KABOUTERS TILLEGHEM
KLEUR: TWEEDE
TRIMESTERPROGRAMMA

Wit-Rood-Blauw
2 Februari 14-17u
Vandaag komt de jin langs met
een verrassingsvergadering.
Kom met een tint rood, blauw
of wit naar het lokaal, zodat de
jin zich al wat meer op hun
gemak voelt,

Groen-Bruin
23 Februari
14.15-17.15u
We begeven ons naar het
prachtige Brugge om wat
verder het stad te verkennen.
Kom vandaag in je stadskleren
en begeef je naar het station
voor ons schitterend stadspel.
We spreken af aan de voorkant
van het station.

Sneeuwwit
9 Februari 13.45-17u
Onze bestemming van vandaag
ziet er volledig sneeuwwit uit.
Trek jullie winteroutfit
(handschoenen, dikke kousen,
je kids-ID en 5 euro. We
spreken af aan de lokalen om
te gaan schaatsen!

Zwart
2 Maart 14-17u
Laat aan niemand weten wie je
bent, want vandaag is het
incognitovergadering. Kom zo
onherkenbaar mogelijk naar
de lokalen!!

Rood
16 Februari 14-17u
Vandaag is rood de kleur van de
liefde. Het is vandaag Valentijn!!
We spreken vandaag af aan de
lokalen om de dag van de liefde
te vieren! <3

Kleurloos
9 maart
Helaas, vandaag is de leiding op
weekend om nieuwe kleuren te
gaan ontdekken. Er is jammer
genoeg geen vergadering, maar
volgende week zijn we er weer met
onze nieuwe ontdekte kleuren.

Kakigroen
16 Maart 14-17u
Blauwe olifanten, paarse giraffen,
groene tijgers en rode apen zullen
je verbluffen in de Zoo van
Tilleghem. Kom vandaag naar de
lokalen verkleed als je favoriete
dier!!

Zo kleurrijk mogelijk
15-17 April
We gaan met de Kabouters op het
langverwachte paaskamp.
Hopelijk komen jullie massaal af
naar het meest onvergetelijke
weekend van jullie Kabouterleven.
Verdere info volgt nog via mail.

Goud-Zilver
23 Maart 18-20u
Kom in je chique kleren naar
Casino Tilleghem en waag een
gokje! Ga jij met de jackpot lopen
of keer je met lege zakken terug
naar huis? Kom om 18u naar de
scoutslokalen!

Paars
30 Maart 10-17u
Om wat extra kleur te geven aan
het groot kamp heeft de leiding
een hoop paarse briefjes nodig!
Wil jij die voor ons verzamelen?
We verwachten jullie talloze
opkomst, de leiding ontvangt
graag een mailtje indien je er
niet kan zijn. Kom naar de
voorkant van het station! Meer
info volgt via mail.

Beste Kabouters
Hopelijk beleven jullie een onvergetelijk en kleurrijk trimester. Gelieve ons wel iedere keer
te verwittigen wanneer je niet kan komen naar de vergadering. Kom steeds in perfect
uniform, tenzij anders vermeld, en draag steeds een tint van het genoemde kleur, dit hoeft
zeker niet aangekocht te worden (een stip op de neus volstaat). Bij vragen of problemen
staan hier nog eens de contactgegevens. Ook te raadplegen op de site www.tilleghem.be
Geraldine: 0498/ 14 27 23
Julliete: 0473/ 44 14 10

Hubert: 0468/ 22 23 73
Louise: 0491/ 32 32 90

Iene: 0479/ 92 53 90
Sarah: 0491/ 48 64 85

Adres: Sint-Michielslaan 69
E-mail: kabouters@tilleghem.be
Facebook: Kabouters Tilleghem

