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Beste ouders en leden, 

De zomer komt steeds dichterbij. Dit betekent dus dat we bijna 

het hoogtepunt van ons werkjaar hebben bereikt, namelijk het 

zomerkamp! Alvorens te beginnen wegdromen van het mooie 

zonnetje en vakantie hebben we nog enkele heel leuke activiteiten 

zoals het Rode Kruis Feest, Stickerverkoop, Slotactiviteit, enz. 

Na deze activiteiten bereiden zowel leden als leiding zich voor op hun examens. Ik wens 

jullie nu alvast heel veel succes bij het maken en voorbereiden van examens, eindwerken,.. 

Na de examens is het tijd om volgens de traditie direct op kamp te vertrekken. Wij hopen 

uiteraard net als vorige jaren op schitterend weer, toffe activiteiten en veel deelnemers. 

Vergeet dus zeker niet in te schrijven! 

Omdat dit de laatste JRK Inbox van dit werkjaar is, wil ik jullie graag allemaal bedanken. Ik 

wil u bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie. Zonder uw vertrouwen en de inzet 

van mijn leiding en medewerkers zou Jeugd Rode Kruis Melle er helemaal anders uitzien. 

Daarom zou ik graag mijn leidingsteam bedanken voor hun grote inzet en dit zowel nu als 

toen ik in Amerika was. 

Ik wens u veel plezier bij het doorbladeren van dit boekje!  

Tot snel op één van onze activiteiten of uiteraard tot op het zomerkamp! ;-) 

Maxime Vandemaele 

Hoofdverantwoordelijke  

Jeugd Rode Kruis Melle 

Voorwoord 
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  Verslag eerste activiteit van Ruben 

Voor mijn eerste activiteit waren er toch wel wat zenuwen: Gaat alles vlot verlopen? Zullen 

de kinderen mijn speluitleg begrijpen? Gaan ze het leuk vinden?  

Uiteindelijk vielen deze vragen allemaal 

weg toen ik met de activiteit begon. Toen 

een zevental Juta’s aankwamen, begonnen 

we aan het spel. De Juta’s moesten als  

ontsnapte dieren uit de pretland-zoo zo 

snel mogelijk de top van de berg te  

bereiken om zich te verstoppen. De eerste 

obstakels moesten in groep overwonnen worden om uiteindelijk bij de individuele opdrachten 

te geraken zoals de kung-fu panda, de zwarte weduwe en de zingende vissen. Op het einde, 

na een spannende race tussen alle Juta’s, werd er nog een kleine wedstrijd gehouden onder 

de dieren om te beslissen wie er als eerste mocht verzorgd worden bij de hulppost van het 

Rode Kruis. Na een vermoeiende tocht werden uiteindelijk alle dieren verzorgd en konden ze 

rustig bekomen van de zware dag en gaan slapen.  

Vind ik leuk  www.optieksandradefeyter.be 

http://www.optieksandradefeyter.be/
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Vandaag kregen de Joeti's bezoek van twee heksen die hen kwamen opleiden. Deze twee 

heksen hadden allerlei opdrachten voor onze heksen in spe. Zo moesten ze zelf een bezem 

maken om op heksenjacht te kunnen gaan. Ze werden uitgedaagd om als monsters en zom-

bies een heksendans uit te voeren. Tot slot zouden ze ook proberen om de heksenlimbo te 

dansen... Nadat ze al die leuke heksenopdrachten hadden volbracht, werden ze opgenomen in 

de heksenkring en kregen ze hun heksendiploma! 

Verslag Heksenactiviteit 

BLOEDCOLLECTE 
 

Melle: 

21/04 en 04/08 van 17u30 tot 20u00 

Locatie: 

Woon– en zorgcentrum Kanunnik Triest 

Kloosterstraat 33 te 9090 Melle 
 

Gontrode: 

26/04 en 26/07 van 17u00 tot 19u30 

Locatie: 

GOC Gontrode 

Geraardsbergsesteenweg 94 te 9090 Gontrode 
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 Verslag Zoektocht 

Op 13 maart gingen de Juta’s op zoektocht in de buurt van het domein Kouterslag. Ze  

werden verdeeld in twee groepen: de oranje en de gele fluo-vestjes. Tijdens deze zoektocht 

moesten ze verschillende opdrachten uitvoeren. In het kader van de zwerfvuilactie van ge-

meente Melle werd hen gevraagd om elk een stuk vuil mee te brengen van hun tocht. Er werd 

ook een gedichtje gemaakt. Je leest het hieronder! 
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 Zomerkamp 

Het zomerkamp zal plaats vinden 

van vrijdag 1 juli 2016 tot zondag 10 juli 2016 voor de +10 jarigen  

van zondag 3 juli 2016 tot zondag 10 juli 2016 voor de -10 jarigen 

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

120 in Dessel. De leden komen gezamenlijk terug met de bus. 

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

toneeltjes, enzovoort plaatsvinden met als thema Amerika. 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 dinsdag 

31/05/2016. 

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 2016 + naam deelnemer 
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 Zomerkamp 
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 Stickerverkoop 

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

begint op donderdag 28 april 2016. Vanaf die dag mag je mensen aan de kruispunten en  

winkels 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 28 april aan de kruispunten, jullie als leden en  

ouders 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 28, 29 en 30 april. 

Op 30 april rekenen we op jullie massale hulp. We voorzien 2 shiften. Uiteraard is het ook 

mogelijk om tijdens beide shiften mee te helpen. Voor wie beide shiften komt helpen, wordt 

een lunch voorzien. 

 Shift 1 vindt plaats van 10u00-12u00.  

 Shift 2 vindt plaats van 13u00-17u00. 

Vorig jaar verkocht Jeugd Rode Kruis Melle alleen al meer dan 1.000 stickers!  

Kunnen we dat aantal dit jaar opnieuw halen? 
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Per 10 rode flapjes krijgen wij 1 liter 

gratis melk op kamp. De flapjes zijn niet 

enkel te vinden op de melk van Joyvalle, 

maar ook op de flessen fruitsap van 

Appelsientje. Knippen maar! 

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 22 mei. Tip: 

breng ze mee op de laatste activiteit. Niet 

vergeten, hé? 

Joyvalle en Appelsientje spaaractie 
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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 



 14 

 Beeldig (Kerstspecial) 

JOETI 

JUTA 

JOTA 
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Maart 

13:      Activiteit (14-17u) 

25:      Avondactiviteit (19-21u) 
 

April 

16:      Rode Kruis Feest 

28-30:  Stickerverkoop 
 

Mei 

20:      Slotactiviteit (19-21u30) 
 

Juli 

1-10:   Kamp (+10) 

3-10:   Kamp (-10) 
 

September 

18:  Startdag 

Kalender 

TIP: Kom steeds in uniform naar onze activiteiten! 
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 Cartoon - Fluffy  
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