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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 

JRKalendertje MEI 2017 
JUNI 2017 

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. 
 

SPAAR MET ONS MEE! 
 
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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VLAAMSE KERMIS KINDERSPEELTUIN 
Niet Frans, noch Nederlands, noch 
Duits maar de enige echt Vlaamse 
kermis!  
 
Zondag 28 mei vindt in ons lokaal 
de Vlaamse kermis plaats. 
Samen amuseren we ons met een 
heleboel traditionele spelen.  
 
Deze gezellige namiddag start om 
14 uur en eindigt om 17 uur. 
 
Iedereen is welkom! 
Deze activiteit is gratis. 

KAJAK 

zondag 28 mei zaterdag 10 juni zondag 25 juni 

BAR 
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Terwijl sommigen onder ons stilaan 
achter hun bureau kruipen om te 
studeren voor de examens, willen 
wij ons nog eens goed ontspannen. 
We gaan opnieuw naar de 
kinderspeeltuin ‘Diep in de zee’ (in 
Oostkamp). 
  
Trek jullie speelkleren aan en zorg 
voor een goed humeur! 
De ganse namiddag gaan we er 
ravotten. 
  
We verzamelen om 12.55 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. 
 

Heb je zin in wat meer avontuur en 
beweging? Dan is deze activiteit iets 
voor jou! Samen gaan we kajakken 
in de Kijkuit in Beernem. Om daar te 
geraken springen we op onze fiets.  
 
We spreken af om 13.30 uur aan het 
lokaal. Zorg ervoor dat je fiets in 
orde is (banden opgepompt en 
werkende remmen).  
 
Omstreeks 18.15 uur komen we vol 
nieuwe ervaringen terug aan bij het 
lokaal. Neem zeker een fluohesje 
mee voor op de fiets en kledij en 
schoenen die nat mogen worden.  
 
Deze activiteit kost 5 euro. 
Iedere durver vanaf 10 jaar is 
welkom. 
Tot dan avonturiers! 

Op 23 juni is het braderie in Aalter. 
Wij verzorgen de bar bij de 
kinderanimatie aan het Hof van 
Praet (boven de ondergrondse 
parking).  
 

Kom gerust eens langs! 
 

KAMP 

Begin juli gaan we op kamp.  
Na het kamp ontvangen jullie een 
nieuw kalendertje met de 
activiteiten in augustus en 
september. 
 

Tot dan! 


