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Woordje vooraf 

Dag JA’ers, ouders, begeleiders en sympathisanten 

Er staat weer een spetterend Jeugdatelierjaar voor de deur! De 

eerste fantastische activiteiten zijn al achter de rug en er 

komen er nog zoveel meer. Wil jij ook weten wat we allemaal 

voor jullie voorzien hebben? Blader dan vlug door in deze 

JAwadde. Hierin vinden jullie alle informatie over de 

activiteiten. 

Graag zien we jullie iedere activiteit opnieuw voor een middag 

vol plezier! Wij, als hoofdleiding, kijken er al enorm naar uit om 

er samen met de voltallige leidingsploeg een fantastisch jaar 

van te maken! 

Als jullie vragen hebben, aarzel dan niet om ons aan te spreken 

op een activiteit of een belletje te geven. Onze 

telefoonnummers vind je hieronder! 

Tot op onze activiteiten! 
 
De hoofdleiding 
Eline Vandenberghe & Eline Duron 
 

  

  

Nog vragen? 

bel naar 0470/65.67.34 (Eline Vandenberghe) of 0492/85.66.77 (Eline Duron) 
mailen kan naar jeugdatelierbrugge@gmail.com 
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Algemene info 

Wat? 
Het Jeugdatelier Oranje Brugge is één van de vier Jeugdateliers 

van VZW Oranje. Wij zijn een jeugdbeweging voor kinderen en 

jongeren met en zonder beperking. We voorzien doorheen het 

jaar allerlei zotte activiteiten: we knutselen, we 

koken, we ontmoeten vreemde mensen en nog 

zoveel meer! Elk jaar gaan we ook op daguitstap 

en als grote afsluiter is er ons spetterend 

zomerkamp! 

Prijs? 
Per activiteit betaal je €1,50. Je kunt ook voor €15 een 

tienbeurtenkaart kopen. Speciale activiteiten zoals schaatsen, 

zwemmen, daguitstap enz. kosten natuurlijk een beetje meer. 

Hoeveel dat dan exact kost vind je steeds terug in dit boekje.  

Wanneer? 

Bijna elke zaterdagnamiddag kun je bij ons komen spelen. De 

precieze data van de activiteiten staan verder in het 

“activiteitenschema”. 
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Uniform? 
Kom je naar het Jeugdatelier, dan 

moet je steeds je gele sjaaltje (€1) 

en je blauwe T-shirt (€10) met het 

logo van het Jeugdatelier dragen. 

Dit om de herkenbaarheid en het 

groepsgevoel te vergroten. Alles is 

te koop tijdens de inschrijvingen 

voor de activiteit.  

Waar? 
De activiteiten gaan door op twee locaties. De Tinkies (4-8 jaar) 

en Tyfoons (13+) spreken af in de Paul Gilsonstraat 26, 8200 

Sint-Andries. Na de activiteit worden ze op dezelfde plaats 

opgehaald. 

Voor de Tingels (9-12 jaar) zijn er maar liefst twee verschillende 

locaties. We spreken met de Tingels af in de Zandstraat 69, 

8200 Sint-Andries (dit is de basisschool van het Sint-

Lodewijkscollege) en hebben daar onze activiteit. Na deze 

activiteit keren wij te voet terug naar onze eigen lokalen in de 

Paul Gilsonstraat. We eten dan gezamenlijk een vieruurtje en 

ALLE kinderen kunnen opgehaald worden in de lokalen in de 

Paul Gilsonstraat 26. 

Speciale activiteiten zoals zwemmen of bosspel gaan door op 

verplaatsing of op andere uren. Dit staat in het boekje 

aangegeven met een          
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Kampinfo 

Ook dit jaar gaan we opnieuw op een mega-super-fantastisch- 

tof zomerkamp! Dit zal doorgaan begin juli 2020. Wil jij 

(opnieuw) knotsgekke avonturen beleven zoals vorige jaren in 

de magische speelgoedwinkel, in de wereld van Tandloos en 

Hickie of in Villa Kakelbont met Pippi Langkous? Hou dan zeker 

deze data vrij! 

Opgelet! Er kan ingeschreven worden in verschillende shiften. 

Ben je regelmatig aanwezig op de activiteiten, dan krijg je 

voorrang. Wij sturen jou in januari een mail om in te schrijven. 

Vanaf eind februari wordt de inschrijving opengesteld voor alle 

andere kinderen. 

Maak jullie klaar voor een fantastisch kamp! 

