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OPGELET: voor ELKE activiteit doe je dichte schoenen en gemakkelijke kleren aan 

die vuil mogen worden en waarmee je kan ravotten. Kleed je naar het weer! 

DATUM UUR  ACTIVITEIT EXTRA INFO 

10/09 14u-17u Startdag  
Meebrengen: Al je vrienden! 
Vul zeker de Speelfiche in! 

17/09 14u-17u Eén team, één taak Benodigdheden: De juiste teamspirit 

24/09 14u-17u 
Door de bomen het bos niet 

meer zien 
Lange broek + dichte schoenen  

Zondag 
2/10 

13u-18u 
Geen JRK-activiteit, maar wel 
Hulpdienstendag in Hamme! 

Opendeurdag Rode Kruis, Brandweer 
én Politie Hamme! Kom zeker eens 
langs met een volwassene en maak 

kennis met al deze diensten. 

15/10 14u-17u Laat het gras maar groeien Sportieve schoenen 

Vrijdag  
21/10 

Hele dag 

Dag van de jeugdbeweging 
Hoe deze dag er zal uitzien en 
meer gedetailleerde info vind je 
op de site van de jeugddienst. 

Doe je trui of t-shirt van het JRK aan 
naar school. Deze kan je elke activiteit 
kopen door iemand van de leiding aan 

te spreken. 

22/10 14u-17u  Herstelbaar of kapot 

Kousen die mogen sneuvelen 
Kleren die tegen een stootje kunnen 

 
INSCHRIJVEN HALLOWEEN 

29/10 19u-22u 

Griezel Activiteit  

 

INSCHRIJVEN VERPLICHT (gratis) 

 
Verkleed je zo griezelig mogelijk! 

Vrijdag 
11/11 

10u-12u 

Rode Kruis Hamme houdt een 
optocht voor Wapenstilstand.  

Als je mee wil wandelen, ben je 
om 10u welkom aan het Rode-

Kruisgebouw.  

JRK trui of T-shirt 

12/11 14u-17u 
Pablo Picasso of Jeroen Meus  

 + Snoepverkoop 

Keukenschort  
Vandaag verkopen we snoepjes ten 

voordele van het JRK. Meer info volgt 
nog! 



 

19/11 14u-17u Zeg eens Aaaaa, of B, of C 
INSCHRIJVEN SCHAATSEN 

 

26/11 
Info volgt 

later 

Schaatsen  

 

INSCHRIJVEN VERPLICHT (€3) 

 
Breng zeker je sjaal, handschoenen en 

muts mee. 
 

INSCHRIJVEN KERSTFEESTJE 

17/12 14u-17u 

Kerstfeestje  

 

INSCHRIJVEN VERPLICHT! (€3)

 
Deze activiteit kost 3 euro, hiervoor 

krijg je een vieruurtje en een cadeautje.  

07/01 14u-17u De Eerste Indruk Dit is de eerste activiteit van ??? 

21/01 14u-17u 

 
Vandaag komen enkele juniors 

een activiteit geven. Wat we 
gaan doen is nog een 

verrassing. 
Vanaf 17u is iedereen welkom 
op onze nieuwjaarsreceptie. 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie maken 

we ons kampthema bekend en kan je je 

al inschrijven voor: 

● Het weekendje: 18-19 februari 

2023 

● Het kamp: 11-21 juli 2023 

 

Bekijk ook zeker de Facebookpagina en je opgegeven mailadres voor updates of 

extra aankondigingen.  

 

Ook worden doorheen het jaar 10 “Eerste Hulp” lessen gegeven. Deze gaan 

telkens door aan het begin van de activiteit, aan het einde van deze lessenreeks 

vindt er een klein examen plaats en kan je een Eerste Hulp kinderdiploma verdienen. 

 

 


