
Intro tekstje

….

Contactgegevens

Anne-Sophie: 0475/ 84 81 20 E-mail: jonggidsen@tilleghem.be

Jits: 0495/27 53 36 Facebook: Jonggidsen Tilleghem

Andres: 0496/ 10 19 72 Instagram: Jonggidsen_Tilleghem

Fien: 0475/ 34 51 64

Saar: 0472/ 94 64 00

Nathan: 0474/ 34 47 92

Marie: 0471/64 05 42



28/01 14u15 – 17u15 @concertgebouw op ’t zand

Help Carmen zoeken naar een matching outfit voor zichzelf en Nero´ke.

04/02 13u30 – 17u @lokalen

De kampioenen zijn voetballen eventjes beu, dus begeven de ze zich

op glad ijs en proberen ze eens een nieuwe sport. We gaan schaatsen!

Wat neem je mee?

6 euro, (kids)ID, handschoenen en dikke sokken

11/02 18u – 20u @ lokalen

Vandaag gaat onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie door!

Verwacht jullie maar aan een chique avond vol chocomelk,

bomaworsten en een goede sfeer!

Haal je mooiste outfit maar uit de kast om het nieuwe jaar mooi in te zetten!



18/02 14u – 17u @ lokalen

Zoals jullie wel weten zijn de kampioenen al jarenlang heer en meester op vlak van

de voetbalwereld. De laatste tijd gaat het echter wat minder met de ploeg, dus tijd

voor nieuw bloed! Kom in je sportkledij en wordt deel van de beste ploeg van het

land!

24/02 – 26/02 duodagen

Voetbal is een groepssport en een ploeg kan niet louter functioneren op basis van enkele topspelers.

Een goed werkende groepsdynamiek is een must. We gaan dus op weekend met onze

voetbal-beloftelingen om dé teambuilding van het jaar te hebben!

Locatie en info volgen via mail!

OPGELET: deze teambuilding is enkel voor de derdejaars, voor de eerste- en tweedejaars zal er

geen vergadering zijn.

04/03 Geen vergadering

De leiding heeft jammer genoeg teveel “Boma worsten” gegeten en kan vandaag

niet komen door een voedselvergiftiging :((



11/03 10-17u @lokalen

Om de kassa van de kampioenen te vullen organiseren we een financiële actie! Zet jullie mooiste

glimlach op en kom van 10-17u naar het lokaal in PERFECT UNIFORM met de fiets.

Wat neem je mee?

Je fiets, lunchpakket, fietszakken/fietsmand/rugzak….

18/03 14u – 17u  @lokalen

Neem net zoals Bieke je leukste moederfiguur mee naar de scouts en beleef

de tofste middag samen.

Wat neem je mee?

Ofwel je mama ofwel je tante ofwel je oma ofwel iemand die een

moederfiguur voor je is.Kamplocaties

25/03 14u15 – 17u15 @ Krinkelsstraat 4, 8380 Brugge

We gaan vandaag Nero’ke en de andere honden van het asiel gaan uitlaten.

Wat neem je mee?

€2

https://www.tilleghem.be/kamplocaties


01/04 - 03/04 paasweekend

Save the date, we gaan op paasweekend samen met de JVK!! Meer info volgt via mail!

05/07 - 15/07 zomerkamp

De kampioenen gaan samen op reis en jullie

mogen allemaal mee! Meer info volgt!


