
SINT-GEROLFLAAN 12A
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

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: Jordy Veys; Ter Weibroek 11, 9880 Aalter

JRKalendertje NOVEMBER 2021
DECEMBER 2021

NIEUWE VERANTWOORDELIJKEN

We nemen jammer genoeg afscheid van Elena als hoofdverantwoordelijke, 
maar verwelkomen met enthousiasme haar nieuwe opvolger: Jordy.

Jordy zal dan ook vanaf nu de telefoon opnemen en de mails beantwoorden. 
De adjunct-verantwoordelijk is nu Lotte, zij zal Jordy door dik en dun 
bijstaan!

CORONA

Onze activiteiten gaan door in één bubbel. Tijdens de activiteiten besteden 
we extra aandacht aan goede hygiëne en voldoende ventilatie.



JRKalendertje

HALLOWEENTOCHT

zondag 31 oktober zondag 28 november zaterdag 11 december

NOVEMBER 2021
DECEMBER 2021

SINT-GEROLFLAAN 12A
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

QUIZ

maandag 27 december

HOME CINEMA WINTERFEESTJE
‘Omg, Quizt het!’ Dit zal je wel vaker 
zeggen op onze kei coole mega 
awesome quiz, waar je kwistig om zal 
gaan met al je kennis. 

We verwachten jullie om 14 uur aan 
ons lokaal om jezelf te bewijzen 
tegen andere teams voor een 
smakelijke prijs.

We zijn uitgequizd om 17 uur.

Deze activiteit is gratis.

Heb jij zin om tijdens de komende 

winterdagen een gezellige namiddag

te beleven? Dan ben je bij ons aan het 

juiste adres! Zaterdag 11 december

ben je welkom bij ons voor een leuke 

film en een lekkere snack! 

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar

hebben we van 14 uur tot 16 uur een 

leuke film voorzien. En voor de 

kinderen van 12 tot 16 jaar is er een 

film van 16 uur tot 18 uur voorzien.

Deze activiteit gaat door in 

Jeugdcentrum Kadans. Als jullie 

willen mogen jullie in gemakkelijke 

kleren komen en een dekentje

meenemen. 

Deze activiteit is gratis.

Bij deze zijn jullie uitgenodigd voor 
ons winterfeestje op maandag 27 
december.

Om 14 uur verzamelen we aan het 
station van Aalter, waar we een 
beetje later met de trein naar Brugge 
gaan om te schaatsen.

Na het schaatsen gaan we allemaal 
naar het lokaal om samen spaghetti 
te eten (je kan kiezen tussen 
vegetarisch of niet-vegetarisch). Het 
feestje is gedaan om 19u30 aan het 
lokaal. 

Deze activiteit kost 4 euro.

Voor deze activiteit is inschrijven 
verplicht. 

👻 📽️

Wij van de FBI Aalter zitten met een 
groot probleem. De seriemoordenaars 
‘de JRK's' zijn ontsnapt in het bos en 
het is aan ons om ze te vinden. We 
hebben naast dit nog een probleem: 
het is Halloween, dat wil zeggen dat 
alle monsters tot leven komen. We 
hebben zo veel mogelijk hulp nodig 
om de moordenaars te vinden. 

Willen jullie ons helpen, kom dan in 
jullie beste Halloweenkostuum om 
18u30 naar het Hooggoedbos, 
Stratem 77, 9880 Aalter. 

Jullie shift zit erop om 21u30. 

Vergeet zeker jullie fluohesje en lamp
niet.

Deze activiteit is gratis.

💡 ❄️


