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Beste ouders en leden, 

Vandaag leest u de laatste JRKinbox van 2014. Zoals velen onder ons ervaren, 

vliegt de tijd voorbij. De jaarwisseling komt er aan en met plezier wensen wij 

u daarom het allerbeste voor u en uw familie in 2015.  

Velen wensen worden bij deze jaarwisseling rondgestuurd naar vrienden, 

familie, ... Echter denk ik dat het belangrijkste wat we onszelf en onze 

dierbaren kunnen toewensen een goede gezondheid is.  

Net zoals andere jaren willen wij terug enkele doelstellingen bereiken. Onze grootste doelstelling is het 

realiseren van een geslaagd zomerkamp. Verder willen we ons komend jaar ook meer inzetten voor het geven 

van initiaties. Zo wensen we jongeren buiten het Jeugd Rode Kruis ook te bereiken. Op die manier proberen we 

extra leden te werven voor onze jeugdbeweging en onze zomerkampen. 

Verder willen we graag ook al beginnen werken aan enkele toekomstig projecten. Dit omdat wij als leiding 

volledig achter onze jeugdbeweging staan en een mooie toekomst zien. 

Tot slot zouden wij u nog willen vragen Jeugd Rode Kruis Melle te promoten bij vrienden en familie. Dit omdat 

we recent enkele nieuwe mensen in onze leidingploeg hebben mogen verwelkomen en er dus extra plaats is voor 

nieuwe leden.  

 

Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! 

 

JRK Melle 

Maxime Vandemaele 

Hoofdverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis Melle 

Voorwoord 
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Zaterdag 18 oktober 2014 waren we er klaar voor! Na een hele middag voorbereiden, kon het leidingsteam en 

de vele helpende handen iedereen ontvangen voor het eetfestijn. De barbecue van de vorige jaren maakte 

plaats voor heerlijk stoofvlees met frietjes. Met een bord in de ene hand en een puntzak frietjes in de andere 

kon iedereen beginnen smullen. 

Na het vullen van de buikjes maakten we tijd voor een deel van het jaarthema: complimentjes geven.  

Leden en jintro’s bedankten met lieve woorden heel de leiding. De hoofdverantwoordelijke Maxime werd 

daarna extra bedankt door de leiding zelf. Dat we echt niet zonder elkaar kunnen, werd nog eens duidelijk 

gemaakt in het leidingsfilmpje van dit jaar. Deze mooie momenten werden gevolgd door een lekker ijsje. 

Wat niet mocht ontbreken, was een tombola. De kinderen mochten bij een kindertombola in de doos grabbelen 

naar een prijs. Maar de grote vraag was: wie zou het gewicht van de rijk gevulde mand kunnen raden? Op het 

einde van de avond konden we u met plezier zeggen dat onze Joeti Mathis de zware mand mee mocht nemen 

naar huis. Na een snelverkoop van het overgebleven stoofvlees en frietjes, sloten we de avond af. Het was een 

geslaagde avond vol plezier en lachende gezichten. 

We kijken er reikhalzend naar uit om jullie volgend jaar weer te mogen verwelkomen op een ons eetfestijn! In 

tussentijd kan u zelf wel nagenieten van onze heerlijke stoverij en dit dankzij het heerlijke recept van onze 

kookploeg op de volgende pagina. Veel kookplezier!   

Verslag eetfestijn 
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Ingrediënten: 

- 1 kilo rundsstoofvlees 

- 2 tot 3 witte ajuinen 

- peper en zout 

- 2 tot 3 takjes verse tijm en een laurierblad 

- 3 eetlepels boter 

- enkele lepels bruine suiker 

- bier: bruine Leffe 

- 1 snede wit brood 

- flink wat mosterd 

- bindmiddel 

 

Bereiding: 

- Laat uw slager het vlees in stukken snijden of snijd het zelf en kruidt met peper en zout. 

- Smelt flink wat echte boter in een zeer brede stoofpan. 

- Doe de stukken vlees in de hete pan en bak mooi aan 1 kant aan. 

- Van zodra het vlees aan 1 kant goed is bruingebakken, draai je het om en laat de andere kant bruinbakken. 

- Haal alles uit de pan. 

- Doe er nu al de in stukken gesneden ajuin bij. 

- Laat de ajuin bruinen. 

- Strooi er bruine suiker over en laat karamelliseren. 

- Blus met azijn en bier. 

- Doe de ajuin bij het vlees in een kookpan 

- Zorg dat het vlees helemaal goed onder staat, zo niet voeg water toe. 

- Leg er een snede wit brood met goed wat mosterd ingesmeerd bovenop (met de mosterd naar omhoog) en 

voeg wat tijm en laurier toe. 

- Schud even met de pan zodat er wat van de saus over de boterham vloeit. 

- Laat zeker 90 minuten tot 120 minuten zachtjes pruttelen. 

- De saus kan je nog wat binden met aardappelzetmeel of bruine roux. 

- Serveer het stoofvlees met dikke frieten en een slaatje.  

- Smakelijk! 

JRK Recept - Stoverij 
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OEI, GEVALLEN…  

 

Wilt u dat uw kind weet wat hij/zij moet doen bij een ongelukje?  

