
SINT-GEROLFLAAN 12A
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

STICKERVERKOOP – zaterdag 23 april

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: Jordy Veys; Ter Weibroek 11, 9880 Aalter

JRKalendertje APRIL 2022
JUNI 2022

Naar jaarlijkse gewoonte verkopen wij stickers van het Rode Kruis ten 
voordele van onze lokale werking! 

Heb je zin om ons te helpen bij de verkoop? Wij zoeken helpende handen die 
met ons aan de ingang van de Aalterse winkels willen staan! 

Wil je graag in de voormiddag helpen? Dan verwachten we je om 9.15 uur in 
het lokaal, en kan je terug opgehaald worden om 12 uur. 

Ben je niet zo’n vroege vogel? Dan ben je in de namiddag welkom tussen 13 
uur en 16 uur (opnieuw afspraak in het lokaal). 

Heb je zin om de hele dag te komen helpen? Dat kan! Zorg dan voor een 
lunchpakket voor tijdens onze middagpauze. Wij voorzien een drankje en een 
vieruurtje.

Voor ons zomerkamp zijn er nog steeds plaatsen beschikbaar! Meer 
informatie vind je op de website. Inschrijven kan door te bellen of een mailtje 
te sturen. Het kamp gaat dit jaar door in Ter Loo, Bellingen. 

Kampdata: 
ASP (6 - 10 jaar): 11 juli - 14 juli 2022 
HPT (10 - 12 jaar): 14 juli - 21 juli 2022 
JHP (12 - 16 jaar): 14 juli - 22 juli 2022 

JRK KAMP 2022

We kijken enorm uit naar het kamp en daarom gaan we nu al een 
weekendje weg. Neem al je vrienden en vriendinnen mee en ga met ons op 
JRK by night!

Er staat voor jullie een weekend vol plezier, leuke activiteiten en lekker 
eten gepland! 

We verzamelen op zaterdag 30 april om 9u aan het lokaal, het weekend is 
jammer genoeg al voorbij op zondag 1 mei om 16u aan het lokaal. Deze 
activiteit kost 10 euro.

Inschrijven is verplicht en kan via de website tot 28 april. Wie 
ingeschreven is ontvangt later een mail met extra info

JRK BY NIGHT
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RODE KRUIS FEEST

zaterdag 7 mei zaterdag 21 mei zondag 5 juni

APRIL 2022
JUNI 2022
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ESCAPE THE CITY

zaterdag 18 juni

LAZY SUNDAY HOUTSPELEN
Hou je van raadsels oplossen? Een 
zoektocht door Aalter? 
Dan moet je zeker naar deze 
activiteit komen met je vrienden.

Wij hebben voor jullie een 
wandeltocht uitgewerkt waarbij we 
samen de juiste route zoeken.

Hiervoor gaan we raadsels oplossen, 
voorwerpen zoeken en nog veel 
meer!

Jullie zijn allemaal welkom om 14 uur 
aan ons lokaal, met je goede 
wandelschoenen aan! De activiteit is 
gedaan om 17 uur.

Deze activiteit is gratis.

Vandaag is de dag dat we tot rust 
komen! 

We gaan al onze spieren doen 
ontspannen door massages, yoga 
enzovoort! 

Jullie zijn om 14 uur welkom aan het 
lokaal. We sluiten om 17 uur af, dan 
kunnen jullie met een ontspannen 
lichaam terug naar huis!

Deze activiteit is gratis.

Op deze mooie zomerdag 
verwelkomen wij jullie graag aan ons 
lokaal voor mega epische houtspelen!

Je kan je verwachten aan spannende 
spelletjes Kubb, Mölkky, petanque en 
enkele leuke traditionele volksspelen 
om er een fantastisch leuke dag van 
te maken.

Jullie zijn welkom om 14 uur aan ons 
lokaal en om 17 uur sluiten we af. 

Hopelijk zien we jullie dan!

Deze activiteit is gratis.

Ook dit jaar organiseert het Rode 
Kruis een bedankingsfeest voor alle 
vrijwilligers en wij zijn uitgenodigd. 
Dit jaar gaan we naar Walibi!

Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 
zondag 1 mei via onze website. Het 
aantal plaatsen is beperkt! 

We spreken om 8 uur af aan het 
station van Gent-Sint-Pieters (Kiss & 
ride Sint-Denijslaan West).

We organiseren een carpool zodat
iedereen in Gent kan raken. Meer 
informatie hierover vind je bij het 
inschrijven.

Vergeet zeker jullie lunchpakket, een 
drankje en je vieruurtje niet. We zijn 
terug aan het station van Gent-Sint-
Pieters om 18.31 uur.

Deze activiteit kost 2 euro.


