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

ALGEMENE INFO

Lidmaatschap is volledig gra2s. Je mag al2jd 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: LoLe Degroote, Stratem 26, 9880 Aalter

JRKalendertje AUGUSTUS 2022

VERLOREN VOORWERPEN

Het kamp zit er al even op. De leiding kijkt er met een heel tevreden gevoel 
naar terug. Hopelijk jullie ook!

Helaas zijn er ook dit jaar weer een aantal verloren voorwerpen. Alles wat we 
gevonden hebben ligt in het JRK lokaal. Je kan het bekijken Ejdens de 
komende acEviteiten. 

Voorwerpen die je per ongeluk in je valies stopte en niet van jou zijn, mag je 
op één van de acEviteiten aan ons terugbezorgen!
Je kan ons bereiken op het nummer 0479 56 20 15 of mailen naar 
jeugd@aalter.rodekruis.be.

NIEUWE VERANTWOORDLIJKEN

We nemen jammer genoeg afscheid van Jordy als hoofdverantwoordelijke, 
maar verwelkomen met enthousiasme zijn nieuwe opvolger: Lo@e.

LoVe zal dan ook vanaf nu de telefoon opnemen en de mails beantwoorden. 
De adjunct-verantwoordelijken zijn nu Amber en Ymke, zij zullen LoVe door 
dik en dun bijstaan!

mailto:jeugd@aalter.rodekruis.be


JRKalendertje

DIAVOORSTELLING

Zaterdag 6 augustus Zondag 14 augustus Zaterdag 20 augustus

AUGUSTUS 2022
SINT-GEROLFLAAN 12A
9880 AALTER
www.jeugdrodekruisaalter.be

BRIELMEERSEN

Zondag 28 augustus

DAGJE ZEE SNEUKELTOER
Heb jij zin om met je vrienden te 
ravoVen? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres! Graag nemen we je mee 
naar de Brielmeersen voor een 
middag vol speelplezier. 

We verzamelen om 12.45 uur aan 
het lokaal, om met de fiets te 
vertrekken richEng de Brielmeersen. 

Vergeet geen rugzak met drinken en 
een snackje, bij warm weer raden we 
zonnecrème en een hoofddeksel
aan. 

Rond 18u00 zijn we terug aan het 
lokaal. 

Deze acEviteit is graRs.

Hebben jullie zin om eens uit te 
waaien aan de zee? Dan is deze 
acEviteit perfect voor jullie! We zullen 
ons lekker verfrissen in de zee en 
genieten van het zalige zonnetje!

We verzamelen aan het staRon om 
9.30 uur aan de kant van de loke@en! 

Voor deze acEviteit neem je zeker 
lunchpakket, drankje, zonnecrème en 
je zwemgerief mee! 

Rond 17.45 uur zijn we terug aan het 
staRon!

Inschrijven is verplicht en kan via de 
website tot en met 17 augustus.

Deze acEviteit kost 2 euro.

Hou jij van lekker eten? En ga jij ook 
graag eens fietsen in de natuur? 
Goed nieuws: wij gaan binnenkort 
Aalter doorkruisen met een fietstocht 
boordevol lekkere hapjes en snacks.

We vertrekken om 15.00 uur aan het 
lokaal.

Breng zeker je fiets (die volledig in 
orde is!!) en fluohesje mee. 

Rond 20.00 uur staan we terug aan 
het lokaal.

Inschrijven is verplicht en kan via de 
website tot en met 26 augustus. 

Deze acEviteit kost 2 euro.

📽 🌊

Jammer genoeg is het kamp voorbij. 
Niet treuren want we kijken samen 
terug naar de mooie momenten met 
onze diavoorstelling!

De epische voorstelling zal plaats 
vinden in ons lokaal.

De foto’s van ons ASP kamp zullen 
vertoond worden van 14.00 uur tot 
en met 15.00 uur.

De foto’s van het HPT/JHP kamp 
zullen vertoond worden van 15.00 
uur tot 17.00 uur.

Tijdens de voorstelling kunnen jullie 
ook een beetje smullen met een paar 
snacks.

Deze acEviteit is graRs.

🏊 🚴


