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Voorwoord
Beste leden en ouders,
Met een glimlach op mijn gezicht kan zeggen dat we van
dit eerste half jaar genoten hebben met jullie! Bedankt
aan leden, ouders, leiding en andere vrijwilligers die
onze activiteiten tot een goed einde hebben gebracht!
Jullie steun en hulp heeft het werk veel lichter
gemaakt.
Nu de feestdagen eraan komen, zullen we overal wensen
en goede voornemens te horen krijgen. Hier is dat niet anders! Ik wens dat 2016 (nog) een
jaar wordt waar JRK Melle kan helpen helpen. Neen, geen typfout! De leden (en ouders)
helpen, om andere mensen te kunnen helpen! Hierdoor kunnen kinderen en jongeren in een
onrustige wereld toch spelen, leren en vrienden maken. Blijf met jullie enthousiasme en je
goed humeur naar het JRK komen, zo blijft het voor iedereen een fijne plek waar we
geweldige momenten kunnen beleven!
Phoebe Allen,
i.o.v. Maxime Vandemaele
Hoofdverantwoordelijke Jeugd Rode Kruis Melle
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Verslag Startdag
89 dagen geleden is het ondertussen al. De eerste activiteit van het jaar: de startdag. Om
14u begonnen we eraan. Eerst ging je langs Phoebe voor de speluitleg en je eerste puzzelstukje en dan kon je eraan beginnen. Per spel kreeg je een puzzelstukje. Uiteraard was het
de bedoeling om de puzzel volledig te verzamelen. Er was een knutselstand waar je bandjes
en tekeningen kon maken, een stand met kubbe, je kon eendjes vissen en aan het rad draaien, op het rad stonden opdrachten, spelletjes, verassingen en nog veel meer! Helemaal ach-

teraan het gebouw hadden we Dorian en Ruben met stoere spelletjes. Als je graag je ouders
eens goed deed schrikken, kon je terecht op de schminkstand voor een valse wonde. Natuurlijk kon je je ook gewoon laten omtoveren in je lievelingsdier. Wou je je graag laten informeren? Of was je uniform T-shirt te klein? Phoebe stond paraat! Begon na al het spelen je
maag te grommen, dan hadden Rina en Ria pannenkoeken en ander lekkers klaar. Kortom het
was een geslaagde dag!
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Verslag Eetfestijn
Frietjes, stoofvlees en een sausje. Daar hebben we allemaal van kunnen genieten tijdens het
eetfestijn. Het was een topper! Even gezellig bijpraten, veel lachen of Twister spelen. Meedoen met de tombola, een drankje drinken of kijken naar het leidingfilmpje. Je papieren
hand in de lucht steken, een babbeltje slaan met de leiding of een selfie/foto trekken. Afwassen hoorde er voor sommigen ook bij maar zelfs dat was wijs!
En het dessert dan? Mmm zó lekker! Al die blije en gelukkige gezichten deden de leiding
veel plezier. Voor hen was het daardoor een leuke taak om iedereen te bedienen of drankjes
in te schenken. Heel erg bedankt aan de ouders die de leiding een vuurtje voor hun kaars
hebben gegeven. Het gaf hen een enorme boost om nog enthousiaster naar het JRK te komen. Die avond is zeker voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar iedereen!

