
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 

UPDATE: Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor beide kampen, schrijf je snel 
in door te bellen naar 0479 56 20 15.

SAVE THE DATE!
Zet volgende data alvast in de agenda, want dan zijn 
er opnieuw activiteiten.

zaterdag 9 mei  - zaterdag 16 mei  -
zaterdag 31 mei  - zaterdag 13 juni

BOOMGAARD 1
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

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, 8730 Beernem

JRKalendertje MAART 2020 
APRIL 2020

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). 

Schrijf je in via onze website!

EHBO-CURSUS
Wij organiseren een EHBO-Cursus voor beginners. De cursus bestaat uit 
drie opeenvolgende lessen in de paasvakantie. Iedereen van 6 tot en 
met 10 jaar kan deelnemen. 

Waar? JRK Lokaal, Boomgaard 1, 9880 Aalter 
Wanneer? Maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april. 
Elke dag van 9 uur tot 12 uur. 
Info: Drie opeenvolgende lessen, volledig gratis. Deelnemersaantal is 
beperkt! Schrijf je in via onze website.



JRKalendertje

ROLSCHAATSBAAN BOWLEN CHOCOLADE LEGOSPEL

zaterdag 7 maart zaterdag 28 maart zaterdag 11 april

MAART 2020 
APRIL 2020

BOOMGAARD 1
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

Geen betere manier om Pasen te 
vieren dan ons supervet chocolade 
legospel te komen spelen.

Deze activiteit staat volledig in het 
teken van chocolade en Lego.

We beginnen om 14 uur en om 17 
uur is de activiteit gedaan.

Deze activiteit is gratis.

Tijd voor onze jaarlijkse bowling-
namiddag in het Rozenhof te Ursel! 
Wil je mee? Schrijf je dan in via onze 
website tot en met zaterdag 21 maart.

We spelen 2 bowlingspelletjes en wij 
trakteren op een drankje. Wie iets 
extra wil kopen, kan wat zakgeld 
meenemen. 

We verzamelen om 13.45 uur aan het 
lokaal en zijn terug aan het lokaal om 
17.15 uur. 

Voor deze activiteit zijn we op zoek 
naar vervoer. Ouders die bereid zijn 
om te voeren en/of te halen, kunnen 
dit melden bij de inschrijving. 

Deze activiteit kost 4 euro.

STICKERVERKOOP

Heb je zin om je helemaal uit te leven 
op rolschaatsen of in een 
binnenspeeltuin? 

Dan is deze activiteit perfect! Wij 
gaan namelijk met z’n allen naar 
'Rollerland' te Aalst. 

We verzamelen aan het station van 
Aalter om 13 uur en maken er samen 
een zalige dag van! 

Jullie mogen dan natuurlijk ook weer 
naar huis, we zullen in de namiddag 
aankomen in het station van Aalter
om 17.47 uur.

Schrijf je in via de website ten laatste 
op 6 maart!

Deze activiteit kost 5 euro.

zaterdag 25 april

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen wij 
stickers van het Rode Kruis ten voordele 
van onze lokale werking! 

Heb je zin om ons te helpen bij de 
verkoop? Wij zoeken helpende handen 
die met ons aan de ingang van winkels 
willen staan! 

Wil je graag in de voormiddag helpen? 
Dan verwachten we je om 9.15 uur in 
het lokaal, en kan je terug opgehaald 
worden om 12 uur. 

Ben je niet zo’n vroege vogel? Dan ben 
je in de namiddag welkom tussen 13 uur
en 16 uur (opnieuw afspraak in het 
lokaal). 

Heb je zin om de hele dag te komen 
helpen? Dat kan! Zorg dan voor een 
lunchpakket voor tijdens onze 
middagpauze. Wij voorzien een drankje 
en een vieruurtje.


