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ALGEMENE INFO
VERLOREN VOORWERPEN
Het kamp zit erop. De leiding kijkt er met een tevreden gevoel naar terug.
Hopelijk jullie ook! Jammer genoeg zijn er ook dit jaar weer een aantal
verloren voorwerpen.
Op onze facebook-pagina en op onze website
(www.jeugdrodekruisaalter.be) staan er enkele foto’s. Laat ons weten als je
iets herkent!
Je kan ons bereiken op het nummer 0479 56 20 15 of mailen naar
jeugd@aalter.rodekruis.be.
De verloren voorwerpen kunnen eveneens bekeken worden tijdens de
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.

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.
Lidmaatschap is volledig gratis. Je mag altijd vrienden, broers en/of zussen meebrengen. We
noteren enkel de gegevens voor de verzekering.
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

BLAARMEERSEN
Kom met ons mee ravotten in het
water, glijden van de glijbaan en
geniet van de zon want we gaan
naar de Blaarmeersen in Gent!
We spreken af om 10.30 uur aan
het station in Aalter (kant van de
loketten). Je mag ons daar terug
verwachten om 17.14 uur.
Neem je lunchpakket, zwemkledij,
handdoek en zonnecrème mee.
Deze activiteit kost 1 euro.
Tot dan!
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SNEUKELTOER
Het is weer de tijd van het jaar
waarbij het weer perfect is om de
fiets uit te halen.
We vertrekken aan het lokaal om
15.00 uur. Samen fietsen we door
Aalter en omstreken.
Onderweg zijn er een aantal stops, die
ons telkens weer van wat lekkers
voorzien.
De ideale combinatie fietsen + eten!
Om 19.30 uur komen we met gevulde
buikjes en getrainde kuiten weer aan
bij het lokaal.

Vergeet je fluohesje en fiets niet.
Schrijf je in via de website!
Deze activiteit kost 1 euro.

KAJAK
Om jullie welverdiende zomervakantie
af te sluiten hebben we de ideale
activiteit voor jullie klaarstaan. We
gaan samen 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.

STARTDAG
Op 14 september zetten we ons
nieuwe jaar in met de startdag.
Trommel al je vrienden die nog
nooit naar het JRK zijn geweest op,
neem ze mee naar ons lokaal en
laat ze zien wat ze al die tijd al
gemist hebben .

Omstreeks 18.00 uur komen we vol
nieuwe ervaringen terug aan het
lokaal.

We starten om 14.00 uur en de
activiteit eindigt om 17.00 uur.

Neem zeker een fluohesje mee voor
op de fiets en kledij en schoenen die
nat mogen worden.

Hopelijk tot dan!
Deze activiteit is gratis.

Deze activiteit kost 5 euro. Iedere
durver vanaf 10 jaar is welkom. Tot
dan, avonturiers!
Voor deze activiteit moet je je
inschrijven via de website.

zaterdag 3 augustus

donderdag 15 augustus

vrijdag 30 augustus

zaterdag 14 september

