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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 

WE GAAN OP KAMP NAAR… TESSENDERLO!!! 
Locatie: jeugdverblijfplaats Haeidonck in Tessenderlo 
 

Kampdata: 
ASP (6 – 10 jaar): 11 juli – 14 juli 2018 
HPT (10 – 12 jaar): 14 juli – 21 juli 2018 
JHP (12 – 16 jaar): 14 juli – 22 juli 2018 
 

De kampinschrijvingen starten op zondag 14 januari 2018. 
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. 
 

 
SPAGHETTI-AVOND 
Dit jaar zijn jullie welkom op zaterdagavond 24 februari 2018. 
Locatie: ontmoetingscentrum in Maria-Aalter (Oude Kantschoolstraat). 
Vanaf 18 uur (tot 21.30 uur) kunnen jullie à volonté spaghetti smullen. 
Kaarten kan je bestellen bij alle leidingsleden, door te bellen naar 
0479 56 20 15 of door te mailen naar jeugd@aalter.rodekruis.be 
graag vóór 17 februari! 
 

Indien je vegetarische saus wenst, vermeld 
dit dan bij het bestellen van de kaarten. 
Er kan ook een tafel gereserveerd worden. Gelieve dit tijdig te laten weten! 
De opbrengst gaat naar het JRK-kamp en de JRK-werking. 
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Nieuwe verantwoordelijke JRK Aalter 
 

De start van het nieuwe jaar heeft ook voor JRK Aalter vernieuwing in petto. 
Ik werd dit jaar 35 waardoor ik, na 25 jaar actief te zijn geweest in het JRK 
van Aalter, de fakkel moet doorgeven. 
 

Met een tevreden gevoel blik ik terug op die periode waarin ik samen met 
de andere leiding, leden en ouders … heel wat onvergetelijke momenten 
heb meegemaakt. 
Dank je wel hiervoor! 
 

Vanaf 1 januari neemt Elena mijn taak als verantwoordelijke over. 
Je zal mij ongetwijfeld nog tegenkomen als gelegenheidsmedewerker. 
 

Ik wil iedereen nog veel plezier en vriendschap toewensen in het JRK! 
  

Leen 
 
 
Langs deze weg willen we iedereen nog eens 
bedanken die jetons voor ons gespaard heeft  
tijdens de voorbije actie van De Spar in Aalter! 
Merci allemaal!! 
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HOME CINEMA RECORDSPEL 

Nu het buiten koud is, kruipen 
wij met een dekentje in onze 
zetel om samen een film te 
bekijken.  
 

De jongsten (ASP) zijn welkom 
tussen 14 uur en 16 uur. 
De oudsten (HPT en JHP) 
tussen 16 uur en 18 uur. 
Wie wil, mag ook naar beide 
films komen! 
 

De 2 vertoningen gaan door in 
ons lokaal. 
 

We voorzien een hapje en een 
drankje. 
 

Deze activiteit is gratis. 

BOWLEN 

zondag 14 januari zondag 28 januari zaterdag 10 februari 

FUIF 
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In deze koude wintermaanden 
is het misschien niet warm, 
maar dat laat de 
competitiebeesten niet koud! 
 

Maak je maar klaar voor de 
spannendste namiddag van het 
jaar want wij gaan tegen elkaar 
strijden voor de eerste plaats. 
 

Iedereen is welkom in ons 
lokaal vanaf 14 uur tot 17 uur. 
 

Deze activiteit is gratis. 

Tijd voor onze jaarlijkse 
bowlingnamiddag in het Rozenhof te 
Ursel! 
 

Inschrijven (vóór 3 februari) kan via 
het nummer  0479 56 20 15. 
 
Deze activiteit kost 6 euro. 
Hiervoor mag je 2 bowlingspelletjes 
spelen en krijg je één drankje van ons. 
Wie iets extra wil kopen, kan wat 
zakgeld meenemen.  
 

We verzamelen om 13.45 uur aan het 
lokaal en keren terug tegen 17.15 uur. 
 

Voor deze activiteit zijn we op zoek 
naar vervoer. 
Ouders die bereid zijn om te voeren 
en/of te halen, melden dit best bij het 
inschrijven.  
 

zaterdag 3 maart 

Hebben jullie zin om los te 
gaan op de beste muziek en 
mee te zingen met de tofste 
liedjes?  
 
Kom dan zaterdagavond van 
19 uur tot 21.30 uur naar ons 
lokaal voor het leukste feestje 
ooit!  
 
Wij zorgen voor een hapje en 
een drankje. 
 
Deze activiteit is gratis. 


