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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.

Een drankje kost € 0,50. Water = gratis!
Problemen, vragen of klachten: je kunt terecht op het nummer 0479 56 20 15 of via 

jeugd@aalter.rodekruis.be
VU: Elena Comhaire, Nevelestraat 18, 9880 Aalter
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TROOPER
We hebben een Trooper-pagina! Als je naar trooper.be/jrkaalter surft kan je 
doorklikken naar je favoriete online webshops zoals Coolblue, Collishop, JBC, en 
zoveel meer. Wij verdienen gemiddeld 5% van de prijs van je aankoop, zonder 
dat je er zelf geld aan verliest.  Zo steun je onze werking zonder ons nog maar 
één cent te betalen! Extra uitleg vind je op trooper.be en op onze facebook-
pagina.
Dus: als je iets online wilt kopen, check dan eerst onze Trooper-pagina!

NIEUW: Sinds kort kan je ook bij Collect & Go je boodschappen bestellen via 
Trooper. Per bestelling ontvangen wij een vast bedrag van 3,51 euro, je kan er 
ons dus een groot plezier mee doen!

MELKFLAPJES
Net zoals vorig jaar kunnen jeugdbewegingen flapjes verzamelen. 
Ze zien er dit jaar uit als hout (zie hiernaast) en je kan ze vinden op de 
melkdozen van Joyvalle. 
Met deze flapjes sparen we voor gratis melk op kamp.
Per 10 flapjes krijgen we 1 liter melk gratis.
Je kan er ons dus een groot plezier mee doen!
Knip ze uit en bezorg ze aan iemand van de leiding of stuur ze op naar 
Sint-Jozefstraat 1, 9880 Aalter ten laatste op 27 mei.

KAMP ASPIRIENTJES
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het kamp van de 
Aspirientjes.
Ben je tussen 6 en 10 jaar en heb je zin om met ons mee op kamp te 
gaan?
Aarzel dan niet en laat het ons weten door te bellen naar 0479 56 20 15 of 
te mailen naar jeugd@aalter.rodekruis.be.
Het kamp gaat door van 11 tot en met 14 juli.
Kostprijs: €80
Locatie: jeugdverblijfplaats Haeidonck in Tessenderlo
Contacteer ons gerust voor bijkomende info!

Het kamp van de Helpertjes en Junior Helpers is volzet. 10 tot 16-jarigen 
die toch mee willen, kunnen hun naam doorgeven om op de wachtlijst te 
staan. Als er een plaats vrijkomt, nemen we contact op met jullie.

trooper.be/jrkaalter



JRKalendertje

FIËSTA

zaterdag 5 mei

JRK BY NIGHT

APRIL 2018
MEI 2018

BOOMGAARD 1
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

11 – 12 mei

STICKERVERKOOP

zaterdag 21 april

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen we 
opnieuw stickers van het Rode Kruis 
(14-daagse stickeractie). Dit jaar zijn het 
stickers van ‘Robbedoes ’.
Het ingezamelde geld gaat naar de lokale 
werking van het (Jeugd) Rode Kruis.

Wij zijn dus op zoek naar heel wat 
helpende handen!
Het JRK zal niet op kruispunten staan 
maar wel aan de ingang van winkels.
Wie een handje wil toesteken, is welkom 
in de voormiddag van 9.15 uur tot 12 
uur en/of in de namiddag van 13 uur tot 
16 uur. We verzamelen telkens in het 
lokaal.

Als je wil, kan je ook de hele dag komen 
helpen. Breng dan je lunchpakket mee 
voor 's middags.
Wij zorgen voor een drankje en een 
vieruurtje.

MINIKOKEN

zondag 15 april

Op deze dag gaan we koken, 
maar op een heel speciale 
manier: we doen alles in het 
klein! 

Van 14 uur tot 18 uur maken 
we allerlei lekkere gerechtjes in 
een hapklaar formaat. 
Voor deze activiteit spreken we 
af aan Jeugdcentrum Kadans 
(Stationsstraat 71). 
Hier mag je ook terug 
opgehaald worden. 

Wie wil komen, schrijft zich ten 
laatste in op 13 april. 

Deze activiteit kost 3 euro.

Elk jaar organiseert het Rode Kruis 
een bedankingsfeest voor alle 
vrijwilligers. Ook wij zijn uitgenodigd 
om op 5 mei naar Bobbejaanland te 
gaan. 

Als je graag mee wil, schrijf je dan in 
vóór 19 april. 
Dit doe je door te bellen naar 
0479 56 20 15. 

We spreken ‘s ochtends af aan het 
station van Aalter (kant van de 
loketten) om 8 uur stipt. Na een dag 
vol plezier komen we ook daar terug 
toe om 19.35 uur.

Neem je picknick, een drankje en een 
vieruurtje mee! Je kan ook iets 
meenemen om je tijdens de lange 
treinrit bezig te houden.

Deze activiteit kost 2 euro.

JRK By Night is terug! Dat wil zeggen dat 
we op tweedaagse gaan, maar waar we 
slapen is voor jullie nog een mysterie. 

Voor 5 euro krijgen jullie twee dagen 
JRK-pret, lekker eten en uiteraard een 
slaapplaats! Waar jullie zelf voor moeten 
zorgen: Slaapzak, slaapmatje, fiets, 
(slaap)kledij en toiletgerief. Eventueel
kan je wat zakgeld meenemen.

We spreken af op 11 mei om 14 uur aan 
het lokaal, waar we met de fiets 
vertrekken. En we zijn terug op 12 mei 
rond 17 uur.

Deze activiteit is enkel voor zij die hun 
tiende verjaardag al gevierd hebben 
(HPT + JHP). 

Inschrijven doe je door te mailen naar 
jeugd@aalter.rodekruis.be met 
onderwerp: ’JRK By Night’.

Tot dan!


