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Beste leden en ouders, 

De zomervakantie is alweer voorbij gevlogen. Na het kamp moesten we tijdelijk afscheid nemen van onze 

hoofdverantwoordelijke Maxime. We wensen hem nogmaals het beste met zijn studies in de VS.  

Na even te pauzeren vlogen we er weer in!  Met een nieuw werkjaar voor de deur begonnen we in augustus met 

de eerste voorbereidingen. Vergaderen, brainstormen voor activiteiten, enorm veel plannen en schrijven voor 

onze JRK Inbox. Het leidingsteam is er helemaal klaar voor! Wat kunnen jullie dit jaar verwachten? Een jaar 

vol PRET: Plezier Rond Elk Terrein! We proberen iedereen in de werking kennis te laten maken met de 

verschillende actieterreinen van het Rode Kruis. We nemen je mee naar Pretland, want JRK doet meer dan de 

meeste mensen denken! Ik hoop dat we dit jaar mooie samenwerkingen meemaken die voor onvergetelijke 

momenten zorgen.  

Iedereen is altijd welkom om deze wens mee werkelijkheid te maken!  

Phoebe Allen, 

i.o.v. Maxime Vandemaele  

Hoofdverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis Melle 

Voorwoord 

Na het veranderen van het logo van het Rode Kruis Vlaanderen, volgt ook Jeugd Rode Kruis Vlaanderen! Op de 

nationale startdag konden we voor het eerst het nieuwe logo zien. Hiernaast kunnen jullie beide nieuwe logo’s 

bekijken. Wij zijn momenteel de overschakeling op de nieuwe huisstijl aan het voorbereiden. 

Nieuw logo 

© JRK  Melle 
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  Eetfestijn 
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Op zaterdag 10 oktober is het weer tijd om een gezellige avond mee te maken op ons  

Eetfestijn. Kom naar ons sprookjesachtig Disneybal en herbeleef ons kamp in Disney-stijl. 

We keren nog een laatste keer naar die leuke tijd terug. Maak je klaar voor leuke sfeer-

beelden van het kamp, randanimatie en plezier.  

Natuurlijk mag lekker eten niet ontbreken. Door het succes van onze vorige editie staat er 

ook dit jaar Stoofvlees op de menu (er wordt ook een vegetarisch alternatief voorzien). Er 

wordt vooraf een aperitief aangeboden en we sluiten af met een dessert.  

Jong of oud, lid of sympathisant, iedereen is welkom om te smullen! Nodig familie en vrien-

den ook uit!  

 

Inschrijven kan via info@jrkmelle.be. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van 

het geld op volgend rekening nummer: BE17 0012 0706 0421 met als mededeling ‘Eetfestijn 

JRK +Naam+ aantal kinderen’. 

 

Kinderen jonger dan 10 jaar betalen 10 euro.  

Volwassenen betalen 15 euro.  

Wacht niet te lang! Deadline is 4 oktober. 

 

Tot op 10 oktober? 

Eetfestijn (Kamp Reünie) 

BLOEDCOLLECTE 

 

Melle: 

22/10 van 17u30 tot 19u30 

Locatie: 

Woon– en zorgcentrum Kanunnik Triest 

Kloosterstraat 33 te 9090 Melle 

 

Gontrode: 

13/10 van 17u00 tot 19u30 

Locatie: 

GOC Gontrode 

Geraardsbergsesteenweg 94 te 9090 Gontrode 
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 Snoepverkoop 

Naar het JRK komen is gelijk aan veel plezier maken! Dat proberen we aan zoveel mogelijk 

kinderen (en ouders) te tonen. Help ons dit duidelijk te maken door een vriendje mee te ne-

men naar de activiteit van zondag 22 november! Doe jullie best, we hopen op veel kinderen!!! 

Want je weet wat ze zeggen: hoe meer zielen hoe meer vreugd! ;-) 

 Vriendjesdag 

Of je ze neuzen of Cuberdons noemt, wij maken geen onderscheid wanneer we rond gaan 

met deze lekkernij. Het weekend van 6-7-8 november vormen we om tot ons Snoepverkoop 

weekend! Ben jij er klaar voor?  

 

JOTA’s (13-16jaar) verwachten we op vrijdag 6 november om 19u30 en blijven tot zater-

dagmiddag 17uur.  

JUTA’s en JOETI’s (6-12 jaar) mogen zaterdag om 13uur komen helpen en kunnen tot 

zondag 10 uur blijven. 

