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SAVE THE DATE

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: Lotte Degroote, Stratem 26, 9880 Aalter

JRKalendertje JANUARI –
FEBRUARI 2023

Dag allemaal!
Naast onze eerste editie van de quiz, organiseren we natuurlijk ook 

onze 21ste editie van onze spaghetti-avond!

Deze zal plaatsvinden op 4 maart 2023, in het ontmoetingscentrum
van Maria-Aalter (Oude Kantschoolstraat 1B) vanaf 17.30 uur.

Kinderen onder 12 jaar betalen 6 euro.
Volwassenen boven 12 jaar betalen 10 euro.

Er kan bij de inschrijvingen een keuze gemaakt worden tussen 
vegetarische saus of bolognaise saus. 

De inkomsten gaan naar onze kampen en activiteiten.

Inschrijven kan (vanaf 7 januari) via volgende link of de website:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqbf6F7Spj2FWvv

M7HOBN8jDRBp3HPdrx0vLvMGHARiPTyw/viewform

WIJ GAAN OP KAMP
Wij gaan dit jaar op kamp naar Leisele.

Deze goed uitgeruste kampplaats werd stijlvol verbouwd tot een unieke 
verblijfplaats. Het comfort, de grote speelweide, de neerhofdieren en 

de unieke ligging zorgen ervoor dat bijna elke groep zich hier snel thuis 
voelt.

Iedereen kan mee op kamp vanaf 6 – 16 jaar! Je hoeft geen lid te zijn.

Kampdata:
Aspirientjes (6 – 10 jaar): 7 tot 10 juli
Helpertjes (10 – 12 jaar): 10 tot 17 juli

Junior Helpers (12 -16 jaar): 10 tot 18 juli

Inschrijvingen starten vanaf zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur. Dit 
doe je door naar het nummer +32 479 56 20 15 te bellen.

Per telefoontje kan je max. 4 personen inschrijven. Op die manier 
hopen we op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare 

plaatsen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqbf6F7Spj2FWvvM7HOBN8jDRBp3HPdrx0vLvMGHARiPTyw/viewform


JRKalendertje

HOME-CINEMA

Zaterdag 7 januari Zondag 22 januari Zaterdag 4 februari

JANUARI – FEBRUARI 
2023
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BOWLING

Zaterdag 25 februari

MINIFUIF MAXIPRET LID VS LEIDING
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse 
bowlingnamiddag in het Rozenhof te 
Ursel! 

Hiervoor mag je 2 bowlingspelletjes 
spelen en krijg je één drankje van 
ons. Wie iets extra wil kopen, kan 
wat zakgeld meenemen. 

We verzamelen om 14.00 uur aan 
Bowling Rozenhof, Rozestraat 62, 
9910 Ursel. 

Om 17.00 uur mogen jullie terug 
opgehaald worden.

Inschrijven kan via de website tot en 
met zondag 15 januari. 

Deze activiteit kost 8 euro.

Houd je van leuke muziek en van een 
nog leuker gezelschap?
Ga je graag los op de dansvloer of 
zing je liever je longen uit je lijf in de 
karaoke ruimte?
Dan is deze activiteit gemaakt voor 
jou!

Je kan in ons lokaal als beesten 
losgaan vanaf 19.00 uur.

Jammer genoeg kunnen we niet de 
hele nacht door fuiven, dus zullen we 
het feest afsluiten om 21.30 uur.

Deze activiteit is gratis.

Wij, de leiding, dagen jou en jouw 
vrienden uit voor een episch duel! 

Weet jij het antwoord op volgende 
vragen? 
- Wie is de sterkste? leden of leiding
- Wie is de slimste? leden of leiding 
- Wie is de snelste? leden of leiding

Kom om 14.00 uur naar het lokaal 
om te kijken of je juist hebt 
geantwoord! 

Om 17.00 uur wordt de winnaar 
bekend gemaakt en is de activiteit 
gedaan. 

Deze activiteit is gratis.

Zin in een gezellige namiddag? Dan 
ben je bij ons aan het juiste adres! 
Op deze zondag ben je welkom bij 
ons voor een leuke film en een 
lekkere snack!

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar 
hebben we van 14.00 uur tot 16.00 
uur een leuke film voorzien. 

Van 16.00 uur tot 18.00 uur is er een 
film voor de kinderen van 12 tot 16 
jaar. 

Deze activiteit gaat door in het 
lokaal.
Als jullie willen mogen jullie 
gemakkelijke kleren aandoen en een 
dekentje meenemen.

Deze activiteit is gratis.


