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Dit is de eerste editie van het JRKrantje van 

Groot-Menen. Je krijgt het jaarprogramma en 

belangrijke weetjes over onze jeugdwerking.  

Veel leesgenot! 

Welkom! 

Hallo JRKers en JRK-ouders! 

De grote vakantie is alweer gedaan. Tijd voor een nieuw jaar vol JRK-activiteiten!  

Vorig jaar mochten we gemiddeld 18 kids verwelkomen tijdens onze activiteiten. 

We stapten binnen in de griezelwereld, bekogelden elkaar met sneeuwballen, ver-

welkomden de Sint, gingen gaan schaatsen, trokken er een weekend tussenuit, 

kwamen terecht in een heuse ramp enz. Ook dit jaar staat er heel wat op het pro-

gramma.  

Vraag aan je vrienden of ze eens meekomen. Er is plaats genoeg! Hoe meer zielen, 

hoe meer plezier! 

 

Veel groeten 

Het JRK-team 



Wanneer Activiteit Een woordje uitleg groep 

13/10/12 

14u-17u 

 

Binnen-de-minuut-

competitie 

Een heuse competitie van spelletjes die je 

binnen één minuut moet uitvoeren. 

J.R.K. 

17/11/12 

14u-17u 

 

Play-the-game! De hele namiddag super coole spelletjes. J.R.K. 

15/12/12 
14u-17u 
 

Hobbymarkt Breng je hobby mee naar ons lokaal. We 
gaan op verkenning door jullie interesses. 

J.R. 

19/01/13 

14u-17u 

 

Schaatsen (Wij zorgen 

voor vervoer) 

We gaan schaatsen in Gullegem. Trek je 

handschoenen, muts en sjaal aan en maak 

plezier! 

J.R.K. 

2/02/13 
14u-17u 
 

Surprise! We bereiden een heuse verrassing voor jul-
lie ouders voor. Op de spaghettiavond pre-
senteren we dan onze verrassing. 

J.R.K. 

23/02/13 
vanaf 17u30 
 

Spaghetti-avond We smullen van een lekkere spaghetti én 
kijken naar een verrassing die de kids voor-
bereid hebben. 

J.R.K. en 
alle  
anderen 
 

5/04/13 
t.e.m. 
7/04/12 

JRK-weekend Ook dit jaar gaan we op weekend. Inschrij-
ven kan vanaf 1 januari 2013.  
Info volgt later... 

J.R.K. 

20/04/13 
hele dag 
 

Fiesta  
(bestemming nog on-
bekend) 

We trekken er een hele dag op uit. J.R.K. 

4/05/13 
14u-17u 
 

Survival We testen jullie behendigheid. Neem alvast 
extra kledij mee… vuil word je zeker! 

J.R.K. 

1/06/13 
18u-21u 
 

Take it easy…  
snoezelavond 

Even relaxen tijdens onze avondactiviteit.  J.R.K. 

13/07/13 
hele dag 
 

Daguitstap We trekken er een hele dag op uit. J.R.K. 

 betalende activiteit  inschrijving noodzakelijk 



Jumpers 

Wie? Alle kids vanaf het 3de kleuter  (6 

jaar) tot en met het derde leerjaar. 

Rangers 

Wie? Alle kids vanaf het 4de leer jaar  tot 

en met het zesde leerjaar. 

Kanjers 

Wie? Alle jongeren vanaf het 1e m iddel-

baar tot en met het 4de middelbaar. 

De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de kids. Elk kind behoort tot een groep... 

Leiding 

Wie? Alle jongeren vanaf 16 jaar  t.e.m. 35 



Je hoeft geen lidgeld te betalen om bij 

het JRK te komen! 
Het JRK-lokaal vind je in de Yvonne 

Serruysstraat, ingang aan de eerste 

blauwe poort! 

Op facebook staan er na elke activiteit 

enkele leuke foto’s! 

—> zoeken op ‘JRK Menen’ 

Je kunt altijd een e-mail sturen als je 

met vragen zit:  

jeugd@groot-menen.rodekruis.be  

Ook op de officiële website komt deze 

nieuwsbrief!  

http://groot-menen.rodekruis.be  

 We zijn dringend op zoek naar nieu-

we leiding… weet jij iemand die dit 

graag zou doen? Laat het ons weten! 


