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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 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

JRKalendertje APRIL 2019 
MEI 2019

KAMP
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het kamp!
Ben je tussen 6 en 16 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 7 juli tot 10 juli voor de aspirientjes, van 10 juli tot 
17 juli voor de helpertjes en van 10 juli tot 18 juli voor de junior helpers.
Locatie: Hoogland Lokeren

Alle info vind je op onze website. Zit je nog met vragen, contacteer ons 
gerust voor bijkomende info!

RED HET KLIMAAT
Alle beetjes helpen! Door het kalendertje digitaal te ontvangen verspillen we 
minder papier. 
Je kan het kalendertje via mail verkrijgen i.p.v. het in de brievenbus te 
ontvangen. Als je dat wenst kan je dit op de eerst volgende activiteit laten 
weten of een mailtje sturen naar jeugd@aalter.rodekruis.be.



JRKalendertje

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

RODE KRUISFEEST

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 zaken die te 
maken hebben met acteren, film 
en geluid! 

De activiteit is gratis!

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen wij 
stickers van het Rode Kruis ten voordele 
van onze lokale werking! 

Heb je zin om ons te helpen bij de 
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 vieruurtje.

zaterdag 11 mei

Elk jaar organiseert het Rode Kruis 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.

Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 
13 april via onze website. 
Het aantal plaatsen is beperkt! 

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.


