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December 2012 

Dit is de tweede editie van het JRKrantje van Groot-

Menen. Je krijgt info te lezen over de afgelopen 

activiteiten en er wordt al een tipje van de sluier 

gelicht voor de komende activiteiten... 

Veel leesgenot! 

Welkom! 

Hope op de Loop! Wat op de wat? 

Het nieuwe jaarthema is al komen kijken om de hoek. Dit jaar is ‘Hope’ ons jaar-

themafiguurtje. Ze vertelt ons meer over het thema waar we dit jaar rond zullen 

werken. Hope is een meisje op de vlucht en zij leert ons wat het is om op de 

vlucht te slaan uit je eigen land naar België. Dit werkjaar staat in het teken van 

“kinderen op de vlucht”. 
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Sinds september tot nu zijn er maar liefst 9 nieuwe jeugdleiders bij ons team gekomen… 
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14 enthousiaste kids 

6 superleuke leiders 

Een heuse competitie 

van Jumpers, Rangers 

en Kanjers. 

Allemaal 

opdrachten 

die je bin-

nen de  

minuut 

moet uit-

voeren! 



 4 

 

Jumpers, Rangers en 

Kanjers schilderen hun 

eigen vlag! 

Daarna 

knotsgekke 

spelletjes 

spelen... 
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Zaterdag  

23 februari 2013  

vanaf 17u30 

Om 18u20 speciale act 

van de kids! 

Jeugdsite Zuidstraat  

8930 Menen 

Volwassenen €10 

Kids <12j        €7 

 

Inschrijven tot 1 februari via 

jeugd@groot-menen. 

                                rodekruis.be  

of 0495/682962 

 

Opbrengst ten voordele van 

het JRK-weekend en het kamp. 

Betaling liefst via overschrijving op   

IBAN: BE88 7380 2895 6441. en vermelding mededeling:  

SPAGHETTI + naam + aantal personen.  

2 februari: surprise! 

We bereiden een speciale act voor om 

voor te stellen op de spaghetti-avond. 

Opgelet! 

Het is belangrijk dat je dan ook 

naar de spaghetti-

avond komt! 

Op 5 april tot en met 7 april trekken we er 

een weekendje tussenuit. Wil jij mee gaan 

spelen? Schrijf je dan snel in! 

Hoe schrijf je in? 

Stuur een mailtje met je gegevens naar 

Joyce. Stort daarna €35 op de rekening van 

JRK Groot-Menen (BE88 7380 2895 6441) 

met vermelding van je volledige naam. 

Joyce zal je inschrijving daarna bevestigen! 

Tot binnenkort!!!  

JRK-SUPERWEEKEND 


