Back to the Nillies
1 februari: (J)insane in the brain- Cypress hill
Vandaag komt de jin ons helpen met dit jinsane spel! Om 13:45 tot 17u00 aan de lokalen be there or be square.
https://www.youtube.com/watch?v=RijB8wnJCN0
8 februari: Cha Cha Slide- Mr. C
Slide to to left left left slide to the right right right. Kleed je vandaag zo cool mogelijk aan want het zal niet hot zijn op de schaatsbaan! Breng
5 euro, handschoenen, dikke sokken en je ID mee! Afspraak aan het lokaal van 14u00 tot 17u00.
https://www.youtube.com/watch?v=wZv62ShoStY
15 februari: Friday I’m in love – The Cure
De enigste dag waarop de Welpen niet naar visjes stinken! Doe jullie meest Kabiliciousste kledij aan. Afspraak aan het lokaal van 14u00 tot
17u00.
https://www.youtube.com/watch?v=mGgMZpGYiy8
22 februari: Without me – Eminem (Guess who’s back, back again)
Who is digging molehills in the field of grass?
De mol natuurlijk!
Wil jij ook weten wie de mol is? Kom dan zeker van 14u00-17u00 met je vriendje naar de lokalen om de mol te ontmaskeren!
https://www.youtube.com/watch?v=YVkUvmDQ3HY
29 februari: Together – Ella Eyre
Joepie het is Wouterdag! Ik zie eindelijk mijn vriendjes van de andere scouts terug!
We spreken af in Ryckevelde bos om 14u15 tot 17u15.
https://www.youtube.com/watch?v=eK5mH9oF7T4
7 maart: Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper
Just kom naar deze vergadering and dance the pannen van het dak!
Afspraak aan de lokalen van 18u30-20u30
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A

14 maart: Sicko mode – Travis Scott
De leiding is sick, vandaag jammergenoeg geen vergadering! Hopelijk worden we snel better!
https://www.youtube.com/watch?v=6ONRf7h3Mdk
21 maart: Hanging Tree– The Hunger Games
In plaast van Hunger Games doen we Forest Games vandaag! Zorg dat je warm genoeg gekleed bent en een kleine rugzak mee hebt! Afspraak
op parking Wittemolensraat Tillegembos van 14u15-17u15.
https://www.youtube.com/watch?v=DqhOzH8QcH4
28 maart: Billionaire – Bruno Mars
Billionairs gaan we misschien niet worden maar dat wilt niet zeggen dat we niet genoeg geld voor het kamp kunnen inzamelen! We verwachten
jullie om 10u-17u aan de voorkant van het station. Vergeet ook zeker geen lunchpakket mee te nemen! Dit is een verplichte activiteit dus graag
een seintje als je niet kan komen!
https://www.youtube.com/watch?v=8aRor905cCw
4 april: Ridin’ – Chamillionaire ft. Krayzie Bone
They see me rollinnnnnnnnnn’
Vandaag is het Wieltjes vergadering neem je skateboard, skeelers, eenwieler, tweewieler, band,… mee op deze vergadering. Afspraak aan de
lokalen van 14u15-17u15.
https://www.youtube.com/watch?v=M9eBUsfkl4A
9-11 april: Little einsteins – Disney
We’re going on a trip in our favourite rocketship zooming through the sky. Eindelijk weekend yesssz!!! Meer info volgt via mail.
https://www.youtube.com/watch?v=7eL1Bfv8Y9k
18 april: Goodbye – James Blunt
Vandaag geen vergadering! Tot volgend semester we’ll miss you!
https://www.youtube.com/watch?v=4jAyZ4njHsc

Contact info:
E-mailadres
kabouters@tilleghem.be
Telefoonnummers
Takleidster Sarah: +32 491 48 64 85
Communicatieverantwoordelijke Céleste: +32 495 36 42 60
Alisée: +32 470 32 03 89
Julliette: +32 473 44 14 10
Hubert: +32 468 22 23 73
Martijn: +32 470 61 79 52
Andere kanalen
Voor extra info kunt u altijd nog surfen naar de site van de scouts zelf: 'www.tilleghem.be'. Ook zijn we altijd bereikbaar aan de poort voor en
na de vergaderingen. Tijdens de vergaderingen zelf is er ook altijd iemand van de groepsleiding aanwezig op het terrein.
Aanwezigheid
We hopen natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig kan zijn, maar wanneer dit niet het geval is moet dit verwittigd worden met een
geldige reden.

