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Maak je klaar
Voor de nieuwe start!
Vind alle nodige informatie in dit
magazine.

Ontdek wie je nieuwe
leiding zal zijn
Veel nieuwe gezichten of net
allemaal dezelfde?

Jonggidsen Tilleghem
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INHOUD
TRIMMISTERPROGRAMMA JONGGIDSEN 2022-‘23

Contactgegevens:
E-mail: jonggidsen@tilleghem.be
Facebook: jonggidsen tilleghem
Instagram: jonggidsen_tilleghem

CHILLEN MET
NATHAN

Telefoonnummers:
Takleidster: Anne-Sophie 0475/84 81 20
Communicatieverantwoordelijke: Jits 0495/27 53 36
Saar: 0472/94 64 00
Fien: 0475/34 51 64
Andres: 0496/10 19 72

MAAK JE KLAAR
VOOR JOGIFEST

Nathan: 0474/34 47 92
Marie: 0471/64 05 42

GIVE AWAY ! ! Aanwezigheid:
We hopen natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig kan
zijn, kan je toch niet komen? Laat ons dan zeker iets weten, ten
laatste de donderdag voor de vergadering via mail, Facebook, SMS,
Whatsapp, instagram…

DE NIEUWSTE
MODE TRENDS
2

Save the date:
Paasweekend: zaterdag 1 april tot maandag 3 april
Grootkamp: 5 tot 15 juli
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Een woordzoeker voor de
knappe koppen onder ons
Als je echt geen genoeg kan krijgen van de scouts, dan is dit de perfecte bezigheid. Ga
op zoek naar alle woorden!
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GIVE AWAY !!
De Jogi die het meest verkoopt wint de

Vind jouw
nieuwe BFF
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give away! Zaterdag 22 oktober spreken we
extra vroeg af van 10u tot 17u aan het lokaal
voor onze jaarlijkse kerstkaarten verkoop.
Vergeet zeker geen goede fiets met

fietszakken of een grote rugzak! Meer info
volgt via mail

Fashiontrends met
Fien

Neem op 29 oktober je vriendin mee naar

de scouts van 14u tot 17u. Misschien wordt
jouw vriendin wel lid en kunnen jullie elke
zaterdag samen besteden. Wist je dat elk
nieuw lid gratis twee vergaderingen mag

komen volgen zonder ingeschreven te zijn?

Koken met
Andres
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Heb jij ook soms het gevoel dat je niets hebt

Op 12 november spreken we wat vroeger af

om aan te doen terwijl je kleren uit je kast

om gezamenlijk onze maag te vullen. Van

puilen? Kom dan zeker 5 november van

10u tot 12u haalt Andres alles uit de kast om

14u15 tot 17u15. Afspraak aan het

zijn kookkunsten aan jullie door te geven.

concertgebouw!

Vergeet geen 2 euro!

Lekker met de meiden

Nieuwe look
samenstellen

Op 19 november van 14u tot 17u aan het

Kom op 26 november onherkenbaar naar

lokaal. Neem een leuke hoed mee en laat

het lokaal van 19u tot 21u. Neem dit serieus

je verrassen!

en spreek niet samen af. Wees op je hoede!
want het gevaar schuilt om de hoek.
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et
concertgebouw op het Zand te Brugge.

5

For jogi’s only | september 2022

For jogi’s only | september 2022

GEEN SCOUTS, WAT NU?

5 TIPS VOOR THUIS
1. Lees de nieuwe for jogi’s only en maak alle quizen en spellen.

Dacht je dat het al
gedaan was?

2. Ga met je hond gaan wandelen (heb je zelf geen hond, bel
dan even aan bij de buren). Wandelen is goed voor je
gezondheid en je hond zal je dankbaar zijn.

Nog 3 vergaderingen
te gaan …

14
Hoe word je
TikTokfamous?
10 december gaan we opzoek naar echt
talent. Kun je goed dansen, zingen,
monteren of zorg je wel altijd voor

3. Haal je kook skills boven en maak een lekkere smoothie. Heel
simpel snij een paar stukken fruit naar keuze, wat melk of ijs
en blenden maar!
4. Maak je mama blij een kuis eindelijk eens je rommelige
kamer op. Jij hoeft niet meer naar het gezaag te luisteren en
je kamer is eindelijk proper: win-win!
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Roddelen met de
Heilige Sint
Op 3 december verwachten we groots

entertainment? Kom dan zeker tussen 19 u
en 21u naar het lokaal! Een goede
opwarming is aangeraden.
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Xmas-date met Tom

bezoek aan onze lokalen om 18u. Wie braaf

5. Maak een nieuwe playlist. Start bij je lievelingsmuziek en voeg
nieuwe muziek toe.

is geweest kan misschien iets lekkers
ontvangen en om 20u meenemen naar
huis. Vergeet zeker geen brooddoos!

Holland
We sluiten het semester af op 17 december
met een knaller. Iedereen is welkom van
19u tot 21u. We vragen aan iedereen om
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“Ik zeg altijd, wat je in de scouts doet kun je

een cadeautje mee te brengen van

ook thuis, maar dan anders”

maximaal vijf euro. Wees creatief!
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Wij kijken alvast uit naar een fantastisch
scoutsjaar, jullie hopelijk ook!

Start het scoutsjaar
met Anso en Saar

Chillen met
Nathan

10 september van 13u30 tot 17u aan het

17 september spreken we opnieuw af aan

lokaal. De dag waarop we allen hebben

het lokaal van 14u tot 17u. Leer de nieuwe

zitten wachten; eindelijk opnieuw scouts!

leiding en leden wat beter kennen en vertel

Na de vergadering start de BBQ en blikken

ons wat meer over jezelf.
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we terug op het zomerkamp. Meer info
hierover vind je op Facebook.

Do It Yourself met
Marie

Jogifest
(weekend)

Op 24 september halen we van 14u tot 17u

Van 30 september tot 2 oktober zijn alle

onze creatieve vaardigheden boven. Ooit al

jogi’s welkom op dit exclusieve festival.

gehoord van tie dye? Leer nieuwe tips en

Meer informatie over de ticketverkoop

tricks!

volgt!

Adventure skills
met Jits

8 oktober spreken we af op verplaatsing.

De jonggidsen worden verwacht om 14u15
op de parking Wittemolenstraat te

Thuis scouts
organiseren doe je zo
Op 15 oktober is er GEEN vergadering.

Blader verder en ontdek vijf tips om je ook

thuis te amuseren op een zaterdagmiddag.

Tilleghembos. Om 17u15 is het avontuur
gedaan.
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