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

JRKWIS (16+)

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: Lotte Degroote, Stratem 26, 9880 Aalter

JRKalendertje NOVEMBER –
DECEMBER 2022

Dag allemaal,
Wij organiseren dit jaar onze eerste editie van JRKwis!

Onze quiz gaat door op zaterdag 26 november 2022 te Lotenhulle
(gemeentelijk ontmoetingscentrum).

De opbrengsten zijn ten voordele van onze activiteiten doorheen het jaar en 
ons kamp in juli. 

Vanaf 19.30 uur bent u welkom, zodat we om 20.00 uur met onze quiz 
kunnen starten!

Inschrijven kan via onderstaande link. Eén groep bestaat uit 4-5 personen.
Elk lid van de ploeg betaalt €5 inschrijvingsgeld.

Belangrijk: Eén persoon schrijft telkens de volledige groep in. 
Betalen gebeurt ter plaatse op 26 november.

Inschrijven kan via:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdhlexc9ZGGCgFWNtaKMXpy5S
Gtv3MtABGShqVye4TnUp8gg/viewform?fbclid=IwAR2aZyB1L9KI_td0rnPFguH

0dGVQVV_afLmi97ljwgwfOD_jqdJNPdd2iEw

Vragen of hulp nodig? Contacteer ons!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdhlexc9ZGGCgFWNtaKMXpy5SGtv3MtABGShqVye4TnUp8gg/viewform?fbclid=IwAR2aZyB1L9KI_td0rnPFguH0dGVQVV_afLmi97ljwgwfOD_jqdJNPdd2iEw


JRKalendertje

GENTS CONFLICT

Zaterdag 12 november Zondag 4 december Zaterdag 17 december

NOVEMBER –
DECEMBER 2022

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

KWISKWAT

Woensdag 28 december

LAZY EVENING WINTERFEESTJE

Zin om mee te doen aan onze super 
coole Kwiskwat? 

Vorm samen met je jrk-vriendjes een 
tof team om zo veel mogelijk punten
te verzamelen! 

We spreken af om 14.00 uur aan het 
lokaal. Als jullie uitgekwist zijn 
kunnen jullie om 17.00 uur terug 
opgehaald worden. 

Er zal misschien wel iets extra voor 
de winnaar aanwezig zijn!

Deze activiteit is gratis.

Met al die activiteiten doorheen het 
jaar, verdienen we wel eens rust. Wil 
jij ook even jouw batterij terug 
opladen? Dan is dit de activiteit voor 
jou!

Trek je pyjama aan voor een avondje 
rustige activiteiten. Massage, 
gezelschapsspelletjes, knutselen,… is 
hier allemaal mogelijk. 

We verwachten jullie om 19.00 uur 
aan ons lokaal.

Vergeet zeker jouw pyjama niet.

Om 21.30 uur kunnen jullie terug 
opgehaald worden zodat jullie op tijd 
in jullie bedje kunnen.

Deze activiteit is gratis.

Het is weer de tijd van het jaar, tijd 
voor een winterfeestje!

Wie heeft er zin om nog eens op de 
schaatsbaan te staan en die mooie 
trucjes eens te tonen aan de leiding 
of je gewoon eens goed amuseren 
met je vrienden? 

We spreken af om 12u30 aan het 
Station Aalter aan de kant van de 
loketten.

Vergeet geen rugzak met een koekje, 
een drankje en handschoenen. Doe 
ook warme kleren aan!

We zijn terug om 17u45.
Inschrijven is verplicht en kan via de 
website tot en met 23 december. 

Deze activiteit kost 7 euro.

Ooit al willen weten hoe een echte 
ridder zich voelde? Hoe men de 
straten trotseerde tijdens de 
kruistochten? Dan is deze activiteit 
geschikt voor jou!

We verzamelen om 14.00 uur aan de 
achterkant van Station Gent-Sint-
Pieters. 

We vragen jullie om zoveel mogelijk 
te carpoolen. Indien er geen directe 
oplossing is, kan u ons contacteren.

Vergeet zeker geen (stevige) 
schoenen en water.

Jullie kunnen om 17.00 uur terug 
opgehaald worden aan de achterkant
van Station Gent-Sint-Pieters.

Deze activiteit is gratis.


