Jeugdbeweging Jokri Aalter
organiseert meestal
op de 3de vrijdag
van de maand een leuke

ONTMOETINGSAVOND
van 18.30 u. tot 21.30 u.
in P.C. Pax.

Inschrijving werkjaar (voor materiaal + verzekering;
nog niet verplicht de eerste keer) €10
Je kan op elk moment tijdens het jaar aansluiten.
Niet verplicht, maar wel leuk: Trui €15, T-shirt €5
Bij ontmoetingsavonden vragen we €2,50 voor
koeken en drank.
We vinden het belangrijk dat het financiële luik geen
drempel is om deel te nemen aan de activiteiten van onze
werking.
Contacteer ons gerust; wij zorgen voor een discrete
oplossing op maat.

Heb je vragen of word je graag afgehaald, bel
gerust 0497 74 14 81 of stuur een mailtje naar
jokri9880@gmail.com.
We starten met gezellig samenzijn. Daarna
proberen we via spel, opdrachtjes, toneel,
uitwisselen van ervaringen, creatieve momenten,
film en allerlei andere toffe activiteiten de
boodschap te achterhalen die achter een
evangelietekst schuilt of werken we
rond ons nieuwe jaarthema:
Daarnaast kijken we ook uit
naar een leuke topdag, de
WereldJongerenDagen voor
onze 16+ers en een supertof kamp !
Vanaf 11 jaar kan je bij ons aansluiten.

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Kalender 2022-2023
Noteer deze niet te missen activiteiten
alvast in je agenda !

Iedereen is van harte welkom op
16 september om 18.30 u!!
Vrij 16 september: ontmoetingsavond
Vrij 21 oktober: ontmoetingsavond
Zat 29 oktober: TOPDAG in Eeklo
Vrij 18 november: ontmoetingsavond
Zat 19 november: (voor +16)
WereldJongerenDagen Kick-Off in Gent
Vrij 16 december: kerstontmoetingsavond

Neem ook gerust een kijkje op jokriaalter.ijd.be
of volg onze facebookpagina
facebook.com/jokriaalter
of instagramaccount @jokri_aalter.
Laat zeker weten indien je graag toegevoegd wil
worden aan onze Jokri WhatsAppgroep en/of
facebookgroep!

Vrij 23 december: adventsontmoeting in Gent

JOKRISPELPLEZIER - Kan jij deze rebus oplossen?

Zat 22 april: (voor +16)
Deelnemersdag WJD in Mechelen

Vrij 20 januari: filmjokri
Zat 12 februari: jokrigezinsviering
Vrij 17 februari: ontmoetingsavond
Vrij 17 maart: ontmoetingsavond
Vrij 21 april: paasontmoetingsavond

Op maandag 1 mei gaan we samen op uitstap!

Woensdag 17 mei: ontmoetingsavond
Vrij 23 juni: slotontmoetingsavond

Vele groetjes van de jokri-leiding:
Lieselot Boone, Kyrill De Pauw, Indra De Vriendt,
Tessa De Vriendt, Lien Lambert,
Matthias Maddelein, Ben Van de Steene,
Nele Van de Walle

Van 2 tot 8 juli op Jokrikamp
= OntmoetingsDagen
Van 23 juli tot 8 augustus: (voor +16)
WereldJongerenDagen in Lissabon

