
  

 

 
 

 
Lieve JA’ers en ouders, 

we zijn weer helemaal terug! 

 

Ons jaar semester gaat van start, 

de leiding heeft er alvast zin in. 
 

Wat staat op de planning? 
 

Maanden vol plezier en ravotten, 

een zwemactiviteit en een bosspel. 

Maar we hebben natuurlijk ook 

een daguitstap en voor de 

jongsten een Specialleke. Dat 

alles wordt afgetopt door: ons 

Zomerkamp! We zullen ons in 

het komende semester zeker en 

vast niet vervelen. 
 

Wij hebben er zin in! 

 

 

 
NOG VRAGEN OF PROBLEMEN? 

• Hoofdleiding 

o +32 488 56 58 98 (Torin) 

o +32 478 11 08 44 (Bram) 

o +32 495 53 27 53 (Jana) 

 
• Contacteer ons via 

o Facebook 

o Instagram 

  
 

 

 
 

 

 

 

Wat staat hier geschreven? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

              Januari-Juli  

 
 

 

 

 

 

 

 
www.jeugdatelierbrugge.be 

facebook.com/jeugdatelier.oranjebrugge 

 

 

• Zwemactiviteit (11/02) 

• Bosspel (11/03) 

• Spaghettiavond 

(01/04) 

• Specialleke (Tinkies & 

Tingels- (22/04) 

• Dagsuitstap (13/05) 

• Zomerkamp  

         (05/07 – 10/07) 

 

http://www.jeugdatelierbrugge.be/


 4 jaar tot 8 jaar 
 
 

 

 
GROEPSVERANTWOORDELIJKE: 

Jitse (+32 472 19 34 49) 

9 jaar tot 12 jaar 
 
 

 

 
GROEPSVERANTWOORDELIJKE: 

Ymke (+32 468 28 33 78) 

13+ 
 
 

 
 

GROEPSVERANTWOORDELIJKE: 

Ellen (+32 472 32 73 30) 

za 28/01 activiteit € 1,50  

za 04/02 activiteit € 1,50 

za 11/02 zwemactiviteit zie brief 

za 18/02 activiteit € 1,50 

za 04/03 activiteit € 1,50 

za 11/03 bosspel € 1,50 

Za 25/03 Mooimakers- 
actie 

€ 1,50 

za 01/04 spaghettiavond / 

za 08/04 activiteit € 1,50 

za 22/04 specialleke zie brief 

za 29/04 activiteit € 1,50 

za 06/05 activiteit € 1,50 

za 13/05 daguitstap zie brief 

wo 5/07 – 
ma 10/07 

zomerkamp zie brief 

 

 

za 28/01 activiteit € 1,50 

za 04/02 activiteit € 1,50 

za 11/02 zwemactiviteit zie brief 

za 18/02 activiteit € 1,50 

za 04/03 activiteit € 1,50 

za 11/03 bosspel € 1,50 

Za 25/03 Mooimakers- 

actie 

€ 1,50 

za 01/04 spaghettiavond / 

za 08/04 activiteit € 1,50 

za 22/04 specialleke zie brief 

za 29/04 activiteit € 1,50 

za 06/05 activiteit € 1,50 

za 13/05 daguitstap zie brief 

wo 5/07 – 

ma 10/07 

zomerkamp zie brief 

 

za 28/01 activiteit € 1,50 

za 04/02 activiteit € 1,50 

za 11/02 zwemactiviteit zie brief 

za 18/02 activiteit € 1,50 

za 04/03 activiteit € 1,50 

za 11/03 bosspel € 1,50 

Za 25/03 Mooimakers -

actie 

€ 1,50 

za 01/04 spaghettiavond / 

  za 08/04 activiteit € 1,50 

za 22/04 activiteit  € 1,50 

za 29/04 activiteit € 1,50 

za 06/05 activiteit € 1,50 

za 13/05 daguitstap zie brief 

wo 5/07 – 

ma 10/07 

zomerkamp zie brief 

 