Tot dan! 
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Even voorstellen: de 

leiding! 
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HOOFDLEIDING 

Eline 

Vandenberghe 

0470/65.67.34 

 

 

Eline  

Duron 

0492/85.66.77 
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TINKIES 

 

 
 

 

 

 

 

  

4 - 8 jaar  

 

Tom 

Jana 

Frauke 

Litse 

Eleni 

Anouk 

Christophe 

Emille 

Dries 

Bram 
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TINGELS 

9 - 12 jaar 

 
 

 

 

  

Antje 

Siltn 

Lotte 

Berend 

Lisa 

Torin 

Ellen 

Ward 
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TYFOONS 

 13+ jaar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lotte 

Saskia 

Kaat 

Jersey 

Bradley 

Linde 

Janne 

Jasper 

Wout 
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 Activiteitenschema 

TINKIES 
 

OKTOBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

5/10 activiteit 
We maken kennis met Jason die de 
troon wil opeisen van koning Pelias, 

maar dit gaat niet zomaar… 
13u30 17u €1,50 

12/10 
zwemmen We gaan met z’n allen zwemmen! 13u45 16u30 €2 

19/10 / Helaas, geen activiteit deze week! / / / 

26/10 activiteit 
Jason heeft hulp nodig om de 

opdracht te vervullen & is op zoek 
naar sterke zeemannen.  

13u30 17u €1,50 

 

NOVEMBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

2/11 / Helaas, geen activiteit deze week! / / / 

9/11 
Oranjedag 

Vandaag gaan we op stap met de 
andere JA’s! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 

16/11 activiteit 

Herakles wil de groep verlaten voor 
zijn eigen missie om Zeus trots te 

maken. Maar wie zal hem daarmee 
kunnen helpen? Geen mens is sterk, 

slim, creatief genoeg... Misschien 
hebben we wel helemaal geen 
mens nodig, maar iets anders! 
Hmm… Waar vinden we hulp? 

13u30 17u €1,50 
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23/11 activiteit 

Ah, die heerlijke herfst-
wandelingen! Niets mooiers dan 
gekleurde bladeren! Tot plots de 
meeuwen beginnen krijsen en de 

kraaien van hun snavel beginnen te 
maken. Genoeg is genoeg: 

vanmiddag gaan wij jagen op 
vogels. De ziener Phidias heeft 

gevraagd of wij een aantal 
schepsels willen wegjagen, zodat 
de arme man rustig van zijn eten 

kan genieten. 

13u30 17u €1,50 

30/11 activiteit 

Mensen met claustrofobie blijven 
beter thuis. Vandaag moeten we 
immers ontsnappen uit een zee 

waar 2 rotsen een dikke knuffel aan 
elkaar willen geven. Lukt het ons 

om op het nippertje te ontsnappen, 
of eten jullie ouders vanavond 

geplette kindertjes in een sausje 
van zout zeewater, op smaak 

gebracht door 2 uren vol plezier & 
fun?  

13u30 17u €1,50 

 

DECEMBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

7/12 activiteit 

Hij komt, hij komt… Ra ra ra, wie 
staat er vandaag aan onze deur? 
Tip: hij heeft een lange baard & 

draagt een mijter. 

13u30 17u €1,50 

14/12 activiteit 
Camera loopt, klaar & actie! 

Vandaag is het cinema in het JA! 
13u30 17u €1,50 

21/12 activiteit 
Oh dennenboom, oh dennenboom… 

Kom jij ook mee Kerstmis vieren? 
13u30 17u €1,50 

27/12 
/ Jullie leiding is aan het studeren 

voor de examens. We zien jullie na 
de vakantie terug!  

/ / / 
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TINGELS 
 

OKTOBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

5/10 activiteit 

Brr het wordt fris buiten, hoe komt 
dat? Daar in de verte, zie jij dat ook? 
Ijstopia!!! Ja, we zijn er bijna. Trek je 
warme kleren aan, want we gaan op 

ontdekking! 

13u30 17u €1,50 

12/10 
zwemmen We gaan met z’n allen zwemmen! 13u45 16u30 €2 

19/10 / Helaas, geen activiteit deze week! / / / 

26/10 activiteit 

We zijn geland op planeet Xinix, we 
ontdekken de planeet door heel goed 
te luisteren en te voelen. We moeten 

goed samenwerken want enkel op 
deze manier kunnen we gevaren 

ontwijken. 

13u30 17u €1,50 

 

NOVEMBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

2/11 / Helaas, geen activiteit deze week! / / / 

9/11 
Oranjedag 

Vandaag gaan we op stap met de 
andere JA’s! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 

16/11 activiteit 

Er zijn onbekende wezens op 
Tingeltunus geland! Ze zien er heel 
gek uit, precies wezens uit een ver 

verleden. Ze vragen onze hulp… 

13u30 17u €1,50 

23/11 activiteit 

Wat is nu eigenlijk sterker? Een 
planeet, een marsmannetje of een 

vallende ster? Help ons het te 
ontdekken! 

13u30 17u €1,50 

 
30/11 

avond-
activiteit 

Alle straatlantaarns zijn kapot op 
planeet Tingeltunus, help ze vlug 
herstellen voor het donker wordt!  

