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GEZELSCHAPSSPELEN TASTY KOKEN

Spelen jullie graag 
gezelschapsspelletjes? 
Kom dan zeker af naar onze 
spelletjesnamiddag! 

De activiteit gaat door vanaf 14 
uur in ons lokaal, om 17 uur 
nemen we afscheid. 

Jullie mogen zeker ook zelf
spelletjes meenemen (vergeet 
jullie naam er niet op te schrijven). 

Tot dan!

Deze activiteit is gratis.

BOWLEN

Zondag 27 januari Zaterdag 9 februari Zondag 10 maart

FUIF

JANUARI 2019 
MAART 2019
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Hou je er ook zo van om naar de 
video’s van Tasty te kijken op 
Facebook of YouTube? Wel, wij 
ook! 

We hebben nog beter nieuws: we 
gaan de wereldbekende recepten 
eens uitproberen. 

Vanaf 15 uur tot 19 uur bakken, 
koken, microgolven we erop los! 
We spreken af aan Jeugdcentrum
Kadans.

Breng je keukenschort en 3 euro 
mee. 

Voor deze activiteit moet je je ten
laatste 7 februari inschrijven via 
de website. Tot dan!

Tijd voor onze jaarlijkse bowling-
namiddag in het Rozenhof te Ursel! 

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 zijn terug aan het 
lokaal om 17.15 uur. 

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

Inschrijven kan via de website tot en 
met zondag 3 maart.

Zaterdag 23 maart

Hebben jullie zin om als echt 
sterren te dansen op onze 
dansvloer? Mee te zingen met 
de tofste liedjes? 

Kom dan zaterdagavond van 
18.30 uur tot 21 uur naar ons 
lokaal voor het leukste feestje 
ooit!

Wij zorgen voor een hapje en 
een drankje.

Deze activiteit is gratis.
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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

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.


