
trim
esterp

ro
g

ra
m

m
a

 k
a

b
i '2

2
trim

esterp
ro

g
ra

m
m

a
 k

a
b

i '2
2

10/09 ~ 13:30 -17 (lokaal): 10.000 luchtballonnen  --  BBQ & diashow achteraf

17/09 ~ 14 -17 (lokaal) Oya Lélé 

24/09 ~ 14 -17 (lokaal): Je hebt een vriend -- neem je vriendinnetje mee
01/10 ~ 14 -17 (lokaal): Alle kleuren -- knutselgerief + cd meenemen

07/10 - 09/10 ~ WEEKEND: informatie volgt later

15/10 ~ Wanneer zie ik jou terug -- geen vergadering 

 22/10  ~ 10 - 17 (achterkant station) Toveren -- financiële actie

29/10 ~ 14 - 17  (lokaal): Niet normaal -- engste Halloween outfit boven halen

05/11 ~ 14 - 17 (lokaal): Hippie Shake -- sportiefste outfit aantrekken

12/11 ~ 14:15 - 17:15 (Parking Witte Molenstraat): Nooit meer oorlog

19/11 ~ 14 - 17 (lokaal): Lollypopland -- neem 2€  mee

26/11 ~ 14 - 17 (Interbad): Waterval -- neem 2€ en je badpak mee

03/12 ~ 16-18 (lokaal): Waar zijn die engeltjes -- neem je brooddoos mee

10/12 ~ 18-20 (lokaal): Filmster -- Doe je leukste pyjama aan 

17/12 ~ 18-20 (lokaal): Feestje -- neem een cadeautje mee



Fien:
 0495277276

Leonardo

Hanne:
0495269018

Oma’s aan de top

Jolien:
 0468236606
Pina colada

Liv:
 0468219916

Trouwen

Floor:
0468303252
Hart verloren

 

Nicolas:
0478038364
Kusjesdag

Amelie:
0468302120

Viva viool
 



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

E-mail adres: kabouters@tilleghem.be

Facebook: Kabouters Tilleghem

Paasweekend: 1 tot en met 3 april 
Groot kamp: 07/07 - 14/07!!!

 


