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Juni 2013 

Dit is de vierde editie van het JRKrantje van Groot-Menen. 

Er is weer heel wat gebeurd de afgelopen 3 maanden. We 

proberen je de belangrijkste momenten duidelijk te maken. 

Veel leesgenot! 

Welkom! 

Stickerverkoop 2013 

De Mayastickers vlogen bijna letterlijk de 

deur uit in Menen, Lauwe en Rekkem! Be-

dankt iedereen voor jullie steun!  

We zullen de centjes goed besteden! 
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Het hele weekend speelden 26 kids en 15 begeleiders uit Menen en Brugge samen in Leisele.  

Het weer wou niet helemaal mee waardoor de ‘Spring is in the air’ meer dan welkom was! 
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Niet veel later vertrokken de JRKids met de trein richting Brugge… dit jaar ging de Fiësta 

door in het Boudewijnpark! 

Een hele dag van attrac-

tie naar attractie… dan 

een show met de dolfij-

nen bijwonen… tussen-

door een hapje eten en 

een slokje drinken. Echt 

een knotsgekke dag! 

Ola! Wat krijgen we nu! De 

leiding dompelde de kids on-

der in een heuse training voor 

JRK-militairen! 

Marcheren, pompen, rennen, 

sluipen, tackelen, springen… 

NIET TE GELOVEN!!! 

Wij hebben echt wel stoere 

kids! 
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Bjorn doet mee aan de interna-

tionale competitie van Eerste 

Hulp in Oostenrijk! 

Supporter je mee voor de ploeg? 

Yara en Matthijs liepen op zondag 

26 mei mee op de 20 km door 

Brussel! 

Yara liep de 20 km in 2u14 en  

Matthijs liep de 20 km in 1u55. 

 

PROFICIAT!!! 

Op zaterdag 15 juni kunnen ze alle steun gebruiken! 
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Zaterdag 13/07 trekken we er op uit met de fiets! 

Om 9u worden jullie verwacht aan het JRK-lokaal in Menen. 

Zorg zeker voor een goede fiets, een fluojasje, een lekkere 

picknick, voldoende drank en eventueel een fietshelm. We 

proberen om tegen 17u terug te zijn aan het lokaal. Ouders 

die graag van een uitdaging houden, mogen zeker meefietsen 

of mogen ‘bezemwagen’ zijn! 

Af en toe lassen we een ‘pauze’ in zodat we niet al te veel za-

delpijn krijgen. Trek dus ook je sportschoenen aan zodat je 

veel kan meespelen met de spelletjes. 

Tot dan! 

En dan is het eindelijk zover: het JRKamp! We trekken dit jaar opnieuw naar De Hoge Rielen 

in Kasterlee. 

Het kamp start op zaterdag 17/08 en eindigt op donderdag 22/08. De bagage zal vooraf ver-

zameld worden en ook achteraf door jullie terug opgehaald worden. Zo hoeven we geen spul-

len mee te sleuren op de trein.  
De details kunnen we helaas nog niet prijsgeven. 

Daarvoor moeten jullie wachten op het kampboekje! 

Oh ja, misschien nog leuk om te weten: het kamp is 

volzet. We bezetten dus de 50 beschikbare bedden! 

Nog vragen? Contacteer gerust Joyce! Ze beant-

woordt met veel plezier je mailtje of je telefoontje! 

TOT DAN! 
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