
 

BELANGRIJKE WEETJES OVER JRK-
HAMME 

Welkom bij onze gratis jeugdbeweging! Om bij ons in te 
schrijven moet je verplicht de Speelfiche invullen via de QR-
code aan de rechterkant of u kan ook altijd een papieren versie 
vragen. Het is belangrijk dat deze ingevuld wordt, zo zijn wij op 
de hoogte van de (medische) achtergrond van uw kind en 
kunnen wij hier beter op inspelen tijdens activiteiten.  

Voel je gerust vrij om vrienden en vriendinnen mee te 
brengen, zij zijn altijd welkom bij ons! Laat de ouders gewoon de medische fiche 
invullen en zij kunnen meegenieten van onze activiteiten. 

We werken in drie groepen: de zwachtels (1ste tot en met 3de leerjaar), de helpers 
(4de tot en met 6de leerjaar) en de juniors (middelbaar).  

Onze activiteiten 

Wij organiseren leuke en diverse activiteiten op zaterdagnamiddag van 14u tot 17u. 
Om te weten wanneer het activiteit is en wat we gaan doen, kan je de kalender 
raadplegen. Halfjaarlijks bezorgen we jullie een kalender met een overzicht van de 
activiteiten. We houden ons zo goed mogelijk aan deze kalender, maar sommige 
omstandigheden verplichten ons om soms een activiteit aan te passen of te schrappen. 
We houden jullie altijd op de hoogte van veranderingen via onze Facebookpagina 
‘Jeugd Rode Kruis-Hamme’. 

Nieuw: Doorheen het jaar worden er 10 Eerste Hulp lesjes gegeven op 
kinder/jongerenmaat. Deze gaan telkens door aan het begin van de activiteit en aan het 
einde van deze lessenreeks vindt er een klein examen plaats en kan je zelfs een Eerste 
Hulp diploma verdienen!  

Voor sommige activiteiten vragen we om (digitaal) in te schrijven. De linken/QR-codes 
kunnen jullie terugvinden op de kalender of worden doorgestuurd via mail en Facebook. 
Indien het niet lukt om dit digitaal in te vullen, kunt u uw kind nog steeds telefonisch of 
via mail inschrijven.  

Doe altijd speelkledij aan die vuil mag worden en schoenen waarin je goed kan 
bewegen! Ook al is er een binnenactiviteit voorzien, soms gaan we toch nog eventjes 
naar buiten. Draag dus kledij die voorzien is op de weersomstandigheden (bv een trui of 
regenjas bij slecht weer). Als er op de kalender staat dat we naar het bos gaan, dan 
verwachten we dat iedereen boskledij aan heeft! Daarmee bedoelen we een lange 
broek, dichte schoenen en een T-shirt, trui of jas met lange mouwen. We doen dit om 
tekenbeten te vermijden. 

Op zoek naar goede speelkledij? We verkopen T-shirts (€ 10) en truien (€ 25) van JRK 
Hamme. Dit is niet verplicht, maar wel leuk! Je steunt daarmee ook onze vereniging. Er 
zijn ook badges (€ 2) te koop om op jullie T-shirts of truien te naaien met daarop de 
groepsnaam (zwachtel, helper of junior). Vraag ernaar voor of na een activiteit! 

Tijdens het vieruurtje van de activiteit kan je bij ons iets kopen (€ 0,50 voor een drankje 
(plat water is gratis) en € 0,20 voor een versnapering) of je kan koek en drank van thuis 
meebrengen.  



 

Kamp spaaracties  

We gaan jaarlijks op kamp en ook dit jaar is 
dit weer van 11-21 juli. Voor we op kamp 
vertrekken doen wij mee aan verschillende 
spaaracties. Zo is er de jaarlijkse spaaractie 
van Soubry waarbij je streepjescodes van 
Soubry pasta kan sparen. Deze 
streepjescodes zijn het hele jaar hetzelfde dus 
wanneer je thuis Soubry pasta eet, is 
streepjescodes uitknippen de boodschap. We 
brengen jullie doorheen het jaar nog op de hoogte van eventuele andere spaaracties 
(bv Joyvalle melk). 

 

Extra’s voor +16-jarigen 

Juniors die dit jaar 16 worden, mogen tijdens het jaar een spel in elkaar steken voor de 
kinderen, om eens te voelen hoe het zou zijn om zelf leiding te worden. Indien je dit wilt 
doen, geef je een seintje aan Lotte V. tijdens 1 van de eerste activiteiten.  

Als junior kan je ook je steentje bijdragen bij andere diensten van het Rode Kruis (bv. 
kinderopvang bij het bloedgeven). Wie hiervoor interesse heeft, kan dit aan de 
hoofdverantwoordelijke laten weten. Vanaf 16 jaar mogen degenen die interesse 
hebben ook lid worden van de hulpdienst of een gratis cursus Helper volgen. 

Contactgegevens 

Met vragen, problemen, opmerkingen en tips kan je altijd bij de leiding terecht. Spreek 
ons gerust aan bij een activiteit of contacteer ons via mail of telefonisch.  

 

Algemene mail  jeugd@hamme.rodekruis.be 

Hoofdverantwoordelijke Eveline Van de Velde +32 470 52 23 93 

Adjunct Verantwoordelijken Lotte Vereecken  
Pie Staljanssens 

+32 471 25 99 10 
+32 468 23 03 89 

Groepsverantwoordelijke Zwachtels Luca Van Opstal  +32 468 350 645 

Groepsverantwoordelijke Helpers Leander De Rycke +32 490 49 73 84 

Groepsverantwoordelijke Juniors Bob Vyverman +32 475 42 96 95 

 
We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. 

● Facebook: https://www.facebook.com/JRKHamme/ 
● Instagram: https://www.instagram.com/jrkhamme/ 
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