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Maart 2013 

Dit is de derde editie van het JRKrantje van Groot-

Menen. Deze keer staat dit krantje in het teken van 

super coole activiteiten: de spaghettiavond, het JRK-

Superweekend en het JRKamp! 

Veel leesgenot! 

Welkom! 

Initiatie Ket(c)hulp 

Op 31 januari en 6 februari kregen maar liefst 

136 leerlingen in het Sint-Joris de iniatie  

Ket(c)hulp! 

Zo kunnen er weer meer jongeren mensen red-

den! Dat verdient een applausje!!! 



 2 

 

AAH! 15 Jumpers en Rangers 

proberen elkaars hobby 

uit. 
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27 enthousiaste kids, 4 coole ouders en  

10 superleuke leiders maakten de 

schaatsbaan van Gullegem onveilig! 

Vandaag gaan we gaan schaatsen. Dat ziet iedereen zitten! 

We hebben eerst een leuk sneeuwballengevecht gehouden. 

Daarna vertrokken we met de auto’s naar Gullegem. Nadat 

iedereen zijn schaatsen aanhad, kon de fun beginnen. 

Iedereen zwaaide toen ze Kurt, Laurence en mij zagen 

zitten in de cafetaria. Ikzelf had veel plezier in Jungle 

Land. Na het schaatsen kwam iedereen er eentje drinken. 

Jammer genoeg kwam er een einde aan de pret. 

Voor verslag 

Laura Cael 



 4 

 

En dan was het zover… 23 februari was D-day! 140 mensen waren ingeschreven om te komen eten. 

Alles begon om 9u in de Zuidstraat... 

Podium opzetten. 

Kidszone maken. 

Vanalles verzinnen 

om warm te blijven! 

Verwarming was in 

staking… en wij kre-

gen dus amper 5°C! 

Groenten snijden. 

Afwassen. 

Voor decoratie zorgen. De klok tikte genadeloos verder… 

Nog snel die ballonnen ophangen, vlaggen overal rond-

hangen, ook buiten voor degene die onze zaal niet kenden, 

een warmtekanon gebruiken om toch wat warmte te voor-

zien voor de gasten, alle spullen op en rond het podium 

plaatsen, bar opzetten… 

17u30:  de eerste gasten komen aan! 

18u25 is dan het moment van de waarheid! Alle JRKids 

lopen nerveus rond om hun act op te voeren. Bjorn kon-

digt hen aan, de camera’s in de aanslag en dan START! 
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Stickerverkoop 2013 

Vanaf 25 april kan je deze mooie sticker 

kopen ten voordele van het Rode Kruis. 

(iedereen die eentje koopt in Menen, 

Rekkem of Lauwe, steunt daarmee onze 

afdeling!!!) 

Aanschuiven om spaghetti te halen. MMMMM... 

Zelfs de leiders halen toeren uit om te kunnen 

eten! 

Brevetuitreiking 

Bingo spelen… 

Dan nog een laatste dansje 

placeren en dan gaven we het 

op… het was welletjes geweest. 

Alles is goed verlopen. 

Bedankt voor de grote op-

komst!!! 

EN TOT VOLGEND JAAR! 
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Enthousiaste kids gevraagd!!! 

17 kids hebben zich razendsnel inge-

schreven! 

Zijn er nog superhelden die willen 

meegaan? Laat het dan heel snel  

weten aan Joyce! 

De Ruischaard in Leisele 

€35 

Alle kids tussen 6 en 16 jaar. 

Ook JRK Brugge zal meegaan! 

Nog een activiteit die je niet mag missen: 

Kasterlee 

€115 

Alle kids tussen 6 en 16 jaar. Ook JRK 

Brugge zal meegaan! 

Meer info op: 

http://groot-menen.rodekruis.be 

Gezinnen met meerdere kids 

kunnen korting krijgen. 
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We gaan op bezoek naar Boudewijnpark! 

Inschrijvingen verplicht! Tot 28 maart 2013 kan je 

laten weten of je mee gaat. 

Kostprijs: max. €10. Afhankelijk van hoeveel kids 

mee gaan, wordt de kostprijs berekend. 

Je behendigheid wordt getest! Neem al-

vast reservekledij mee want we blijven 

niet proper... 

Gezellig een filmpje bekijken, wat spelletjes spelen… jaja, de 

snoezelavond is echt wel iets voor jou! 

Iedereen die wil mag zijn knuffel en hoofdkussen meenemen! 

14u00—17u00 

18u00—21u00 

We trekken er een volledige dag op uit. 

Alle suggesties zijn welkom! Kostprijs is afhankelijk van 

de plaats waar we naartoe gaan. 

TOT DAN! 


