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ALGEMENE INFO
LEIDINGSWEEKEND
Van vrijdagavond 16 november tot en met zondag 18 november gaan
we met de leidingsploeg op weekend. Daar steken we het komende
werkjaar en kamp verder in elkaar.
Indien jullie voorstellen hebben voor activiteiten (zaken die je zeer
graag eens zou doen), laat het ons gerust weten!
Je kan een mail sturen naar jeugd@aalter.rodekruis.be of een berichtje
via facebook.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 19 oktober is het ‘dag van de jeugdbeweging’. Doe dus je JRKtrui of kampt-shirt aan om naar school te gaan! In sommige scholen of
steden word je dan zelfs getrakteerd op iets lekkers…

UW PRIVACY
Omwille van de nieuwe GDPR-wetgeving zijn we bezig met een vernieuwing van
de ledenlijst. Hiervoor moet een document getekend worden door de wettelijke
voogd van het deelnemende lid. Je zult per mail een formulier ontvangen.
Gelieve deze in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het adres
onderaan het formulier. Als hier nog vragen over zijn, aarzel niet om ons te
contacteren!
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: Elena Comhaire, Nevelestraat 18, 9880 Aalter
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KASTEELSPEL
Oh nee, de prinses is ontvoerd
en opgesloten ergens in het
kasteel.
Help jij met ons mee om haar
te bevrijden?

Kom dan om 14 uur naar de
westelijke ingang van het bos
in Poeke (Poekedorpstraat 45,
Poeke).
Om 17 uur is de prinses
(hopelijk) gered en spreken we
terug daar af.
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SNEUKELTOER
Nu het nog mooi weer is… nemen
we de fiets en trekken we er op uit.
Niet zomaar!
Onderweg pauzeren we enkele
keren om iets te eten en te drinken.
Lekker sportief (een kleine 20 km)
en ontspannend tegelijk!
We verzamelen aan het lokaal om
15.30 uur en we zijn er terug om
19.30 uur. Zorg dat je fiets in orde
is (banden opgepompt en remmen
die werken).
Doe een fluohesje en eventueel een
fietshelm aan.

Deze activiteit is gratis.
Inschrijven kan t.e.m. 12 oktober
via de website.
Deze activiteit kost 2 euro.

zondag 30 september

zondag 14 oktober
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HALLOWEENTOCHT

DROPPING

Voor deze activiteit strekken we de
beentjes nog eens uit.
Tijd om te tonen hoe dapper we zijn!
We doen mee aan de halloweentocht Jullie zullen gedropt worden op een
in Bellem en trekken door de Bellemse geheime locatie (in een groep onder
straten en steegjes om het parcours af begeleiding) en aan de hand van tips
zullen jullie de weg terug moeten vinden
te leggen.
naar het lokaal.
Duffel je warm in (met griezelige
kleren) en trek je goede stapschoenen Om 18.30 uur verzamelen we aan het
lokaal. We verwachten iedereen terug
aan.
tegen 21.45 uur.
We verwachten jullie om 18.30 uur
aan de voetbalkantine van SK Bellem.
Om 21.30 uur is alles afgelopen.
Als je 12 jaar of jonger bent, betaal je
voor deze activiteit 8 euro.
De anderen betalen 12 euro. In deze
prijs zitten heel wat betoverde hapjes
en heksenbrouwsels.
Inschrijven kan t.e.m. 25 oktober via
de website.

Om voldoende auto’s en hapjes te
voorzien is het nodig dat jullie zich
inschrijven voor deze activiteit.
Inschrijven kan t.e.m. 8 november via de
website.
Als er ouders zijn die willen helpen
voeren naar de geheime locatie kan je dat
laten weten tijdens de inschrijving.
Alvast bedankt
Deze activiteit is gratis!

woensdag 31 oktober

zaterdag 10 november

