
   
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 = 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… 

Roeselare!!! 
 
Tijdens de grote vakantie gaan we opnieuw op kamp. 
Locatie: Het Rokken in Roeselare 
 
Kampdata: 
ASP (6  –  10 jaar): 7 juli – 10 juli 2017 
HPT (10 –  12 jaar): 10 juli – 17 juli 2017 
JHP (12  –  16 jaar): 10 juli – 18 juli 2017 
 

De kampinschrijvingen starten op zondag  15 januari 2017. 
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 
 

De datum voor onze komende spaghetti-avond ligt vast …  
Dit jaar zijn jullie welkom op zaterdagavond 11 februari 2017.  
Locatie: ontmoetingscentrum in Maria-Aalter (Oude Kantschoolstraat).  
Vanaf 18 uur (tot 21.30 uur) kunnen jullie spaghetti komen 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 
5 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. 
 

 
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. 
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DE SLIMSTE MENS PLANTACTIE 

Kom van 14 uur tot 17 uur 
bewijzen dat jij boordevol 
kennis zit! 
 
We spelen het alom bekende 
spel  ‘de slimste mens’. 
We houden de spanning er in 
tot in de finale. 
 
Wij zijn al even enthousiast als 
Erik. We hopen van jullie 
hetzelfde! 
 
Deze activiteit gaat door in ons 
lokaal en is gratis. 

KNUTSELEN 

zondag 13 november zaterdag 19 november zaterdag 3 december 
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Vandaag steken we de handen uit 
de mouwen en helpen  we met 
Natuurpunt bij het planten van 
bomen en het plaatsen van een 
nieuwe omheining.  
 
Zien jullie het zitten om te helpen? 
Kom dan tegen 10 uur naar het 
Ganzeveld (Ganzeplas 87).  
 
Wie thuis een spade heeft, mag die 
steeds meebrengen! 
 
Om 12 uur stoppen we de werken. 
 
Deze activiteit is gratis.  
 
Tot dan! 

Knip knip, plak plak, klop klop, 
klaar: ga vandaag aan de slag 
met lijm en schaar!  
 
We spreken af aan het lokaal 
om 14 uur.  
 
Om 17 uur zit de activiteit er 
op en kunnen jullie terug naar 
huis met de zelfgemaakte 
kunstwerkjes! 
 
Deze activiteit is gratis! 

zondag 18 december 
 

Heb jij in deze koude wintermaanden 
nood aan een lekker warme en 
gezellige filmnamiddag?  
Kom dan op 18 december naar ons 
lokaal. 
 
De kleinsten (ASP) zijn welkom tussen 
14 uur en 16 uur. 
De grootsten (HPT en JHP) tussen 
16 uur en 18 uur. 
Wie wil, mag ook naar beide films 
komen!  
 
We voorzien een hapje en een 
drankje.  
Deze activiteit is gratis! 
 
Laat ons via Facebook weten welke 
film je graag zou zien. 
 


