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SINTERKLAASQUIZ ZWEMMEN

Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in 
m’n schoentje, gooi wat in m’n 
laarsje. Dank u, Sinterklaasje.

Sinterklaas en zijn pieten zijn in het 
land en om dit grootse feest te 
vieren spelen we een speciale 
sinterquiz! 

Van 14 uur tot 17 uur kan je in ons 
lokaal al je sinterklaaskennis 
gebruiken om de quiz te winnen.

Deze activiteit is gratis.
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Op zaterdag 15 december trekken we 
onze zwembandjes aan en gaan we 
zwemmen in de Alk in Wingene. 
We spreken om 13 uur af aan het lokaal
en gaan met de auto naar het zwembad.
Na een tijdje in het water te spelen 
zullen we terugkeren en kunnen jullie 
om 17 uur opgehaald worden aan het 
lokaal. 

Vergeet zeker je zwemkledij en 
handdoek niet! Inschrijven is verplicht 
en kan tot 13 december via de website. 

We zijn ook op zoek naar chauffeurs die 
van het lokaal naar het zwembad willen 
voeren (en omgekeerd), dit kan je laten 
weten bij de inschrijving.

Deze activiteit kost 1 euro.

Het is kerstvakantie, het ideale moment 
om onze schaatsen aan te trekken in de 
Kristallijn in Gent. 
We verwachten jullie om 12.30 uur aan 
het station van Aalter (kant van de 
loketten). 

Breng dikke sokken, warme 
handschoenen, een muts, een dikke jas 
en je goed humeur mee! Wie graag wat 
zakgeld meeneemt om daar iets te 
kopen kan dit doen (wij voorzien een 
koek en een drankje). 
Achteraf krijgen jullie in het lokaal nog 
een heerlijk bord spaghetti. 

Jullie kunnen om 18.45 uur in het lokaal 
opgehaald worden. 
Deze activiteit kost 7 euro. 

Inschrijven kan tot en met 26 
december via de website.

Zaterdag 12 januari

Kijken jullie graag naar een film 
en genieten jullie daarbij graag 
van een lekker hapje en een 
drankje? 

Kom dan zeker naar onze 
homecinema!

We verzamelen om 14 uur aan 
het lokaal en om 18 uur is de 
activiteit afgelopen.

Deze activiteit is gratis.
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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.


