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SEPTEMBER OKTOBER 2022

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

We nemen jammer genoeg afscheid van Jordy als hoofdverantwoordelijke,
maar verwelkomen met enthousiasme zijn nieuwe opvolger: Lotte.
Lotte zal dan ook vanaf nu de telefoon opnemen en de mails beantwoorden.
De adjunct-verantwoordelijken zijn nu Amber en Ymke, zij zullen Lotte door
dik en dun bijstaan!
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
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STARTDAG

BOSSPEL

SPORTDAG

Het is tijd om ons nieuw JRK-jaar te
starten! Dit doen we met onze
startdag.

Zin om samen met je vrienden in het
bos te spelen? Dan is dit epische
bosspel iets voor jou!

Heb je eens zin om je goed uit te
leven? Dan is dit de perfecte activiteit
voor jou!

Hou je van geheimzinnigheid en
raadsels? Dan is deze activiteit zeker
iets voor jou!

We verzamelen om 14.00 uur aan
Poeke Kasteel (Beestraat 1).

We verzamelen om 14.00 uur aan het
lokaal, om dan te voet naar een
geheime sportlocatie te gaan.

We zijn op zoek naar veel
speurneuzen die ons kunnen helpen
bij ons mysterie.

Breng zeker al je vrienden en
vriendinnen mee.
Onze startdag van 14.00 uur tot
17.00 uur we spreken af aan ons
lokaal.

Probeer zoveel mogelijk te carpoolen
met je vriendjes! Als dit toch niet
lukt, kunt u ons contacteren.

Vergeet geen rugzak met sportkledij
en sportschoenen om er een epische
sportsessie van te maken!

Als jullie zijn uitgespeeld kunnen
jullie om 17.00 uur opgehaald
worden.

Rond 17.00 uur zullen we terug
uitgesport aan het lokaal staan.

Deze activiteit is gratis.

Deze activiteit is gratis.

👻

HALLOWEEN
Kom op Halloween in ons lokaal
knutselen, als je durft… Enge maskers
en andere griezelige attributen,
noem maar op. Daarna eten we
samen en wanneer de nacht valt
gaan we op tocht door het donker…

We knutselen van 16.00 uur tot
18.30 uur en vertrekken op tocht om
19.30 uur.
Als je enkel wil knutselen of mee op
tocht wil gaan, mag je tussen 18.30
uur en 19.30 uur aansluiten of
vertrekken. Op dat moment zullen
we ook samen iets eten.
Rond 22.00 uur staan we terug aan
het lokaal.

Deze activiteit is gratis.
Deze activiteit is gratis.

Zaterdag 17 september

Zaterdag 1 oktober

Zondag 16 oktober

Zondag 30 oktober

