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September 2013 

We zetten ons vijfde werkjaar in!!! We doen dit door 

eventjes terug te blikken op de zomervakantie en daarna 

het nieuwe programma onder de loep te nemen!   

Veel leesgenot! 

Welkom! 

Alle kids worden in 

3 groepen ingedeeld! 

6 t.e.m. 9 jaar 

= geboortejaar  

2008, 2007, 2006, 2005  

10 t.e.m. 12 jaar 

= geboortejaar  

2004, 2003, 2002  

12 t.e.m. 15 jaar 

= geboortejaar  

2001, 2000, 1999, 1998  

+ 16 jaar is welkom om bij het leidingteam te komen! 
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Zaterdagmorgen om 9u stonden 12 kids en 2 ouders klaar op de trappers van hun fiets om 

een heuse fietstocht af te leggen! We verwelkomden ook 2 nieuwe leidsters en vertrokken 

daarna richting Palingbeek... 

21 km later even 

pauzeren in de 

Palingbeek… 

genieten van 

een picknick en 

het zonnetje! 

Laatste broodnodige tussenstop in 

Wervik!!! 

Tegen 17u is iedereen veilig en wel terug aan het lokaal… 

met 42 km in de benen! PROFICIAT! 
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Robbe 

Yara 

Bjorn 

Bieke 

Matthijs 

Femke 

Lotte 

Joyce 

Kimberley 

Nele 
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Er zijn véél te véél foto’s om ze allemaal te publiceren… daarom beperk ik me tot een paar  

foto’s van elke ploeg. Wil jij de volledige reeks en was je mee op kamp? Breng dan je usb-stick 

mee en ik zet ze er met alle plezier op! 
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de toneelspelers! 
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 28/09/’13: Rolstoelrace 

 12/10/’13: Stadsspel 

 9/11/’13: Hulp onderweg 

 7/12/’13: Schaatsen 

 18/01/’14: Zwemmen 

 1/02/’14: JRK Swingpaleis 

 1/03/’14: Surprise (voor kids 
die op spaghettiavond aanwe-
zig zijn.) 

 10/05/’14: Fiësta (hele dag) 

 7/06/’14: Snoezelavond  
                 (van 18u tot 21u!) 

 15/03/’14: Spaghettiavond 

 4/04 t.e.m. 6/04: JRKweekend 

 (data nog te bepalen): JRKamp 

Initiatie Hiep hiep help 

27/10/’13 

Van 9u tot 12u 

voor leerlingen van 3e en 4e 

leerjaar 

Initiatie Ket(c)hulp 

27/10/’13 

Van 13u tot 16u 

voor leerlingen van 1e en 2e middel-

baar 

Cursus helpertje: 

Data: 12/01, 19/01, 26/01, 2/02,  

9/02, 16/02 

Uren: van 9u tot 12u. De laatste twee 

data ook in de namiddag van 13u-16u. 

Voor kids van 10 tot en met 12 jaar. 

  Kostprijs: €10 voor de map 

Kostprijs: €2 voor het boekje 

Kostprijs: €2 voor het boekje 


