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Maart 2018 

Hallookes!  

We zijn weer enkele maanden verder en er staan heel wat 

speciale activiteiten op de planning. 

Geniet van enkele foto’s van afgelopen maanden en lees de 

komende activiteiten door. Schrijf je vooral tijdig in voor de 

speciale activiteiten zodat je er zeker bij kunt zijn. 

Tot binnenkort! 

Brehtje is een echte knuffelbeer …  



 2 

 

27 januari 2018 

Even de beentjes strekken op het ijs en gekke toeren uithalen!!! 

Het nieuwe jaar hebben we in stijl ingezet: we trok-

ken chique kleren aan, liepen fier over de rode loper, 

testten onze kennis van allerlei thema’s én deden de 

anti-pesten-move: STIP IT. 
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De spaghettiavond was enorm populair dit jaar! 

2 weken voor aanvang waren we zelfs al volzet. 

We willen hierbij iedereen bedanken om onze 

werking te steunen door naar deze feestavond 

af te zakken. We zullen de centjes zeer nuttig 

inzetten voor de kinderen!  

Ik ben super trots op mijn JRK-vrienden 

die samen met mij mensen kunnen ver-

zorgen op BREHTjeswijze: Blijf Rustig En 

Help Trots.  
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APRIL —> AUGUSTUS 

      24 maart… 

              stadsspel. 

 

Trek jullie stapschoenen aan 

want we blijven niet in ons  

lokaal. ;) 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we een 

weekendje op reis tijdens de paas-

vakantie. Jij kan er ook bij zijn! 

Wat moet je doen?  

Surf naar onze website en vul je gegevens in. 

Daarna krijg je een bevestigingsmailtje en ontvang je kort vóór we vertrek-

ken de pittige details. 

Wat mag je verwachten? 

Van vrijdagavond 18u tot zondag 15u30 spelen we zotte spelletjes, vertellen we grappige verhalen, 

ontdekken we het keicool terrein van de Warande en eten we lekkere hapjes. Nodig gerust je beste 

vrienden uit om mee te gaan. Er is nog wel wat plaats. Maar… wees er wel snel bij! We sluiten de 

inschrijvingen af op 27 maart. Dan hebben we net tijd genoeg om de carpool te regelen en jullie de 

nodige details te bezorgen. SPANNEND!!!! Jij komt toch ook mee he? 

6—7 en 8 april 2018 

https://www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-menen-rekkem/wat-doen-we/jeugd-rode-kruis/inschrijving-jrkweekend/
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Op 26 mei spelen we 

nog eens volledig in het 

jaarthema. We spelen 

een heus EHBOpoly!!! 

Op zaterdag 5 mei is het Rode Kruisfeest!!! 

Wie wil graag met ons een dagje mee naar Bobbejaanland?  

Dit kan voor amper €10.  

We stappen op de trein om 7u35 in het station Menen. Tegen openingsuur kun-

nen we dan genieten van leuke attracties: Mount Mara, The forbidden caves, de 

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

alle attracties te ontdekken. 

Tegen 17u30 stappen we terug op de trein zodat we veilig om 20u24 terug in Menen aankomen en 

honderduit kunnen vertellen over onze verhalen. 

Hoe kan je mee gaan? Schrijf je in vóór 20 april bij Joyce! Dit kan via e-mail of per sms. De deadline 

ligt zo vroeg omdat de kaarten besteld moeten worden. Betalen kan op de dag zelf. 

Waar moet jij voor zorgen? Steek je lunchpakket, tussendoortjes en sapjes in een stevige rugzak. 

Wij voorzien een etiket om aan je rugzak te hangen. We trakteren jullie ook op een lekker vieruurtje. 

Wie een leuk treinspelletje heeft én het past in je rugzak, neem het gerust mee. We zitten wel een 

tijdje op de trein want Herentals ligt aan de andere kant van ons land. ;) 
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9 juni: we kruisen de 

degens en spelen  

‘Serge vs Brehtje’ op het 

plein. 

jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be 

Voskenstraat 92, 8930 Menen 

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

http://www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-menen-rekkem/ 6-8 april: JRKweekend 

12-18 augustus: JRKamp 

14 juli: Dahuitstap  

ZOMERKAMP 
Van zondag 12 augustus tot en met zaterdag 18 augustus trekken we naar de andere kant van 

België: Meeuwen-Gruitrode. Daar ligt een cool kamphuis naast een groot speelbos.  

Je kan je nu al inschrijven voor deze leuke week. Doe dit door je 

gegevens in te vullen op onze website. Zit je met vragen of twij-

fels? Spreek ons zeker aan op een JRK-activiteit of stuur ons een 

mailtje. 

Kostprijs: €120 per persoon (€10 korting voor meerdere kin-

deren in hetzelfde gezin) 

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

