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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 



4  
 

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 

Bram 

Anouk 

Christophe 

Emille 

Dries 
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TINGELS 

9 - 12 jaar 

 
 

 

 

  

Torin 

Siltn 

Lotte 

Berend 

Lisa 

Lisa 

Ellen 

Ward 

Eleni 
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TYFOONS 

 13+ jaar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lotte 

Saskia 

Kaat 

Jersey 

Bradley 

Linde 

Janne 

Jasper 

Wout 

 



12  
 

 Activiteitenschema 

TINKIES 
JANUARI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

4/1 / Geniet van jullie kerstvakantie! / / / 

11/1 / 
We moeten nog even bekomen van al 

die drukke feestdagen… 
/ / / 

18/1 activiteit 

Wat een vreemde figuren lopen er 
ineens rond in ons JA? Zwarte jassen, 

zonnebril, oortje en walkietalkies? 
Worden wij bespioneerd?  

13u30 17u €1,50 

25/1 activiteit 

De maffia van Napels schakelt onze 
hulp in om een verdacht pakketje te 

transporteren. Pas op dat de politie je 
niet onderschept! 

13u30 17u €1,50 

 

FEBRUARI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

1/2 activiteit 

De spionnen zijn te weten gekomen 
dat een deel van de leiding koekjes 

heeft gestolen. De geheime agenten 
hebben jullie hulp en tips nodig om uit 
te zoeken welke leiding dit zou durven. 

13u30 17u €1,50 

8/2 / We rusten deze week uit!  / / / 

15/2 activiteit 

Jullie willen James Bond achterna? 
Zonder spionnensuperfood gaat dat 

toch helemaal niet?! Ik zal ervoor 
zorgen dat zijn topchef voor jullie 
klaarstaat! Zie ik jullie zaterdag? 

13u30 17u €1,50 

22/2 activiteit 

Er verdwijnen regelmatig pakjes suiker 
uit de winkel en ze worden vervolgens 

vervangen door zout. Wie zijn de 
suikerdieven, wat doen ze en vooral, 

wat drijft hen? 

13u30 17u €1,50 

29/2 / 
Er is geen activiteit deze week, we zien 

jullie terug in maart! 
/ / / 
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MAART 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

7/3 activiteit 

Oh neen, tijdens een geheime missie 
werd een collega vermoord. Zijn zoetje 
wil wraak, maar helaas pindakaas: de 
moordenaar was gemaskerd. Help jij 

hem ontmaskeren? 

13u30 17u €1,50 

14/3 activiteit 

Er zijn te weinig spionnen op de 
wereld! Wie zal al die misdaden nu 

oplossen? Worden jullie de spionnen 
van de toekomst? Breng zaterdag jullie 

beste spionageskills mee! 

13u30 17u €1,50 

21/3 / Geen activiteit deze week :( / / / 

28/3 bosspel 

Alles leek goed te lopen in het 
spionnenkantoor, tot er plotseling een 

tornado voorbijkwam. Al de 
documenten zijn door elkaar! Maar oh 

neen, wat als die documenten in de 
verkeerde handen terecht komen? De 

spionnen hebben hulp nodig om zo 
snel mogelijk alles te verzamelen!  

13u30 17u €1,50 

 

APRIL 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

4/4 / Jullie leiding is volop bezig met de 
voorbereidingen van 

spaghettiavond! 

/ / / 

11/4 / / / / 

18/4 / 

Er is deze week geen activiteit, 
maar jullie kunnen wel komen 

genieten van een heerlijke 
spaghetti op onze jaarlijkse 

spaghettiavond! 

/ / / 

25/4 special 

Yes, we trekken er met alle Tinkies 
eens op uit! Wat er op het 

programma staat houden we nog 
even geheim, maar we brengen 

jullie zo snel mogelijk op de hoogte! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 
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MEI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

2/5 daguitstap 

Vandaag gaan we op uitstap! 
Waar het lot ons heenbrengt 

zullen we jullie zo snel mogelijk 
laten weten, de brief komt jullie 

kant op! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 
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TINGELS 
JANUARI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

4/1 / Geniet van jullie kerstvakantie! / / / 

11/1 / 
We moeten nog even bekomen van 

al die drukke feestdagen, maar 
volgende week vliegen we erin! 

/ / / 

18/1 activiteit 

De feestdagen op Tingeltunus zijn 
voorbij, tijd voor onze lieve vrienden 

om nog eens te helpen op onze 
planeet! 

13u30 17u €1,50 

25/1 activiteit 

Er is een vreemd ruimteschip 
neergestort op onze planeet! Zijn de 
vreemde wezentjes onze vrienden of 

zijn ze net gevaarlijk?  

13u30 17u €1,50 

 

FEBRUARI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

1/2 activiteit 
We zijn op Tingeltunus heel veel 
informatie verloren. Help je mee 

om alles terug te zoeken? 
13u30 17u €1,50 

8/2  We rusten deze week uit!  / / / 

15/2 
activiteit Iemand is ontvoerd op Tingeltunus, 

een heus mysterie: wie, waar, hoe? 
Kom het te weten op deze activiteit 

13u30 17u €1,50 

22/2 
activiteit De kok heeft de keuken doen 

ontploffen!!! Helpen jullie de 
keuken te redden? 

13u30 17u €1,50 

29/2 / 
Er is geen activiteit deze week, we 

zien jullie terug in maart! 
/ / / 
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MAART 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

7/3 
activiteit Een burenruzie zorgt voor 

problemen. Waarom is er ruzie? 
Laten we het snel oplossen! 