Hoe moet jouw stoere ridder reageren indien hij een brandwonde heeft opgelopen?  

Welke stappen moet je dappere heldin ondernemen indien haar speelkameraadje zwaar ten val  

komt tijdens het spelen? Wilt u graag hebben dat uw zoon of dochterlief weet wat hij/zij moet doen indien er 

een kind/volwassene in de problemen komt en hulp nodig heeft? 

 

Heeft u op al deze vragen "ja" geantwoord?  

Schrijf je dan zeker en vast in voor een  

initiatie EHBO voor kinderen. 

Deze vindt plaats in het voorjaar van 2015 per leeftijdscate-

gorie.   

 

 14/02/2015: initiatie voor 10 - 12 jaar 

 

 28/02/2015: initiatie voor + 16 jaar 

 

 7/03/2015: initiatie voor 13 - 15 jaar 

 

 28/03:2015: initiatie voor 6 - 9 jaar 

 

 

 

Al deze cursussen gaan door in ‘t Lijsternest Wautersdreef 25, 9090 Melle. 

Dit telkens van 9 uur tot 12 uur.  

Deze initiaties worden geheel gratis aangeboden. 

Inderdaad... Omdat uw zoon / dochter de basisbegrippen van EHBO zal leren, zal hij/ zij weten  

wat te doen indien er iemand nood heeft aan hulp. 

Want ook uw kind kan levens redden. 

Wenst u uw zoon / dochter in te schrijven? 

Stuur dan snel een mailtje naar: initiatie@jrkmelle.be 

Vermeld daarin de naam van het kind dat deel wenst te nemen aan de initiatie, zijn / haar leeftijd,  

telefoonnummer van de ouder(s), adres van het kind, dag van deelname. 

Inschrijven kan telkens tot de vrijdag voor de initiatie. 

Per initiatie kunnen we maar 20 deelnemers toelaten... dus snel inschrijven is de boodschap!!!  

 

Initiaties - voorjaar 2015 
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 Leidingsfoto 
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 Ice bucket challenge 
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Vind ik leuk  www.optieksandradefeyter.be 

Enkele mensen uit ons leidingsteam hebben de 

afgelopen maanden een opleiding brandveiligheid 

gevolgd. Ze leerden er onder andere hoe je een 

brandblusapparaat en blusdeken correct moet 

gebruiken. 

Voor ons stopte het niet bij deze enkele opleiding. 

We hebben verder gezocht naar een opleiding die 

ons kon helpen bij het beveiligen van onze werking 

en onze kampen. Wat we zochten hebben we 

gevonden. 

We zijn namelijk in een project van de Brandweer 

van Gent en de Belgische Stichting Brandwonden 

gestapt. Samen met hen zullen we ons lokaal beter 

beveiligen tegen brand. We gaan een evacuatieplan 

opstellen voor ons lokaal en ons kamp. Deze zullen 

ook gecontroleerd worden. Tot slot zullen we zelf 

evacuatieoefeningen uitvoeren en er komt een 

controle van deze oefeningen door de brandweer. 

Als wij al deze stappen goed doorlopen kunnen wij 

een “brandveilige jeugdbeweging” worden. 

Wij hopen op jullie steun te mogen rekenen bij dit 

project. 

 

Brandveiligheid 

http://www.optieksandradefeyter.be/
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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 

9:  Rode Kruis Feest 

22:  Slotactiviteit (19-21u30) 

 

Juli 

1-10  Zomerkamp +10 jarigen 

3-10  Zomerkamp –10 jarigen 

 

 

Kalender 
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JOETI—GEZELSCHAPSPELLETJES.  

Op 30 januari zullen de joeti’s  samen gezelschapsspelletjes spelen.   

Heb je zelf een leuk spelletje thuis, dan mag je dit zeker meebrengen.  

Vergeet zeker niet je naam er op te schrijven. 

Neem gerust vriendjes mee om er samen een toffe avond van te maken. 

JUTA: TALENTENJACHT 

Welke talenten heb jij? Laat het beste van je zien tijdens deze activiteit! 

JOTA : QUIZ 

Wil je graag eens een gezellige avond  lekker quizzen onder vrienden? 

Kom dan zeker af en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee! Welkom 

in "De Klas van Fibi"  

Ons volgend kamp gaat door in Tessenderlo. Dat het thema Disney 

is, wisten jullie intussen ook al. De andere praktische zaken zijn 

echter nog een grote vraag. Wij willen jullie deze allemaal 

vertellen op een groot infomoment. Dit zal plaatsvinden op zondag 

15 februari (vermoedelijk 17u30). 

Periode: 

+10 jarigen: 1-10 juli 2015 

-10 jarigen: 3-10 juli 2015 

BLOEDCOLLECTE 

 

Melle: 

22/01 van 17u00 tot 19u30 

Locatie: 

Woon– en zorgcentrum Kanunnik Triest 

Kloosterstraat 33 te 9090 Melle 

 

Gontrode: 

27/01 van 17u00 tot 19u30 

Locatie: 

GOC Gontrode 

Geraardsbergsesteenweg 94 te 9090 Gontrode 

Vrijdagavondactiviteit - 30 januari 2015 

 Zomerkamp 2015 - Infomoment 
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 Cartoon - Fluffy  
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