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Zoek alle leiding!
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ALGEMENE INFO
Door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn er een paar extra
regels waaraan we ons moeten houden tijdens activiteiten. We lijsten ze even
allemaal op.

Amber

Lukas

Ana-Laura

Maarten

Batist

Oskar

- Onze activiteiten worden voortaan verdeeld over twee leeftijdsgroepen,
namelijk -12 en +12. Wie 12 is hoort bij de +12 groep.

Benno

Pauline

- Tijdens activiteiten van de -12 groep is een mondmasker niet verplicht.

Elena

Robbe

Emmely

Viktor

- Tijdens activiteiten van de +12 groep moet standaard de sociale afstand
van 1,5m bewaard worden. In sommige gevallen zal een mondmasker
nodig zijn, dus zorg dat je er altijd één op zak hebt.

Erin

Wout

Jordy

Ymke

Lotte

- Ouders moeten verplicht een mondmasker aanhebben tijdens de
contactmomenten voor en na de activiteit.
- Vooraf inschrijven is verplicht voor elke activiteit. Je vindt telkens de knop
om in te schrijven per activiteit via onze website
(www.jeugdrodekruisaalter.be)

Volgende activiteiten?
In het weekend van 10 en 11 oktober komen we met de leiding nog eens
samen om de komende activiteiten te plannen!
Vandaar dat er nu nog niets gepland staat vanaf
dat weekend.

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
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ASP/HPT (-12)

WANDELSNEUKELTOER
Op zondag 20 september gaan we op
tocht in Aalter. We gaan op zoek naar
plaatsen waar we altijd iets kunnen
doen. We zullen er een supertof spel
spelen of iets heerlijks eten.
Komen jullie mee op deze leuke en
lekkere zoektocht?

JHP (+12)

BOSSPEL

KAJAK

Geen beter moment om naar het bos
te gaan dan in de herfst. Dus trek je
speelkleren en vuile schoenen maar
aan, want op 3 oktober spelen wij
een episch bosspel!

Noem een meer ideale activiteit in
deze tijden dan kajak… Inderdaad, die
is er niet! We gaan samen kajakken in
de Kijkuit in Beernem. Om daar te
geraken springen we op onze fiets.

Tijd om op onze fiets te springen en
een stapje in de wereld te zetten!
We gaan op fietstocht door Aalter en
omstreken en ondertussen eten we
onze buik rond op de stopplaatsen!

We verzamelen om 14u op parking
POL van het Drongengoed
(Urselseweg 181 9910 Ursel).

We spreken af om 13.00 uur aan het
lokaal. Als je niet wil meefietsen, kan
je ook ter plekke afspreken, vermeld
dit bij de inschrijving.
Omstreeks 18.00 uur komen we vol
nieuwe ervaringen terug aan het
lokaal. Neem zeker een flouhesje
mee, een mondmasker en kledij en
schoenen die nat mogen worden.

We vertrekken om 15 uur aan het
lokaal.
Na een sportieve namiddag vol
lekkers zijn we om 19.30 uur terug
aan het lokaal.

We verzamelen aan het lokaal om 16u
en komen daar terug toe om 19.30u.

Om 17u zijn we uitgespeeld en
mogen jullie terug opgehaald
worden.

Deze activiteit is gratis en inschrijven
is verplicht, dit kan tot en met vrijdag
18 september.

Denk eraan: deze activiteit is gratis,
maar inschrijven is verplicht!

zondag 20 september

zaterdag 3 oktober

Deze activiteit is gratis. Tot dan,
avonturiers!
Voor deze activiteit moet je je
inschrijven via de website.

zaterdag 12 september

FIETSSNEUKELTOER

Vergeet zeker je mondmasker,
fluohesje en fiets niet!
Zorg dat je fiets volledig in orde is
voor vertrek.
Deze activiteit is gratis, maar
inschrijven is verplicht en kan tot ten
laatste 25 september!

zondag 27 september