BLOEDCOLLECTE
Melle:
21/01 en 21/04 van 17u30 tot 20u00
Locatie:
Woon– en zorgcentrum Kanunnik Triest
Kloosterstraat 33 te 9090 Melle
Gontrode:
26/01 en 26/04 van 17u00 tot 19u30
Locatie:
GOC Gontrode
Geraardsbergsesteenweg 94 te 9090 Gontrode
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Verslag Snoepverkoop
Op zaterdag 7 november was er onze jaarlijkse Cuberdon-verkoop. We waren helemaal klaar
om het suikerniveau in het bloed van de omwonenden naar omhoog te drijven!
Op vrijdag hielpen de jota’s bij het inpakken van Cuberdons: neusjes in een zakje stoppen,
etiketje kleven, in een doos stoppen. Dit alles aan een recordtempo! Daarna speelden we nog
een glow-in-the-dark spel. De jota’s waren heel
enthousiast over dit spel en ook over de olifant
van Jan. Het enthousiasme hield aan tot laat in
de avond of eerder vroeg in de ochtend. Maar
uiteindelijk vielen toch alle oogjes toe en werd
het stil in het Lijsternest.
De volgende dag werden we wakker van de koebel
en konden we genieten van een lekker ontbijt met koffiekoeken! Daarna konden we vertrekken om te verkopen: aanbellen, enthousiaste mensen een zakje Cuberdons aansmeren, onze
sympathiekste glimlach opzetten, sukkelen om het juiste wisselgeld te vinden, … De verkoop
verliep vlot.
In de namiddag namen we afscheid van de jota’s en kregen we het gezelschap van de juta’s
en de joeti’s. Ze hielpen ons met de verkoop dicht in de buurt van het Lijsternest. Het was
mooi weer dus alles verliep zonder problemen.
’s Avonds kwamen we moe maar tevreden terug met veel centjes. Jammer genoeg was nog

niet alles verkocht, maar dat werd snel opgelost: de leiding nam de overschot mee naar
huis en zorgde dat ook deze neusjes een
nieuwe thuis kregen. We kochten 132 kg aan
en dat leverde 606 verkochte zakjes op. Nu
een jaartje op dieet en volgend jaar zijn we
terug met onze neusjes!
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Spelletjes
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Spelletjes
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Beeldig
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Verslag Vriendjesdag
De activiteit begon met aandacht voor de Dag van de wetenschap (joepie!!) De opkomst viel
wat tegen, maar dat werd goed gemaakt door de samenwerking tussen de joeti’s en de juta’s.
Ze speelden een leuk opwarmingspelletje totdat … ze Linda horen gillen: “Er is iets gebeurd!”
Iedereen rende naar de plaats delict en zag met kleine oogjes hoe jintro Ruben levenloos op
het bankje lag. Hij was dood…

De kinderen wisten eerst niet wat hen overkwamen, maar ze hadden al snel door dat er iets
niet pluis was. Inderdaad, het was een onderdeel van de echte activiteit! Ze werden in drie

groepen verdeeld (rood - groen - blauw) en mochten een plaats voor een kamp zoeken. Dan
begon het spel. De kinderen streden tegen elkaar als echte troepen om de voorwerpen van
de anderen te veroveren. Ondertussen kregen ze tips van ‘Zombie-Ruben’ over wie hem vermoord heeft, hoe en waarom.
Het spel verliep vlot totdat het weer zich ging bemoeien. Het regende vrij snel en het werd
koud maar de dappere juta’s en joeti’s lieten zich niet tegenhouden. Na een crisisoverleg van
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Verslag Vriendjesdag (vervolg)

de leiding gingen de kinderen naar binnen voor het 4-uurtje. Het waren letterkoekjes en
chocolaatjes. Mmm….
Na het 4 uurtje begon de ontknoping… Wie had Ruben vermoord? Na een aartsmoeilijke
overleg heeft team blauw het juiste antwoord gegeven. Het was Phoebe! Zij was boos omdat
Ruben de vorige activiteit de afwas niet had gedaan. Daarom stopte ze vergif in zijn eten.
De sukkelaar…

Vind ik leuk

www.optieksandradefeyter.be
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Kalender
Januari
29:

April
Avondactiviteit (19-21u)

Februari
14:

Activiteit (14-17u)

28:

Activiteit (14-17u)

Maart
13:

Activiteit (14-17u)

25:

Avondactiviteit (19-21u)

17:

Rode Kruis Feest

28-30:

Stickerverkoop

Mei
20:

Slotactiviteit (19-21u30)

Juli
1-10:

Kamp (+10)

3-10:

Kamp (-10)

TIP: Kom steeds in uniform zodat je verzekerd bent op onze activiteiten!

15

Cartoon - Fluffy
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