16u30 19u €1,50 
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DECEMBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

7/12 activiteit 

Dit jaar komt de Sint met zijn 
ruimteschip een bezoekje brengen 
aan Tingeltunus. Samen met zijn 
zotte zwarte pieten zal hij eens 

kijken in zijn grote boek of jij wel 
flink bent geweest. 

13u30 17u €1,50 

14/12 activiteit 
Camera loopt, klaar & actie! 

Vandaag is het cinema in het JA! 
13u30 17u €1,50 

21/12 activiteit 

Belletjes, rendieren en vreemde 
kleine elfjes; dit is de planeet 

Santaclausius. Droom jij er ook van 
om elfjes te ontmoeten? Dat kan! 
Deze namiddag gaan we samen 

met hen de cadeautjes inpakken en 
gaan we op zoek naar de halsband 

van Rudolph het rendier! 

13u30 17u €1,50 

27/12 / 
Jullie leiding is aan het studeren 

voor de examens. We zien jullie na 
de vakantie terug! 

/ / / 
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TYFOONS 
 

OKTOBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

5/10 activiteit 

Wist je dat de oogverblindende 
Conchita Wurst naast zijn 

fantastische zangtalent ook nog een 
echte hobbykok is? Stroop je 

mouwen alvast op want vandaag 
gaan we in de potten roeren! 

13u30 17u €1,50 

12/10 
zwemmen We gaan met z’n allen zwemmen!  13u45 16u30 €2 

19/10 / Helaas, geen activiteit deze week! / / / 

26/10 activiteit 
Zo’n Eurovisiesongfestival is wel duur 
hoor, we zijn bijna blut! Waar halen 
we zo snel mogelijk geld vandaan? 

13u30 17u €1,50 

 

NOVEMBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

2/11 / Helaas, geen activiteit deze week! / / / 

9/11 
Oranjedag 

Vandaag gaan we op stap met de 
andere JA’s! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 

15/11 
tot 

17/11 

Tyfoon-
weekend 

Het lang verwachte 
Tyfoonweekend is eindelijk daar! 

Hoera hoera!  

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 

23/11 activiteit 

Wat zijn die funky beats? Het is 
niemand minder dan Kate Ryan. 
Deze middag leert ze ons haar 

unieke dansmoves. Shaken maar! 

13u30 17u €1,50 

30/11 

avond- 
activiteit 

We keren samen met Thor terug 
naar de oude Eurosongliedjes en 
warmen onze stem op voor een 

tocht door het donker. 

16u30 19u €1,50 
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DECEMBER 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

7/12 activiteit 

Hij komt, hij komt… Ra ra ra, wie 
staat er vandaag aan onze deur? 
Tip: hij heeft een lange baard & 

draagt een mijter. 

13u30 17u €1,50 

14/12 activiteit 
Camera loopt, klaar & actie! 

Vandaag is het cinema in het JA! 
13u30 17u €1,50 

21/12 activiteit 
Oh dennenboom, oh dennenboom… 

Kom jij ook mee Kerstmis vieren? 
13u30 17u €1,50 

27/12 / 
Jullie leiding is aan het studeren 

voor de examens. We zien jullie na 
de vakantie terug! 

/ / / 
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OPGELET!  

   

✓ 12/10 (zwemmen): afspraak aan het 

Interbad (Veltemweg 35, 8310 Sint-

Kruis Brugge) om 13u45 

✓ 9/11 (Oranjedag): brief met verdere 

info volgt! 

✓ 15/11 – 17/11 (Tyfoonweekend): 

brief met verdere info volgt! 

✓ 30/11 (avondactiviteit): de Tingels 

& Tyfoons zullen uitzonderlijk 

activiteit hebben van … tot … u i.p.v. 

in de namiddag 

 

 

LOKALEN:  

Elke GEWONE activiteit 

worden de TINGELS in de 

ZANDSTRAAT verwacht. Op 

7/12 en 14/12 gaat de 

activiteit uitzonderlijk voor 

IEDEREEN door in de 

ZANDSTRAAT.  
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Tussendoortje  

 

 

Haal die kleurpotloden en stiften maar eens van onder het 

stof en maak een mooi herfstkunstwerk!  
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Niet vergeten!  

 

Meer info vind je ook op 

www.oranjebrugge.be en op onze 

Facebookpagina! 

 

 ZWEMMEN: 12/10   

 DAG V/D JEUGDBEWEGING: 18/10 

(ga allemaal in jullie JA-uniform 

naar school!) 

 ORANJEDAG: 9/11 

 TYFOONWEEKEND: 15/11 tot 17/11 

 AVONDACTIVITEIT: 30/11  

(enkel voor Tingels & Tyfoons) 

 SPAGHETTIAVOND: 25/04/2020 

 

http://www.oranjebrugge.be/