 

Wie blijft overnachten, voorziet een matje/veldbed om op te slapen, slaapzak, pyjama, …  

 

Voor deze gratis activiteit is inschrijven via info@jrkmelle.be (tot maandag 2 november) 

verplicht, want alleen zo kunnen we inschatten hoeveel eten we moeten voorzien. 
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 Poëtische terugblik 

Op onze vorige slotactiviteit is het zo verlopen, 

dat verschillende families huisjes mochten kopen.  

Door een heleboel opdrachten te doen,  

kregen ze veel poen.  

Knikkers verzamelen was het doel,  

door onder andere gedichten te schrijven kregen ze een heleboel. 

Na vele gekriebelde woorden te ontcijferen staan hier  

enkele lieve (en grappige) woorden op papier.  

Zo kunnen wij en anderen die het wilden 

nog eens zien en tonen wat de leden van ons vinden…  

 

Merci voor het geweldig jaar! Kijk daar de geweldige leiding, zie daar!  

 

Een boom is groen met dit spel verdienen we poen. Knikkers zijn het geld, gij zijt een held! 

 

Joeti, Je bent chill!!! Dit hof is tof!!! We maken veel plezier op het hoofdkwartier! 

 

Joeti leiding, we moesten veel opdrachten doen voor onze poen. Jullie zijn de beste leiding die er zijn, 
spijtig een heel jaar doet ons beetje pijn. Geef ons een beetje geld dat is het enige wat weer ons helpt. 

 

Jolien, Manon en Lien: De beste de leukste de tofste leiding en voor de kleinere van deze topgroep. Jullie 
laten de zon voor ons allen schijnen voor ons allen, zijn sierlijk als de bloemen en jullie houden zo van 
schoenen jullie kleine kapoenen. Je kapoen Yordi. 

 

Dorian, Olivia, Linda, Enya, Amira. Jullie zijn super fijn en jullie mogen onze leiding zijn. 

Jullie zijn mijn buffalotjes, jullie krijgen veel kusjes. Dikke kus, onze familie (de buffalo’s) 

 

Fibi is klein, maar ze is heel fijn. Ze houdt waarschijnlijk (niet) van marsepein. Dit wordt vandaag een 

festijn. Voor Fibi 2015 
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 Leidingsvoorstelling 

Nu kunnen jullie lezen en zien wat jullie te wachten staat dit jaar.  

Joeti: Kimberly – Amira – Olivia – Enya 

Juta: Phoebe – Dorian – Ruben – Linda 

Jota: Jolien – Jan 

JoJo’s (hulpleiding): Delphine – Jetty – Lien 

Hoofdverantwoordelijke: Maxime 
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Vind ik leuk  www.optieksandradefeyter.be 

AED-opleiding  

Tijdens deze 3 uur durende cursus willen we u graag bijbrengen hoe u met behulp van een AED-toestel de 

overlevingskans van een slachtoffer met hartfalen van 10% naar 60% kan verhogen. Naast het gebruik van het 

toestel worden ook de noodzakelijke reanimatie-technieken ingeoefend. 

Inschrijven : jeugddienst@melle.be met vermelding ' AED-opleiding + datum'  

Kostprijs : € 3,5 (inclusief opleidingsboekje) 

Data : 9/11, 12/11, 14/11, 18/11 telkens van  19u tot 22u15 

EHBO-cursus 

Heb je nog geen kennis van de eerst hulptechnieken of volstaat voor jou een opfrissing van de kennis niet dan 

ben je van harte welkom in deze totaal opleiding van 10 maal 3u. We snijden op dinsdagavond wekelijks een 

aantal kleinere en grotere thema's, gaande van tekenbeet tot beroerte, aan. Tijdens de lessen staan de 

vrijwillige lesgevers stil bij het herkennen van symptomen en vooral bij hoe je kan helpen. De technieken 

worden gezamenlijk ingeoefend, vaak met behulp van simulanten. Deelname aan de evaluatiemomenten is vrij 

doch omdat niemand er iets mee kan verliezen sterk aangeraden. 

Inschrijven : rodekruismellevorming@gmail.com met vermelding 'EHBO-cursus’ 

Kostprijs : GRATIS (aankoop boek mogelijk voor €25) 

Data : 22/09, 29/09, 6/10, 13/10, 20/10(vrij oefenen), 27/10(evaluatie 1), 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12(vrij 

oefenen), 15/12(evaluatie 2) telkens van 19u tot 22u15 

Berichtjes uit de afdeling 

http://www.optieksandradefeyter.be/
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 Kampverslag 

Kamp door de ogen van Robin, Joeti (9 jaar) 

Beschrijf de 1ste dag. 

