
   
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 

JRKalendertje OKTOBER 2016 

VERLOREN VOORWERPEN 
 

We hebben een fantastisch kamp achter de rug. 
Jammer genoeg zijn er ook dit jaar weer een aantal verloren voorwerpen. 
Wie iets ontbreekt, kan ons nog steeds verwittigen op het nummer 
0479 56 20 15 of mailen naar jeugd@aalter.rodekruis.be. 
Foto’s van de verloren voorwerpen vind je op onze site. 
De verloren voorwerpen kunnen ook bekeken worden tijdens onze 
komende activiteiten (in het lokaal). 
Voorwerpen die je per ongeluk in je valies stopte en die niet van jou zijn, 
mag je op één van de activiteiten aan ons terugbezorgen. 
  
 
 KAMP-DVD’S 
 

Om te kunnen nagenieten van het kamp maakten we opnieuw een 
kamp-dvd. Op die manier kunnen jullie thuis alle kampfoto’s en enkele 
filmpjes bekijken en de kampsfeer herbeleven . 
De kamp-dvd’s zijn te koop aan 2 euro per stuk. 
Deze dvd kan je bestellen op een activiteit, door te mailen 
naar jeugd@aalter.rodekruis.be of te bellen naar 0479 56 20 15. 
 



JRKalendertje   

BOSSPEL 
DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING 
Nog even genieten van de laatste 
mooie dagen …  tijd voor een 
namiddagje ravotten in het bos! 
 
We verzamelen om 14 uur op de 
parking van het bos in Maria-Aalter 
(Aalterstraat - Stratem). 
Om 17 uur zijn we uitgespeeld en 
mogen jullie terug opgehaald 
worden. 
 
Opgelet: zorg ervoor dat je 
speelkleren aan hebt  en schoenen 
aandoet die vuil mogen worden.  
Breng eventueel ook een jas mee. 
 
Deze activiteit is gratis! 

KUBB-TOERNOOI 

zaterdag 8 oktober vrijdag 21 oktober zondag 23 oktober 

LEIDINGSWEEKEND 
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Op deze dag mag je uitzonderlijk 
in jeugdbewegingskledij naar 
school. In sommige scholen word 
je dan zelfs getrakteerd op iets 
lekkers … . 
 
Doe je blauwe kamp t-shirt, zwarte 
JRK-trui of rood JRK-sjaaltje aan 
om naar school te gaan. 
Wij zullen dit ook doen! 
 
Op die manier zorgen we ervoor 
dat het Jeugd Rode Kruis bij 
iedereen bekend raakt! 

De naam van de activiteit zegt 
het zelf. We gaan een awesome 
kubbtoernooi spelen. 
 
Kom met al je kubbmakkers naar 
het lokaal en doe mee met de 
strijd voor de kubbtrofee! 
 
Om 14 uur geven wij het 
startsein en beginnen we het 
toernooi. 
Alle supporters zijn welkom om 
hun favoriete team aan te 
moedigen. 
Om 17 uur reiken we de trofee 
uit aan het beste team! 
 
Deze activiteit is gratis! 
 

Van vrijdagavond 28 oktober 
tot en met zondag 30 oktober 
gaan we op leidingsweekend 
om het komende werkjaar 
verder in elkaar te steken. 
Meer info volgt nadien … . 
 
Indien jullie voorstellen hebben 
van activiteiten (zaken die je 
zeer graag eens zou doen), laat 
het ons gerust weten! 
 


