
BOOMGAARD 1
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

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

JRKalendertje MEI 2019 
JUNI 2019

KAMP
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het kamp!
Ben je tussen 6 en 16 jaar en heb je zin om met ons mee op kamp te gaan?
Aarzel dan niet en laat het ons weten door te bellen naar 0479 56 20 15 of 
te mailen naar jeugd@aalter.rodekruis.be.
Het kamp gaat door van 7 juli tot 10 juli voor de Aspirientjes, van 10 juli tot 
17 juli voor de Helpertjes en van 10 juli tot 18 juli voor de Junior helpers.
Locatie: Hoogland Lokeren

Alle info vind je op onze website. Zit je nog met vragen, contacteer ons 
gerust voor bijkomende info!

RED HET KLIMAAT
Alle beetjes helpen! Door het kalendertje digitaal te ontvangen verspillen we 
minder papier. 
Je kan het kalendertje via mail verkrijgen i.p.v. het in de brievenbus te 
ontvangen. Als je dat wenst kan je dit op de eerst volgende activiteit laten 
weten of een mailtje sturen naar jeugd@aalter.rodekruis.be.• BATIST

• BENNO
• ELENA
• EMMELY
• ERIN

• JORDY
• LOTTE
• LUKAS
• OSKAR
• PAULINE

• ROBBE
• STANS
• WOUT
• YMKE
• YORBEN



JRKalendertje

SPORTDAG BINNENSPEELTUIN

Wie heeft er zin om te voetballen, 
volleyballen, baseballen en nog zo 
veel meer? 
Zijn jullie klaar om samen met ons 
aan jullie conditie te werken? 
Trek dan jullie sportkleren aan, 
want 26 mei gaan we flink sporten!

De activiteit start om 14 uur aan 
ons lokaal. Om 17 uur gaan we 
allemaal terug uitgeput vertrekken 
naar huis.

Deze activiteit is gratis!

LAZY SUNDAY

zondag 26 mei zaterdag 8 juni zondag 23 juni

MEI 2019 
JUNI 2019

BOOMGAARD 1
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

De langverwachte zomervakantie 
staat voor de deur. 
Om al eventjes in die leuke sfeer te 
komen, kunnen jullie samen met ons 
ontspannen op onze Lazy Sunday. 

We zullen zelf gemaakte maskertjes 
uittesten, massages uitdelen en nog 
veel meer! 

We verwachten jullie om 14.30 uur
aan ons lokaal. Om 17 uur kunnen 
jullie helemaal relaxed naar huis.

Deze activiteit is gratis!

KAMP

Begin juli zijn we op kamp. 
De kampdata vind je terug op de 
voorkant van dit kalendertje.

Na het kamp ontvang je een nieuw 
kalendertje met de activiteiten in 
augustus en september.

Tot dan!

Heb je zin om je eens helemaal uit te 
leven op een gigantische speeltuin? 
Dan is deze activiteit ideaal voor jou! 

We gaan met ons allen naar het 
kinderspeeldorp ‘Diep in de Zee’ in 
Oostkamp. Trek dus je speelkleren 
aan, want we gaan er een volledige 
namiddag plezier maken! 

We verzamelen om 12.50 uur aan het 
station van Aalter (kant van de 
loketten). Om 17.52 uur zijn we terug. 

Deze activiteit kost 5 euro. In die prijs 
zitten de treinritten, de toegang tot 
de kinderspeeltuin, een drankje en 
een ijsje.

Deze activiteit is voor kinderen tot en 
met 12 jaar.