3 juli , maandag. Ik heb ingecheckt, leiding begroet, koffers boven gezet en het bedje opgemaakt met mijn 

mama. Dan was er toneeltje. Mama een knuffel en een dikke kus gegeven. Daarna ben ik gaan spelen. 
 

Hoe vond je het toneel?  

Mooi, grappig. Ik vond het Dory-kostuum super en het ‘ blijven zwemmen …’. De andere waren reuzegoed. Maxi-

me was grappig met zijn stemmetje en kostuum. 
 

Wat vond je van de activiteiten? 

Super, tof, leuk en plezant. Ik vond de waterspelletjes leuk. Tijdens de konijnensprongen heb ik me wel gepikt 

maar dat was niet zo erg.  
 

Wat vond je van het verhaal voor het slapengaan? 

Super en erg mooi. Ik dacht dat de verhaaltjes hielpen om troost te bieden aan kindjes met heimwee. 
 

Wat vond je van de leiding?  

Ze waren heel leuk, maar soms kan Kimberly luid praten. 

Ik was heel blij dat er leiding was anders was het hele kamp verpest. 
 

Wat vond je van kookploeg?  

Chapeau! Ik vond ze heel goed en ze deden me soms denken aan mama. 

Het eten was erg lekker maar sommige dingen lustte ik niet. 
 

Jouw beste kampmoment? 

Gaan zwemmen in Diest! 
 

Beschrijf het kamp in 1 woord.     

SUPER! 

https://www.flickr.com/photos/jrkmelle/albums 
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 Kampverslag 

Kamp door de ogen van Luna, Juta (12 jaar) 

Het kamp in één woord? TOF! De eerste dag kamp was lastig, maar naar het einde toe werd 

alles leuker. De toffe activiteiten zijn het eerste waar ik aan terug denk, toch is de uitstap 

naar Diest iets dat ik altijd zal onthouden. De JUTA-tak was een toffe bende waarmee ik 

mij super goed geamuseerd heb. Aan iedereen die mee zou willen gaan op een kamp zeg ik 

graag: ga mee voor het plezier!    

 

Kamp door de ogen van Jota’s 

Op kamp gaan met JRK Melle voor de JOTA’s? Het was een combinatie van verschillende 

Disney films! Van Een Luizenleven en Pirates of the Caribbean tot Eight Below en Finding 

Nemo, voor iedereen wat wils. En of het nu een nacht-, vuil-, bos- of kringspel was: iedereen 

ging er volledig voor als groot JOTA-team. De beste momenten zijn online te vinden, want 

een beeld zegt soms meer dan we kunnen uitleggen in woorden.  

 

En wanneer de leiding tussendoor als filmploeg rondliep, kregen we leuke, grappige of gewel-

dige momenten te zien. Gebundeld in één filmpje kan iedereen wegdromen van de leuke erva-

ringen. Bekijk het eens op ons Youtube Kannaal JRK Melle of zoek JRK Melle Kamp 2015 – 

JOTA op!  

 

Bekijk ondertussen ook eens alle andere filmpjes… Bijvoorbeeld deze: JRK Melle Kamp 2015 

– Opstaan. Een aanrader voor iedereen die zich afvraagt hoeveel moeite nodig is om alle le-

den wakker te maken op kamp. Pret verzekerd! Dus… Heb jij ook een gezonde portie och-

tendgymnastiek nodig? Kom mee als leiding op kamp! ;-) 

https://www.youtube.com > zoeken op JRK Melle 
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September 

20:   Startdag JRK Melle (14-18u) 

 

Oktober 

4:        Activiteit (14-17u) 

10:      Eetfestijn 

25:      Activiteit (14-17u) 
 

November 

6-7-8:  Snoepverkoop weekend  

22:     Activiteit: Vriendjesdag (14-17u) 
 

December 

4:        Avondactiviteit (19-21u) 

18:      Kerstfeestje (19-21u30) 
 

Januari 

29:      Avondactiviteit (19-21u) 

Februari 

14:      Activiteit (14-17u) 

28:      Activiteit (14-17u) 
 

Maart 

13:      Activiteit (14-17u) 

25:      Avondactiviteit (19-21u) 
 

April 

17:      Rode Kruis Feest 

28-30:  Stickerverkoop 
 

Mei 

20:      Slotactiviteit (19-21u30) 
 

Juli 

1-10:   Kamp (+10) 

3-10:   Kamp (-10) 

Kalender 



 16 

 Cartoon - Fluffy  
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