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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 MAART – APRIL 
2023

WIJ GAAN OP KAMP

Wij gaan dit jaar op kamp naar Leisele.
Deze goed uitgeruste kampplaats werd stijlvol verbouw 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 
zal voelen.

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

Ben je geschikt om te overleven in een apocalyps? Ben je bereid om te 
vechten voor je leven? 

Als jij denkt dat jij dit aankan, kom ons dan zeker helpen.

We verzamelen om 10.00 uur aan het lokaal met jouw fiets!

De lijst met benodigdheden om te overleven, krijg je nadat je je hebt 
ingeschreven in de bevestigingsmail.

We staan de volgende dag terug aan het lokaal om 16.00 uur.
Deze activiteit is alleen voor leden van 12-16 jaar.

Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande link t.e.m. 7 april.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScurp0Hh7Bcc9Nb_MYHt2

r6Vxanf9JXBerMUs0QnsAz6pdVcA/viewform?usp=sf_link

Er kunnen 30 leden mee, dus schrijf je snel in!

SURVIVAL WEEKEND

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScurp0Hh7Bcc9Nb_MYHt2r6Vxanf9JXBerMUs0QnsAz6pdVcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScurp0Hh7Bcc9Nb_MYHt2r6Vxanf9JXBerMUs0QnsAz6pdVcA/viewform?usp=sf_link
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HAY DAY 2.0

Zaterdag 18 maart Zaterdag 1 april Woensdag 5 april
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GROTE ACTIVITEIT

Zaterdag 22 april

LENTE BRUNCH PLEISTERVERKOOP
Het Provinciaal team van Oost-
Vlaanderen heeft speciaal een spel 
voor alle Oost-Vlaamse JRK kernen 
gemaakt. Dit lijkt ons het ideale 
moment om samen tegen de 
anderen te gaan strijden. Zin om te 
winnen? 

We verzamelen om 13.30 uur aan 
het station, aan de kant van de 
loketten. 
Nadat we zijn uitgespeeld kunnen
jullie opgehaald worden om 18.15 
uur aan het station bij de loketten. 

Inschrijven kan t.e.m. 29 maart. 

Deze activiteit kost 3 euro.

Wij, de leiding, nodigen jullie allemaal 
uit voor onze lente brunch!! Hier gaan 
we al ons favoriete eten met elkaar
delen. 

We beginnen met smullen om
11.00 uur. Hopelijk zitten onze 
buikjes vol om 13.00 uur. 
Onze brunch zal plaatsnemen in het
lokaal. 

Brengen jullie allemaal iets mega 
lekkers mee? 

Deze activiteit is gratis.

We verkopen dit jaar geen stickers, 
maar pleisters 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 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 12.00 uur.
Ben je niet zo’n vroege vogel? Dan 
ben je in de namiddag welkom 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
(opnieuw afspraak in het lokaal).

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

We hebben een probleem... Het JRK 
heeft geen 4-uurtjes meer en we 
hebben jullie hulp nodig! Haal jullie 
Hay Day talent naar boven en breng 
met ons samen Hay Day tot leven! 
Probeer met je team zoveel mogelijk 
voedsel te produceren, verdien zo 
het meeste geld en help ons onze 4-
uurtjes terug te krijgen! 

Jullie zijn welkom van 14.00 uur aan 
het lokaal. Als we eindelijk al onze 4-
uurtjes terug hebben, kunnen jullie 
om 17.00 uur terug naar huis. 

Wie weet wordt jouw boerderij wel 
de beste! 

Deze activiteit is gratis.
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