
WE GAAN OP KAMP NAAR…

Halen!
Tijdens de grote vakantie gaan we opnieuw op kamp. 
Locatie: Bivakhuis De Wiekslag

Kampdata: 
ASP (6 – 10 jaar): 4 juli – 7 juli 2020 
HPT (10 – 12 jaar): 7 juli – 14 juli 2020
JHP (12 – 16 jaar): 7 juli – 16 juli 2020 

De kampinschrijvingen starten op zondag 16 februari 2020. Vanaf 10 uur 
kan er gebeld worden naar 0479 56 20 15 om in te schrijven. 

Opgelet: Er kunnen per telefoontje maximaal 4 kinderen per kampperiode 
ingeschreven worden. Op die manier hopen we op een zo eerlijk mogelijke 
verdeling van de beschikbare plaatsen.

SAVE THE DATE!

Zet volgende data alvast in de agenda, want dan zijn 
er opnieuw activiteiten.

zaterdag 7 maart  - zaterdag 28 maart -
zaterdag 11 april  - zaterdag 25 april
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ALGEMENE INFO

Lidmaatschap is volledig gratis. Je mag altijd vrienden, broers en/of zussen meebrengen. We 
noteren enkel de gegevens voor de verzekering.

Problemen, vragen of klachten: je kunt terecht op het nummer 0479 56 20 15 of via 
jeugd@aalter.rodekruis.be

VU: Elena Comhaire, Industriepark-Noord 22, 9730 Beernem
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SPAGHETTI-AVOND
De datum voor onze komende spaghetti-avond ligt vast. Dit jaar zijn 
jullie welkom op zaterdagavond 14 maart 2020. 
Locatie: Ontmoetingscentrum in Maria-Aalter (Oude Kantschoolstraat). 

Meer info over hoe je je kan inschrijven volgt later. Zet nu alvast de 
datum in je agenda!

RED HET KLIMAAT
Alle beetjes helpen! Door het kalendertje digitaal te ontvangen 
verspillen we minder papier. 
Je kan het kalendertje via mail verkrijgen i.p.v. het in de brievenbus te 
ontvangen. Als je dat wenst kan je dit op de eerst volgende activiteit 
laten weten of een mailtje sturen naar jeugd@aalter.rodekruis.be.
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FUIF KOKEN ZWEMMEN

zaterdag 11 januari zaterdag 25 januari zondag 9 februari
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Op zondag 9 februari trekken we 
onze zwembandjes aan en gaan we 
zwemmen in de Alk in Wingene. 

We spreken om 13.30 uur af aan het 
lokaal en gaan met de auto naar het 
zwembad. Na een tijdje in het water 
te spelen zullen we terugkeren en 
kunnen jullie om 17 uur opgehaald 
worden aan het lokaal. Vergeet zeker 
je zwemkledij en handdoek niet! 

Inschrijven is verplicht en kan tot en 
met 7 februari via de website. 
We zijn ook op zoek naar chauffeurs
die van het lokaal naar het zwembad 
willen voeren (en omgekeerd), dit 
kan je laten weten bij de inschrijving. 

Deze activiteit is gratis.

Hou je van koken? Heb je altijd al 
eens willen weten wat anderen van je 
kookkunsten vinden? 

Dan is dit de perfecte activiteit voor 
jou. 

We spreken af om 15 uur aan 
Jeugdcentrum Kadans. (Stationsstraat 
71). 

Om 19 uur zijn we klaar met 
kokkerellen. 

Wie wil komen, schrijft zich ten 
laatste in op 23 januari via onze 
website. 

Deze activiteit kost 3 euro.

GEZELSCHAPS-
SPELLETJES

Het is tijd voor een feestje! 

Heb je zin om te zingen, dansen en te 
feesten? 
Dan kan je op zaterdag 11 januari je 
zangtalent, danstalent en nog meer 
laten zien in ons lokaal.

Neem zeker je vrienden en 
vriendinnen mee! 

We verwachten jullie om 19 uur en 
om 21.30 uur mogen jullie terug 
opgehaald worden. 

Deze activiteit is gratis.

zondag 23 februari

Er is toch niks leuker dan een gezellige 
gezelschapsspelletjes namiddag? 

Om het nog leuker te maken mag je 
gerust ook jouw favoriete gezelschaps-
spel meebrengen! 

We verwachten jullie om 14 uur in het 
lokaal. Om 17 uur kunnen jullie goed 
uitgespeeld naar huis. 

Tot dan! Deze activiteit is gratis.


