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Beste leden en ouders,  

Het jaar is weeral goed opgeschoten net zoals onze werking. We bevinden ons 

in het laatste deel van het werkjaar. “Laatste” betekent helemaal niet minder 

goed, in tegendeel zelfs! Met activiteiten als Rode Kruis Feest, Slotactiviteit 

en Zomerkamp belooft het nog een mooi einde te worden.  

Op 12 april vindt er een vriendjesactiviteit plaats. Dit is het ideale moment om 

vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen om met ons mee te komen spelen. 

Vanaf volgend jaar willen we graag wat meer joeti’s (6-9 jaar) in onze jeugdbeweging. Zo kan deze tak terug 

uitgroeien tot een mooie basis voor een lange JRK toekomst.  

Op dit moment zijn al heel wat jongeren ingeschreven voor het komende zomerkamp. Heeft u dit nog niet 

gedaan? Dan kan ik u alleen aanraden dit te doen, want het belooft een echt super zomerkamp te worden.   

Tot op één van de volgende activiteiten!  

Vriendelijke groeten,  

Maxime Vandemaele  

Hoofdverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis Melle 

Voorwoord 
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Op woensdag 1 april 2015 is het de nationale buitenspeeldag. Daarom zullen wij op deze dag 

spelletjes voorzien aan ’t Lijsternest in Melle. We hopen op zonnig weer en veel kindjes. Kom 

dus zeker eens af met je vriendjes of vriendinnetjes! Van 13u30 tot 17u. 

Buitenspeeldag 

Op zondag 12 april 2015 is het nog eens een specifieke vriendjesactiviteit. Jullie laatste 

kans van het jaar om vriendjes of vriendinnetjes te overtuigen om bij Jeugd Rode Kruis 

Melle te komen spelen.  

Jullie kunnen hen dan ook nog overtuigen om mee te gaan op kamp! 

Vriendjesactiviteit 

BLOEDCOLLECTE 

 

Melle: 

23/04 en 02/07 van 17u00 tot 19u30 

Locatie: 

Woon– en zorgcentrum Kanunnik Triest 

Kloosterstraat 33 te 9090 Melle 

 

Gontrode: 

28/04 en 14/07 van 17u00 tot 19u30 

Locatie: 

GOC Gontrode 

Geraardsbergsesteenweg 94 te 9090 Gontrode 
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 Fotoverslag grote en kleine werken in ‘t Lijsternest 

De gemeente heeft het terrein langs ‘t Lijsternest opgekuist. Er 

komt meer gras en dus meer speelruimte! 

Naast nieuwe vloeren heeft Koen zich ook helemaal laten gaan en in 

de kelder extra rekken  gebouwd. Driedubbeldikke merci Koen! 

Koen hard aan het werk om vloeren te leggen in de 

kelder. Dit is nodig omdat er regelmatig water in  

staat en zo blijft ons JRK materiaal droog.  

Linda heeft met hulp van de leiding de kelder een grondige 

opruimbeurt gegeven.  Al het material werd gesorteerd, geïnven-

tariseerd, gelabeld en gestapeld. Driedubbeldikke merci voor Linda 

en de leidingsploeg! 
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 Stickerverkoop 

Op 10 mei is het tijd om de stickerverkoop af te sluiten met het Rode Kruis Feest. Dit jaar 

gaat het feest door in Plopsaland De Panne. We hopen dat de jullie (en jullie vrienden) tarijk 

aanwezig zullen zijn! 

De leden worden stipt om 7u55 verwacht aan het station van Merelbeke. Om 18u46 zouden 

we terug in Merelbeke moeten zijn.  

Voor deze toffe dag vragen we om 15 euro over te schrijven. In deze prijs zit het trein-

ticket, een vieruurtje (koek en drankje) en de toegangsprijs. Overschrijven gebeurt op het 

rekeningnummer van JRK Melle (BE17 0012 0706 0421) met volgende vermelding: “Rode 

Kruis Feest 2015 + (Naam deelnemer)”.  

Inschrijven voor het Rode Kruis feest kan tot 27 april via een mail naar info@jrkmelle.be, 

de inschrijving is definitief na overschrijving. 

 Rode Kruis Feest 

Jaarlijks organiseert Rode Kruis Vlaanderen een stickerverkoop. Deze duurt 14 dagen en 

begint op donderdag 23 april 2015. Vanaf die dag mag je mensen aan de kruispunten en win-

kels verwachten.  

Jeugd en Rode Kruis Melle, doen ook mee aan deze actie en dit om onze werking verder uit 

te bouwen, nieuw spel- en kampmateriaal te kopen en EHBO-cursussen te organiseren voor 

jong en oud. 

