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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

MELKFLAPJES EN FRUITSAPFLAPJES
Net zoals vorig jaar kunnen jeugdbewegingen opnieuw flapjes 
verzamelen. Opgelet: de flapjes zijn dit jaar geel i.p.v. rood!
De flapjes zijn terug te vinden op de melkdozen van Joyvalle en 
op de fruitsapdozen van Appelsientje.
Met deze flapjes sparen we voor gratis melk en/of fruitsap op 
kamp.
Per 10 flapjes krijgen we 1 liter melk/fruitsap gratis.
Je kan er ons dus een groot plezier mee doen!
Knip ze uit en bezorg ze aan iemand van de leiding of stuur ze op 
naar Schoonberg 16, 9880 Aalter vóór 26 mei 2017.

KAMPSTICKERS VAN LOTUS
De ronde Lotus-stickers vind je terug op de verpakkingen van het 
Lotus gebakassortiment en Lotus speculoospasta.
Op de rugzijde van elke sticker vind je een unieke code. Surf 
uiterlijk op 31 mei 2017 naar www.lotusopkamp.be. Selecteer 
JRK Aalter en geef je unieke code in.
Je mag ze ook steeds aan één van de leidingsleden bezorgen! 
Dan zorgen wij dat de codes ingegeven worden.
Per 10 unieke codes ontvangen we één gratis pot Lotus 
speculoospasta.
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EHBO-CURSUS

Tijdens de paasvakantie organiseren we opnieuw een EHBO-cursus
(5 lessen) voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. 
De cursusdata zijn 2 april, 4 april, 6 april, 9 april en 11 april. 
De lessen starten om 9.30 uur en eindigen om 11.45 uur. 
Inschrijven doe je door te bellen naar 0479 56 20 15.

KAMP ASPIRIENTJES

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het kamp van de Aspirientjes.
Ben je tussen 6 en 10 jaar en heb je zin om met ons mee te gaan op kamp, 
laat het ons dan weten door te bellen naar 0479 56 20 15 of te mailen naar 
jeugd@aalter.rodekruis.be.
Het kamp gaat door van 7 tot en met 10 juli (kostprijs 80 euro).
Locatie: Het Rokken in Roeselare.
Contacteer ons gerust voor bijkomende info!

Het kamp van de Helpertjes en Junior Helpers is volzet. 10 tot 16-jarigen
die toch mee willen, kunnen hun naam doorgeven zodat we die op de 
wachtlijst noteren. Als er een plaats vrijkomt, nemen we contact op met 
jullie.



JRKalendertje

WEERWOLVEN KOKEN

Zin om jullie te amuseren tijdens 
de krokusvakantie? 

Kom dan op donderdag
2 maart om 14 uur naar het lokaal
en speel met ons een reuze leuk 
spel!
De activiteit eindigt om 17 uur.

Je hoeft niks speciaals mee te 
brengen enkel je goed humeur !

Deze activiteit is gratis.

Hopelijk tot dan!

DIGISPEL

donderdag 2 maart zondag 19 maart zondag 2 april

BORDSPEL

MAART 2017
APRIL 2017
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Dit is de ultieme kans om jouw eigen 
diner klaar te maken. 
Samen maken we gerechtjes uit het 
beste kookboek. Uiteraard zullen we 
na het koken al het lekkers opeten. 

We verzamelen om 15 uur om het 
diner voor te bereiden. We sluiten 
ons feestelijk diner af om 19 uur. 

Voor deze activiteit moet je je
inschrijven (graag vóór woensdag 
14 maart). 
Inschrijven kan op het nummer 
0470 54 30 02 
(mag ook ingesproken worden op de 
voicemail). 

Kom naar het lokaal met een 
keukenschort en 3 euro.

Ben jij diegene die aan je 
grootouders uitlegt hoe ze een 
mail moeten schrijven?
Weet jij precies hoe je een gps 
gebruikt?
Speel je gewoon graag een 
actief spel?
Dan is deze activiteit zeker iets 
voor jou!

Je tracht in dit spel jouw doel 
te bereiken met behulp van 
digitale snufjes.

Deze activiteit start om 14 uur
aan het lokaal. Het is afgelopen 
om 17 uur.

Deze activiteit is gratis.

zaterdag 15 april

Ben jij een tactische speler? 
Ga je graag op zoek naar de beste 
manier om te winnen? 

Gebruik je brein, versla de andere 
spelers en win! 

Iedereen is welkom vanaf
14 uur in het lokaal. 
De eindstand is bekend om 17 uur. 

Deze activiteit is gratis.


