
  

   
Dag JA’ers, ouders, begeleiders en 

sympathisanten 

De coronamaatregelen gooiden vorig 

semester wat roet in het eten, maar 

wij verliezen de moed nog niet! Vol 

nieuwe hoop springen we het nieuwe 

jaar in, samen met jullie.  

Uiteraard zijn alle geplande 

activiteiten voorlopig nog steeds 

onder voorbehoud: ook wij moeten 

de regels van de Veiligheidsraad 

afwachten. Zodra wij meer zicht 

hebben op de coronasituatie, 

brengen we jullie op de hoogte! 

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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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 

 

Herken jij deze 4 leiding? 



 

 

 

 

GROEPSVERANTWOORDELIJKE:  

Emille (0486 58 96 86) 

za 23/01 activiteit €1,50 

za 30/01 activiteit €1,50 

za 06/02 activiteit €1,50 

za 13/02 activiteit €1,50 

za 20/02   

za 27/02 zwemactiviteit €2,00 

za 06/03 activiteit €1,50 

za 13/03 activiteit €1,50 

za 20/03   

za 27/03 bosspel €1,50 

za 03/04   

za 10/04   

za 17/04 specialleke zie brief 

woe 21/04 buitenspeeldag gratis 

za 24/04 activiteit €1,50 

za 01/05   

za 08/05 activiteit €1,50 

za 15/05 daguitstap zie brief 

 

 
 

 

GROEPSVERANTWOORDELIJKE:  

Torin (0488 56 58 98) 

za 23/01 activiteit €1,50 

za 30/01 activiteit €1,50 

za 06/02 activiteit €1,50 

za 13/02 activiteit €1,50 

za 20/02   

za 27/02 zwemactiviteit €2,00 

za 06/03 activiteit €1,50 

za 13/03 activiteit €1,50 

za 20/03   

za 27/03 bosspel €1,50 

za 03/04   

za 10/04   

za 17/04 specialleke zie brief 

woe 21/04 buitenspeeldag gratis 

za 24/04 activiteit €1,50 

za 01/05   

za 08/05 activiteit €1,50 

za 15/05 daguitstap zie brief 

 

 

 

 
 

GROEPSVERANTWOORDELIJKE:  

Jasper (0491 73 85 84) 

za 23/01 activiteit €1,50 

za 30/01 activiteit €1,50 

za 06/02 activiteit €1,50 

za 13/02 activiteit €1,50 

za 20/02   

za 27/02 zwemactiviteit €2,00 

za 06/03 activiteit €1,50 

za 13/03 activiteit €1,50 

za 20/03   

za 27/03 bosspel €1,50 

za 03/04   

za 10/04   

za 17/04 activiteit €1,50 

woe 21/04 buitenspeeldag gratis 

za 24/04 activiteit €1,50 

za 01/05   

za 08/05 activiteit €1,50 

za 15/05 daguitstap zie brief 

 

 

 

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

   

AFWIJKENDE LOCATIE OF ANDERE UREN 

• zwemactiviteit 27/02: we spreken af 

aan Interbad (Veltemweg 35, Sint-Kruis) 

om 13u30 (ONDER VOORBEHOUD) 

• bosspel 27/03: we spreken af aan 

Tillegembos (parking Witte Molenstraat) 

tussen 13u30 en 14u 

• specialleke 17/04: brief volgt 

• buitenspeeldag 21/04: kom bij ons 

aan de lokalen spelen tussen 13u en 17u 

• daguitstap 15/05: brief volgt  
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