
  

   
Dag JA’ers, ouders, begeleiders en 

sympathisanten 

Er staat weer een spetterend 

Jeugdatelierjaar voor de deur! Ben 

jij benieuwd wat wij in werkjaar 

2020-2021 voor jullie in petto 

hebben? Blader dan vlug door in 

deze activiteitenbrochure. Hierin 

vinden jullie alle informatie over de 

activiteiten. 

Graag zien we jullie iedere activiteit 

opnieuw voor een middag vol 

plezier! Wij 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! 
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september – december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jeugdatelierbrugge.be 

facebook.com/jeugdatelier.oranjebrugge  

NOG VRAGEN OF PROBLEMEN? 

• bel naar onze hoofdleiding 

o 0479/82.34.87 (Kaat) 

o 0492/85.66.77 (Eline) 

o 0474/36.81.23 (Jersey)  
 

• mail naar 

jeugdatelierbrugge@gmail.com 

 

Vind de uitgang van dit doolhof en ontdek 

de naam van de coolste jeugdbeweging 

van Brugge en omstreken!  



 

 

 

 

GROEPSVERANTWOORDELIJKE:  

Emille (0486 58 96 86) 

19 sep startactiviteit €1,5 

26 sep  activiteit €1,5 

3 okt bosspel €1,5 

10 okt  verkoopactiviteit €1,5 

24 okt avondactiviteit €1,5 

31 okt activiteit €1,5 

14 nov 
activiteit samen 

met de Tingels 
€1,5 

21 nov  activiteit €1,5 

28 nov activiteit €1,5 

5 dec  Sintactiviteit €1,5 

12 dec cinema-activiteit €1,5 

19 dec  Kerstactiviteit €1,5 

 

 
GROEPSVERANTWOORDELIJKE:  

Torin (0488 56 58 98) 

19 sep startactiviteit €1,5 

26 sep  activiteit €1,5 

3 okt bosspel €1,5 

10 okt  verkoopactiviteit €1,5 

24 okt avondactiviteit €1,5 

31 okt activiteit €1,5 

14 nov 
activiteit samen 

met de Tinkies 
€1,5 

21 nov  activiteit €1,5 

28 nov activiteit €1,5 

5 dec  Sintactiviteit €1,5 

12 dec cinema-activiteit €1,5 

19 dec  Kerstactiviteit €1,5 

 

 

 

 

GROEPSVERANTWOORDELIJKE:  

Jasper (0491 73 85 84) 

19 sep startactiviteit €1,5 

26 sep  activiteit €1,5 

3 okt bosspel €1,5 

10 okt  verkoopactiviteit €1,5 

24 okt avondactiviteit €1,5 

31 okt activiteit €1,5 

13 nov tot 

15 nov 
Tyfoonweekend 

zie 

brief 

21 nov  activiteit €1,5 

28 nov activiteit €1,5 

5 dec  Sintactiviteit €1,5 

12 dec cinema-activiteit €1,5 

19 dec  Kerstactiviteit €1,5 

 

 

 

 

  4 jaar tot 8 jaar        9 jaar tot 12 jaar             13+   

   

AFWIJKENDE LOCATIE OF ANDERE UREN 

• bosspel 3 okt: we spreken af aan 

Tillegembos, parking Witte 

Molenstraat (normale uren) 

• avondactiviteit 24 okt: deze 

activiteit gaat uitzonderlijk door van 

17u-17u30 tot 19u30 

AFWIJKENDE LOCATIE OF ANDERE UREN 

• bosspel 3 okt: we spreken af aan 

Tillegembos, parking Witte 

Molenstraat (normale uren) 

• avondactiviteit 24 okt: deze 

activiteit gaat uitzonderlijk door van 

17u-17u30 tot 19u30 

 

AFWIJKENDE LOCATIE OF ANDERE UREN 

• bosspel 3 okt: we spreken af aan 

Tillegembos, parking Witte Molenstraat 

(normale uren) 

• avondactiviteit 24 okt: deze 

activiteit gaat uitzonderlijk door van 

17u-17u30 tot 19u30 

• Tyfoonweekend 13 nov - 15 nov: 

alle concrete info over het Tyfoon-

weekend ontvangen jullie zo snel 

mogelijk via een aparte brief 


