusse activiteiten én vooruit te blikken op een warme periode. 

Er staan weer een paar vaste activiteiten gepland waar je je moet voor inschrijven:  

het Rode Kruisfeest en het zomerkamp. Ga jij ook mee? Lees snel onze nieuwsbrief! 

Veel leesplezier! 

Welkom! 
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5 december 

6 februari 

Op zaterdag 5 december vertrokken we richting Gullegem. Een hele mid-

dag op het ijs kunstjes uitvoeren, tikkertje spelen of het ijs van wat dich-

terbij bekijken. Echt de max! 

Een maandje later tijd om de voetjes samen te steken 

om te snoezelen bij een actiefilm. Daarna kwam de 

film tot leven! We kregen bezoek van een mysterieuze 

gemaskerde man. Gelukkig hebben we stoere kids die 

ons snel konden redden door 

hem van al zijn maskers te ont-

doen! 

Nog eens een paar weken later deed iedereen heel 

geheimzinnig! Wat was dat toch met al die flessen 

en carrousels en kleuren en… oh ja! Dat zijn de voor-

bereidingen op de spaghettiavond!!! 

16 januari 

27 februari 
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12 maart 

Ook dit jaar was de jaarlijkse spaghettiavond 

een waar succes! Veel kleurtjes, spelletjes, 

ambiance en bingo-plezier! 

Bedankt voor de leute én de opbrengsten 

gaan we nuttig besteden!!! 

Op zaterdag 12 maart gaan we nog eens stevig 

spelen! Trek je gemakkelijke speelschoenen aan en 

neem je dikke jas mee. We blijven misschien niet 

binnen deze keer! 

Vrienden zijn ook welkom… als ze even avontuurlijk 

aangelegd zijn zoals jullie natuurlijk! 
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16 april 

21 mei 

4 juni 

Nog meer? 

10 - 12 april Op het einde van de paasvakantie trekken we er een 

weekendje op uit naar Dadizele. Alle plaatsen zijn in een 

mum van tijd ingenomen!  

Het wordt MAGISCH!!! 

  Wist je dat Femke onze hoofdleider is deze keer? 

Op 16 april is het Rode Kruisfeest!!! 

Wie wil graag met ons een dagje mee 

naar Bobbejaanland? Dit kan voor amper €12. We vertrekken om 7u30 aan ons lokaal. 

Tegen openingsuur kunnen we dan genieten van de nieuwe attracties: Mount Mara en 

The forbidden caves. Uiteraard gaan we ook de andere attracties bezoeken vb. de 

Dizz, de Dreamcatcher, Bob express enz. Kijk zeker naar de website van Bobbejaanland 

om alle attracties te ontdekken. 

Tegen 18u00 stappen we terug in de bus zodat we veilig tegen 20u30 à 21u00 terug 

aan ons lokaal aan komen en honderduit kunnen vertellen over onze verhalen.  

Hoe kan je mee gaan? Schrijf je in vóór 28 maart bij Joyce! Dit kan via e-mail of per 

sms. De deadline ligt zo vroeg omdat de kaarten besteld moeten worden. We vragen 

om het bedrag te storten op de rekening BE89-4659-2115-6185 op naam van onze 

voorzitter. Vermeld zeker de naam van de deelnemers + ‘JRK’. 

Nog 2 heel normale activiteiten net vóór de zomervakantie… 

Van 14u-17u dolle pret in en rond ons lokaal :). 

Uiteraard nog véél meer!!!! 

We plannen een daguitstap op zaterdag 16 juli. Waar we naartoe gaan is 

nog geheim… Noteer voorlopig enkel deze datum ;). 

Begin de paasvakantie krijgen de 

JRKers die ingeschreven zijn prakti-

sche info... 
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Voskenstraat 92, 8930 Menen 

JRK Menen 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

Cursus helpertje: 

Data:  

 za 14/05 en zo 15/05,  

 za 21/05 en zo 22/05,  

 za 28/05 (tot 14u) en zo 29/05 (praktijktest) 

Uren: van 9u tot 12u. 

Wie? Voor kids van 10 tot en met 12 jaar. 

  Kostprijs: €10 voor de map en drank (te betalen bij de eerste les)  

We gaan op zomerkamp! 

Data 

Het kamp gaat door van zaterdag 13 augustus tot en met vrijdag  

19 augustus 2016. 

Locatie 

Sloerodoe, Bocholt (Limburg) 

Inschrijven 

Inschrijven via jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be of 

door te bellen naar 0495 68 29 62. Je ontvangt een schriftelijke 

bevestiging en een betalingsuitnodiging.  

Prijs 

Deelnameprijs bedraagt €120,00. 

 