13u30 17u €1,50 

14/3 
activiteit Oh nee, wat een ramp! Onze goeie 

vriend Jeffrey is verdwenen! Help jij 
hem zoeken? 

13u30 17u €1,50 

21/3 / Geen activiteit deze week :( / / / 

28/3 bosspel 

Tingeltunus krijgt groene vingers! 
Huh, wat? Groene vingers? Kom jij 

mee ontdekken wat we hiermee 
bedoelen? 

13u30 17u €1,50 

 

APRIL 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

4/4 / Jullie leiding is volop bezig met de 
voorbereidingen van 

spaghettiavond! 

/ / / 

11/4 / / / / 

18/4 / 

Er is deze week geen activiteit, 
maar jullie kunnen wel komen 

genieten van een heerlijke 
spaghetti op onze jaarlijkse 

spaghettiavond! 

/ / / 

25/4 special 

Yes, we trekken er met alle Tingels 
eens op uit! Wat er op het 

programma staat houden we nog 
even geheim, maar we brengen 

jullie zo snel mogelijk op de hoogte! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 

 

MEI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

2/5 daguitstap 

Vandaag gaan we op uitstap! Waar 
het lot ons heenbrengt zullen we 

jullie zo snel mogelijk laten weten, 
de brief komt jullie kant op! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 
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TYFOONS 
JANUARI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

4/1 / Geniet van jullie kerstvakantie! / / / 

11/1 / 
We moeten nog even bekomen van 

al die drukke feestdagen, maar 
volgende week vliegen we erin! 

/ / / 

18/1 activiteit 

Hoogachtende Tyfoon, zijt gij klaar 
om de wereld te ontdekken en waagt 

u zich aan de sekte van de Witte 
Wieven? Maak kennis met Baron 
Karma en ga mee op avontuur. 

13u30 17u €1,50 

25/1 activiteit 

Baron Karma heeft een uitdaging 
voor jullie in petto. Helpt gij mee om 

de wereld om te vormen tot een 
leefbare plaats waar de Witte 
Wieven in vrede met elkander 

kunnen samenleven?   

13u30 17u €1,50 

 

FEBRUARI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

1/2 activiteit 
De database van de Witte Wieven 
staat onder spanning. De FBI vond 
de harde schijf van de sekte terug.  

13u30 17u €1,50 

8/2 / We rusten deze week uit!  / / / 

15/2 

activiteit De sekte heeft leden bekeerd op 
maar liefst 3 continenten. Door de 
checkpoints aan te geven brengen 

we precies in beeld waar onze 
volgelingen zich bevinden. 

13u30 17u €1,50 

22/2 

activiteit Een onderzoek van professor van 
Bilbury zorgt ervoor dat, door een 
verandering in het gen, mensen 

voorbestemd worden om zich tot 
de orde van de Witte Wieven te 

bekeren.  

13u30 17u €1,50 

29/2 / 
Er is geen activiteit deze week, we 

zien jullie terug in maart! 
/ / / 
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MAART 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

7/3 

activiteit Gekke Tilly is ontsnapt! Zij mag 
helemaal niet alleen van de Witte 
Wieven weglopen. Gaan jullie mee 

op zoektocht naar gekke Tilly? 

13u30 17u €1,50 

14/3 activiteit Onze gewaden zijn gestolen! 13u30 17u €1,50 

21/3 / Geen activiteit deze week :( / / / 

28/3 bosspel 

De Witte Wieven halen de 
krantenkop! De sekte wordt 

beschuldigd van moord op Magda 
Von Stieperstein, de nicht van 
baron Karma. Aan ons om het 

tegendeel te bewijzen en onszelf te 
vrijwaren van onterechte straffen. 

We hebben jullie hulp nodig om 
onze sekte te beschermen.     

13u30 17u €1,50 

 

APRIL 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

4/4 / Jullie leiding is volop bezig met de 
voorbereidingen van 

spaghettiavond! 

/ / / 

11/4 / / / / 

18/4 / 

Er is deze week geen activiteit, 
maar jullie kunnen wel komen 

genieten van een heerlijke 
spaghetti op onze jaarlijkse 

spaghettiavond! 

/ / / 

25/4 activiteit 

Wat een speciale dag vandaag! Op 
dit moment gaat de ceremonie van 
de Witte Wieven door. Het officiële 
bekeringsmoment voor de nieuwe 

Wieven is een feit! 

13u30 17u €1,50 

 

MEI 

DAG WAT THEMA VANAF TOT PRIJS 

2/5 daguitstap 

Vandaag gaan we op uitstap! Waar 
het lot ons heenbrengt zullen we 

jullie zo snel mogelijk laten weten, 
de brief komt jullie kant op! 

info 
volgt 

info 
volgt 

info 
volgt 
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OPGELET!  

   

 BOSSPEL 28/3: afspraak parking 

Witte Molenstraat, Tillegembos 

(gewoonlijke uren) 
 

 SPAGHETTIAVOND 18/4 
 

 SPECIALLEKE (TINKIES & 

TINGELS) 25/4: concrete info volgt 

zo snel mogelijk 
 

 DAGUITSTAP 2/5: concrete info 

volgt zo snel mogelijk 
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Tussendoortje  

 

 

 

 

 

Vind jij de weg uit het doolhof? 

Meer info vind je ook op 

www.oranjebrugge.be en op onze 

Facebookpagina! 

http://www.oranjebrugge.be/