De leiding verkoopt al vanaf donderdag 23 april aan de kruispunten, jullie als leden en ou-

ders kunnen ons ook meehelpen door te verkopen op school, aan familie of aan winkels te 

gaan staan. Alle beetjes helpen! 

Met de leiding verkopen we op 23, 24 en 25 april.   

Op 25 april rekenen we op jullie massale hulp. We voorzien 2 shiften. Uiteraard is het ook 

mogelijk om tijdens beide shiften mee te helpen. (later komen kan ook, dan laat je maar iets 

weten.) 

Schift 1 vindt plaats van 10u00-12u30.  

Schift 2 vindt plaats van 13u00-17u00. 

Vorig jaar verkocht Jeugd Rode Kruis Melle alleen al 900 stickers! Dit jaar gaan we voor de 

1000 stickers, een haalbaar doel lijkt ons.  ;) 
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  Zomerkamp 
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Het zomerkamp zal plaats vinden  

 

van woensdag 1 juli 2015 tot vrijdag 10 juli 2015 voor de +10 jarigen 

van vrijdag 3 juli 2015 tot vrijdag 10 juli 2015 voor de -10 jarigen 

 

De heenreis gebeurt per trein (+10 jarigen) en met eigen vervoer (-10 jarigen) naar Heuvel-

ken 15 in Tessenderlo. De leden komen gezamenlijk terug met de bus.  

Het thema van het kamp is ”Disney”. Tijdens het kamp zullen er dus enkele activiteiten, 

toneeltjes, enzovoort plaatsvinden met als thema Disney. Verder gaan we enkele malen op 

dagtocht en genieten we samen van mooie momenten aan het kampvuur. De moeite waard om 

erbij te zijn dus!  

Dit alles kost 135 euro (-10 jarigen) en 165 euro (+10 jarigen). In deze prijs is alles in-

begrepen. Het enige waar jullie zelf voor moeten zorgen is jullie bagage en goed humeur. 

 

Hoe kan u inschrijven? 

Stuur een mail naar: info@jrkmelle.be .  

Zodra wij uw mail hebben ontvangen, sturen wij u een infobrochure op over het kamp met 

het reglement, medische fiche en inschrijvingsdocumenten. Zodra wij het bedrag hebben 

ontvangen op onze rekening is de inschrijving bevestigd.  Inschrijven kan tot en met zondag 

31/05/2015.  

  

Hoe betaalt u? 

Via overschrijving. Dit zijn onze gegevens: 

BE17 0012 0706 0421 

Rode Kruis Melle, Wautersdreef 25, 9090 Melle. 

Gebruik een mededeling: Betaling kamp 2015 + naam deelnemer 

Zomerkamp 
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Vind ik leuk  www.optieksandradefeyter.be 

Vorig jaar verzamelden we allen samen 561 

rode flapjes, goed voor ruim 47 liter melk. 

Per 10 rode flapjes krijgen wij 1 liter 

gratis melk op kamp. Dit jaar zijn de 

flapjes niet enkel te vinden op de melk van 

Joyvalle, maar ook op de flessen fruitsap 

van appelsientje. Knippen dus! 

Vraag aan vrienden en familie om mee te 

helpen. 

Jullie kunnen de rode flapjes bezorgen 

tijdens een activiteit of in onze brievenbus 

steken.  

Dit kan tot en met zondag 24 mei. Niet 

meer op de laatste activiteit, dan is het al 

te laat, want de flapjes moeten aange-

komen zijn bij Joyvalle voor 31 mei 2015.  

Joyvalle en Appelsientje spaaractie 

http://www.optieksandradefeyter.be/
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www.maesmelle.be 
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Dit jaar heeft ook Lotus weer een spaaractie. Op iedere pot speculaaspasta vindt u een 

code. Per 10 codes krijgen wij een pot speculaaspasta.  Je moet de codes online registreren 

via deze site:  http://www.lotusopkamp.be 

Dan klik je op doneer punten en vul je alles in zoals op de foto.  

Bedankt voor jullie hulp!!  

Lotus spaaractie 
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Januari 

30:  Activiteit (19-21u) 

 

Februari 

15:  Activiteit (14-17u) 

 

Maart 

1:   Activiteit (14-17u) 

15:   Activiteit (14-17u) 

27:  Activiteit (19-21u) 

 

April 

12:   Activiteit (14-17u) 

23-25:  Stickerverkoop 

 

Mei 

10:  Rode Kruis Feest 

22:  Slotactiviteit (19-21u30) 

 

Juli 

1-10  Zomerkamp +10 jarigen 

3-10  Zomerkamp –10 jarigen 

 

 

Kalender 
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 Cartoon - Fluffy  
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