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Voorwoord
Beste vrienden,
Als nieuwe trekker van Jeugd Rode Kruis Melle heet ik jullie
van harte welkom op onze activiteiten ! Met de hele
leidingploeg zijn we al een tijdje het nieuwe werkjaar aan het
voorbereiden en ik kan al verklappen dat het opnieuw een jaar
vol geweldige activiteiten wordt.
We trappen het jaar af met onze startdag (op 11/09). Na een

eerste spelactiviteit (op 25/09), kunnen jullie naar jaarlijkse
gewoonte komen smullen op ons eetfestijn (op 08/10). En na
de tweede normale activiteit (op 23/10) gaan we weer met z’n allen snoepjes verkopen (op
05/11) ten voordele van ons zomerkamp. Tot slot zijn er nog drie acitviteiten gepland voor
de Kerstvakantie (op 20/11, 02/12 en 23/12). Een handig overzicht vind je op pagina 15 van
deze inbox of op www.jrkmelle.be/kalender.
Zoals jullie zullen zien, werd de website in een nieuw jasje gegoten. Gedurende de komende
weken zal ook de inhoud pagina per pagina vernieuwd worden. Wat is er al veranderd?


Via www.jrkmelle.be/eetfestijn kan je reeds inschrijven voor het eetfestijn. Doen!



Via www.jrkmelle.be/nieuwsbrief kan je inschrijven op onze 3 nieuwsbrieven. Zo blijf je
op de hoogte van het laatste nieuws, de activiteiten en/of het zomerkamp!

Binnenkort maken we ook onze nieuwe leidingploeg bekend en er komt informatie over de
nieuwe JRK uniformen.
Je ziet het: we hebben er opnieuw zin in ! Hopelijk jullie ook ?

Jan Claes
Jeugd Rode Kruis Melle
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Jan stelt zich voor
Hallo, ik ben Jan Claes, de nieuwe trekker van Jeugd Rode Kruis Melle. Na vele jaren in de
scouts en daarna ook bij JNM, kwam ik in 2009 op 27-jarige leeftijd bij JRK terecht. In
het begin ging ik alleen mee op kamp (met de vakantiekampen voor kansarme kinderen).
Maar sinds ik in 2014 in Melle ben komen wonen, werd ik een deel van de JRK-Melle-ploeg.
En nu zal ik dus Maxime vervangen en zal ik proberen om zijn fantastische werk verder te
zetten.
Wanneer ik niet met JRK bezig ben, werk ik aan de universiteit van Gent, waar ik Informat-

ica-vakken geef aan de studenten Economie. Met ieder jaar meer dan 1500 studenten in
mijn vakken is dat een hele klus, maar ik doe dit zeer graag. Naast lesgeven bestaat mijn
job ook uit onderzoek. Ik bestudeer hoe men in bedrijven processen kan verbeteren aan de
hand van procesmodellen. Dit zijn tekeningen met pictogrammen die aangeven hoe de processen lopen of zouden moeten lopen.
Als ik tijd vind voor hobbies, dan speel ik graag gezelschapsspelletjes, lees ik een spannend
jeugdboek of zoek ik de zon en natuur op. Ook reizen en fotografie behoren tot mijn favoriete bezigheden. Ik zit altijd vol met plannen en droom ervan om ooit mijn eigen bedrijfje
op te richten. Tot slot ben ik, net zoals zovele anderen, gebeten door de computermicrobe:

programmeren, websites maken, boekjes in elkaar steken, foto’s bewerken, noem maar op.
Ziezo, nu weten jullie toch een beetje meer over mij. Tot op één van onze activiteiten?

Vind ik leuk

www.optieksandradefeyter.be
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Kamprap door Wout De Coster
De laatste avond is aangebroken.

Die petit beurre was wel wat pappig.

Bedankt aan Maxime

In koken ben je best oppervlakkig,

dat je hebt zitten koken.

Maar in het algemeen ben je best wel leuk.

Het eten was goed.

We lachen ons altijd een deuk.

Het zit in je bloed.

Amira is een echte leidster.

Het was niet te zout en ook niet te zoet.

Als je pijn hebt, krijg je een pleister.

Beterschap naar Aranka,

Kimberly, lief, leuk, aardig

Spijtig van haar voet.

en ook nog eens chill,

Jan is onze leider.

Een persoon die je zeker als leiding wil.

Als hij boos is, is hij een bijter.

Linda, de intelligentste van de groep,

Enya is een schat.

Ik heb honger, dus geef me een koek.

Ik heb haar onderschat.

Ze is altijd blij.

We deden wat grof,

Matti is weg, maar was er even bij.

Maar eigenlijk ben je wel tof.

Dorian, de echte man

Jetti, altijd gelukkig en blij,

die ook nog eens goed dansen kan.

Niet bij de Joeti en Juta,

Phoebe, de meeste energie.

maar aan de Jota’s hun zij.

We aten fruitsla, maar ik lust geen kiwi.

Ruben, ge zijt nen echten beer,

Dan ’s avonds op het late uurtje

Zorgt voor plezier en zeker voor sfeer.

gaan we chillen aan het vuurtje.

Olivia, ze is best wel grappig.

’s Nachts slapen we in een schuurtje.

Melle:
20/10 van 17u30 tot 20u00
Locatie:
Woon– en zorgcentrum Kanunnik Triest
Kloosterstraat 33 te 9090 Melle
Gontrode:
25/10 van 17u00 tot 19u30
Locatie:
GOC Gontrode
Geraardsbergsesteenweg 94 te 9090 Gontrode
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Wist je dat…
Wist je dat ...
.... Wout kon rappen op het kamp ?
.... Jan een fluitje heeft dat oorverdovend luid is ?
.... Linda onze nieuwe leidingsverantwoordelijke is ?
.... onze website is vernieuwd ?

.... Dorian en Ruben een deur herstelden op kamp ?
.... Jens jarig was op kamp ?
.... de Joeti’s een nachtwandeling maakten op kamp ?
.... de Juta’s dit jaar allemaal meegingen op tweedaagse ?
.... de Jota’s tijdens de kampdans eens vooraan moesten dansen ?
.... onze kampplaats vroeger een varkensstal was ?
.... er ook een nationale startdag van JRK bestaat ?
.... we met JRK Melle sinds 2008 bestaan ?
.... een ‘tong’ ook een vis is ?
.... Phoebe zeer goed kan tekenen ?
.... ook kinderen met een beperking welkom zijn bij JRK ?
.... we dit jaar weer op de Vogelhoekfeesten in Melle stonden ?
.... er op het Lijsternest sinds deze zomer vier JRK vogelkastjes hangen ?
.... Ruben kan schermen ?
.... we twee nieuwe mensen in de leiding hebben ?
.... zij Simon en Hannelore heten ?
Door Dorian
(en ook een beetje door Jan)
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Berichtje uit de afdeling
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Kalender
September

November

11/09:

Startdag (14-18u)

05/11:

Snoepverkoop (10-17u)

25/09:

Activiteit (14-17u)

20/11:

Activiteit (14-17u)

Oktober

December

08/10:

Eetfestijn (18u30-23u30)

02/12:

Avondactiviteit (19-21u)

23/10:

Activiteit (14-17u)

23/12:

Kerstfeestje (19-21u30)

TIP: Kom steeds in uniform naar onze activiteiten!

Fietsen Van den Hauwe, Brusselsesteenweg 264, 9090 Melle
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