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DE MOL MOVIEMAKER

JULLIE WETEN NIETS 

Van 14 uur tot 17 uur gaat het 
nieuwe seizoen van De Mol door.

Helaas geen afspraak in Vietnam, 
wel in ons lokaal. 

Meer verklappen we nog niet… 

Inschrijven is verplicht, je zal een 
korte vragenlijst krijgen die ons 
spel extra spannend gaat maken.

Deze activiteit is gratis!

STICKERVERKOOP

Zaterdag 6 april Zaterdag 20 april Zaterdag 27 april

FIËSTA

APRIL 2019 
MEI 2019
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Schuilt er een echte acteur/actrice 
in je? Ben je geboren om op het 
podium te staan, of ben je eerder 
technisch aangelegd en kan je 
goed overweg met een camera?

Kom dan zeker van 14 uur tot 17 
uur naar ons lokaal!

Een activiteit vol dingen die te 
maken hebben met acteren, film 
en geluid! 

De activiteit is gratis!

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen wij 
terug stickers van het Rode Kruis ten 
voordele van onze lokale werking! 
Dit jaar zijn de figuurtjes die op de 
sticker staan gemaakt van Playmobil.

Heb je zin om ons te helpen bij deze 
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 vier uurtje.

Zaterdag 11 mei

Elk jaar organiseert het Rode Kruis 
opnieuw een bedankingsfeest voor alle 
vrijwilligers. Ook wij zijn uitgenodigd 
en gaan dit jaar naar Plopsaland De 
Panne. 
Heb jij zin in onvergetelijke avonturen 
in Mayaland? Of probeer je liever je 
grootste angsten te overwinnen in de 
enige echte Anubis The Ride? 
Iedereen is welkom op deze 
langverwachte uitstap naar Plopsaland
De Panne. 
Inschrijven is verplicht en kan tot en 
met ….. via onze website. 
Er is een beperkt aantal plaatsen! We 
spreken om 8 uur af aan het station
van Aalter (kant van de loketten).
Vergeet zeker jullie lunchpakket, een 
drankje en je vieruurtje niet. We zijn 
terug aan het station van Aalter om 
19.23 uur. Deze activiteit kost 2 euro.
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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 is 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

WE GAAN OP KAMP NAAR…

Lokeren!

Tijdens de grote vakantie gaan we opnieuw op kamp. 
Locatie: Hoogland Lokeren 

Kampdata: 
ASP (6 – 10 jaar): 7 juli – 10 juli 2019 
HPT (10 – 12 jaar): 10 juli – 17 juli 2019 
JHP (12 – 16 jaar): 10 juli – 18 juli 2019 

De kampinschrijvingen starten op zondag 17 februari 2019. Vanaf 10 uur 

kan er gebeld worden naar 0479 56 20 15 om in te schrijven. 

Opgelet: Er kunnen per telefoontje maximaal 4 kinderen per kampperiode 
ingeschreven worden. Op die manier hopen we op een zo eerlijk mogelijke 
verdeling van de beschikbare plaatsen.
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SPAGHETTI-AVOND
We willen jullie opnieuw warm maken om naar onze jaarlijkse spaghetti-
avond te komen. Deze gaat door op zaterdagavond 23 februari 2019 in het 
ontmoetingscentrum van Sint-Maria-Aalter (Oude Kantschoolstraat 1B). 

Van 18 uur tot 21.30 uur kan je er heerlijke spaghetti verkrijgen. Er is zowel 
spaghetti bolognaise als spaghetti met vegetarische saus.
Personen ouder dan 12 jaar betalen 8 euro, de anderen betalen 5 euro!

Schrijf je in via onze website www.jeugdrodekruisaalter.be.

CURSUS EHBO
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 8 april, dinsdag 9 april en woensdag 10 april. 
Elke dag van 9 uur tot 12 uur. 
Info: Drie opeenvolgende lessen, volledig gratis. Deelnemersaantal is 
beperkt! Schrijf je in via onze website.


