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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: Leen Van de Vyvere, Schoonberg 16, 9880 Aalter 

JRKalendertje AUGUSTUS 2017 
SEPTEMBER 2017 

VERLOREN VOORWERPEN 
Het kamp zit erop. Wij van de leiding kijken er met een tevreden gevoel 
naar terug. Hopelijk jullie ook! 
Jammer genoeg zijn er ook dit jaar weer een aantal verloren voorwerpen. 
Op onze facebook-pagina staan er enkele foto’s. Laat ons weten als je iets 
herkent! 
Je kan ons bereiken op het nummer 0479 56 20 15 of mailen naar 
jeugd@aalter.rodekruis.be. 
De verloren voorwerpen kunnen eveneens bekeken worden tijdens onze 
komende activiteiten (in het lokaal). 
Voorwerpen die je per ongeluk in je valies stopte en die niet van jou zijn, 
mag je op één van de activiteiten aan ons terugbezorgen. 
  
  
KAMP-DVD’S 
Net zoals de voorbije jaren maken we opnieuw een kamp-dvd. Op die 
manier kan je nog wat nagenieten van het voorbije kamp … 
Vanaf 11 augustus zijn de kamp-dvd’s te koop aan 2 euro per stuk. 
Deze dvd kan je bestellen op een activiteit, door te mailen naar 
jeugd@aalter.rodekruis.be of te bellen naar 0479 56 20 15. 
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DAGJE ZEE BOSSPEL 

Men voorspelt opnieuw mooi weer … 
tijd dus voor onze jaarlijkse uitstap naar 
zee! 
 

Op vrijdag 11 augustus verzamelen we 
om 10 uur aan het station van Aalter 
(kant van de loketten). 
We nemen er de trein naar Oostende. 
 

Breng gerust schoppen, emmers, 
spelletjes, leesboeken … mee! 
Vergeet ook je lunchpakket en een 
drankje niet! 
Zonnecrème en een zonnebril kunnen 
handig zijn als de zon van de partij is. 
Wie het water in wil, brengt ook zijn 
zwemgerief en handdoek mee! 
 
Om 17.46 uur zijn we terug in het 
station van Aalter. 
 

Deze activiteit kost 2 euro. 
 

BRIELMEERSEN 

vrijdag 11 augustus donderdag 17 augustus woensdag 23 augustus 
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Met dit warme weer zoeken 
we even de schaduw op. 
Samen ravotten we er op los in 
het bos! 
 

We verzamelen om 14 uur op 
de parking van het bos in 
Maria-Aalter  
(Aalterstraat - Stratem). 
 
Om 17 uur zijn we uitgespeeld 
en mogen jullie terug 
opgehaald worden.  
 

Trek je speelkleren aan! 
 

Deze activiteit is gratis! 

We gaan op uitstap naar de 
Brielmeersen in Deinze! 
Al wie zin heeft in een gezellige dag vol 
speeltuinen, spelletjes en spanning is 
welkom.  
 

Voor de sportievelingen onder ons is er 
de optie om met de fiets te gaan.  
We spreken af om 9.30 uur aan het 
lokaal en fietsen in groep. 
Neem zeker een fluohesje en eventueel 
een fietshelm mee.  
 

Als je liever niet meefietst, verwachten 
we je om 11 uur aan Parking 
Brielmeersen (in de Stadionlaan). 
 

Vergeet zeker je picknick niet! 
 

Wie werd gebracht, mag opgehaald 
worden omstreeks 16.30 uur. 
De fietsers zullen terug in het lokaal zijn 
rond 18 uur.  
 

Deze activiteit is gratis. Tot dan! 

zaterdag 9 september 

Nu  het hopelijk nog mooi weer 
is … nemen we de fiets en 
trekken we er op uit.  
Niet zomaar! 
 

Onderweg pauzeren we enkele 
keren om iets te eten en te 
drinken. 
Lekker sportief (een kleine 
20 km) en ontspannend tegelijk! 
 

We verzamelen aan het lokaal 
om 15.30 uur en we zijn er 
terug om 19.30 uur. 
 

Zorg dat je fiets in orde is 
(banden opgepompt en 
remmen die werken). 
Doe een fluohesje en eventueel 
een fietshelm aan. 
 

Deze activiteit kost 2 euro. 


