
JOETI’S (6 t.e.m. 9 jaar)

Joeti staat voor Jong, Ontdekkend, 
Eigenwijs, Talent en Indrukwekkend. 
De jongsten leven zich uit in spel-
activiteiten gebaseerd op fantasie en 
expressie.

JUTA’S (10 t.e.m. 12 jaar)

Juta staat voor Jong, Uitdagend 
in Team, bijzonder Aangenaam. De 
activiteiten richten zich op samenspel 
rekening houdend met de verschillen 
in talenten.

JOTA’S (13 t.e.m. 15 jaar)

Jota staat voor Jonge 
Ondeugende Tieners in Actie.
In deze groep is er ruimte 
voor eigen ideeën, 
avonturen en zichzelf.

Wie wil kan zich vast inschrijven voor onze
werking. Je ontvangt dan alle laatste nieuwtjes  

over de activiteiten, weekends en kampen.

Inschrijven kan je doen door eens
langs te komen op een activiteit

of door te mailen.

Wautersdreef 25, 9090 Melle
info@jrkmelle.be � www.jrkmelle.be

Jeugd Rode Kruis is 1 van de 8 erkende 
landelijke jeugdbewegingen in Vlaanderen.

Wij verschillen van andere jeugdverenigingen
doordat onze focus net iets meer ligt 

op aandacht geven aan ieder individueel lid.

JRK Melle organiseert ongeveer om de twee weken 
activiteiten en staat bekend om zijn flexibiliteit naar 

leden, ouders en leiding. 

Je kan bij ons terecht voor specifieke opleidingen, 
zoals EHBO voor kinderen of volwassenen.

Het zomerkamp en de opleidingen zijn ook 
toegankelijk voor niet-leden!



Om de 14 dagen organiseren wij een
activiteit op zondagnamiddag van 14u tot 17u 
voor kinderen van 6 tot 15 jaar.
Tijdens de examenperiodes van de oudste
leden en de leiding organiseren we 

activiteiten op vrijdagavond.

Jeugd Rode Kruis Melle

Wij zijn een jeugdbeweging in Melle-Vogelhoek
die kinderen en jongeren hun vrije tijd op 

een leuke manier laat invullen.
Net zoals andere jeugdbewegingen proberen

ook wij kinderen en jongeren een fijne tijd
te bezorgen via spel en avontuur.

JRK Melle heeft 3 deelwerkingen:

Mee op weekend of op kamp?
Heb je op zondagnamiddag al andere plannen,
maar heb je zin om in het weekend of in de vakanties
eens mee te gaan? Bij ons kan het allemaal!
Je hoeft geen lid te zijn van onze vereniging
om mee te kunnen!

Ben je al 16 jaar en zou je het wel leuk
vinden om in de leiding te staan? Mail ons

jouw gegevens door of kom eens langs
en we helpen je graag verder.

Je kan bij ons ook een opleiding
volgen voor de erkenning van 

animator in het jeugdwerk.

Met als motto ‘Jong geleerd, oud gedaan’ 
organiseren we jaarlijks voor elke leeftijdsgroep
een EHBO-cursus op maat van de jongeren. 

Lid of geen lid, iedereen is welkom.

MEER
INFO OP:
WWW.JRKMELLE.BE


