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1. Voorwoord
Een nieuw scoutsjaar, een nieuwe start
Na anderhalf jaar met allerhande coronamaatregelen de scouts
proberen draaiende te houden, kunnen we nu opnieuw ‘gewoon’
beginnen
Geen verplichte mondmasker, afstand of bubbels meer tijdens de
scouts, ook ravotten met ‘intens fysiek contact’ mogen we opnieuw
beminnen
Allemaal staan we op zondag om 14u weer paraat, elke week opnieuw met gans TC
Behalve de eerste zondag van de maand, die houden we weer vrij
voor een familiefeest, weekendje weg of vijfgangendiner
Na weer een fantastisch ‘bubbelkamp’ zonder covid-vaststellingen,
beginnen we midden september dan eindelijk aan het nieuwe jaar
Een nieuwe start omdat we komaf maken met het alles telkens
heruitvinden bij wijzigende maatregelen, de ene keer al meer dan
de andere voorzienbaar
Echter is het ook nog steeds een verderzetting van het vertrouwde
concept met wekelijks een buitengewoon leuk spel
Echter is de scouts ook zoveel meer: een verhaal van vriendschap,
vertrouwen en verbondenheid - die fameuze scouteske waarden,
je-weet-wel
Hoe dan ook gaan we er weer helemaal voor en daarom start de
Blauwe Gids dit jaar dan ook met dit juweel van een gedicht
Alle bescheidenheid terzijde, verwelkomen we iedereen opnieuw op
de scouts en laat ik jullie nu wegdromen met het nieuwe jaarthema
‘Dromenland in zicht!’
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2. Werking van TC
Je zou wel eens verloren kunnen lopen in een grote scoutsgroep als Thila Coloma. Elke week komen immers ongeveer
450 ’kinderen’ tussen 5 en 26 jaar zich amuseren op de Thilaanse weide. Een beetje uitleg i.v.m. de structuur is daarom
misschien wel welkom.
TC telt 13 takken, in plaats van de traditionele 5 van SGV
(Scouts en Gidsen Vlaanderen). Zoals je hieronder kan
lezen zijn er 2 kapoenentakken. Dit wil niet zeggen dat je
eerst een jaar bij Kapoenen 1 zit, en daarna bij Kapoenen
2. Je zit 2 jaar bij dezelfde kapoenentak: ofwel bij Kapoenen 1, ofwel bij Kapoenen 2. Hetzelfde geldt voor de andere takken waarbij meerdere geboortejaren staan, zoals
Tictak, jongverkenners en verkenners. Bij de welpentakken
en de voortrekkers is de verdeling wel volgens leeftijd.
Iedereen die in hetzelfde jaar geboren is, zit bij deze
takken in dezelfde groep.
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3. Takken
TAK 				GEBOORTEJAAR
Kapoenen 1 en 2			
2014 en 2015
Jongwelpen				2013
Welpen				2012
Seniorwelpen			2011
Jongverkenners 1, 2 en 3
2008, 2009 en 2010
Verkenners 1 en 2			
2005, 2006 en 2007
VT’s					2004
Tictak*				
2015 tot en met 1997
* Inschrijven bij Tictak kan tot 18 jaar. Meer info bij de
Tictak leiding.
Elk van deze takken bestaat uit 30 à 35 leden. Zonder deze
enthousiastelingen ... geen scouts.
Om per tak alles in goede banen te leiden, zijn er leiders
en leidsters nodig. Met 5 à 7 per tak zorgen gemotiveerde
jongeren week na week voor onvergetelijke activiteiten,
bereiden ze weekends voor en sluiten ze het jaar af met
het kamp, hét absolute hoogtepunt. Daarvoor komen zij
een aantal keer per maand samen op een takraad. Elke
tak heeft 1 takleid(st)er. Vooral bij hem/haar, maar zeker ook
bij de anderen van de leidingsploeg, kan je terecht met
vragen en problemen in verband met de betreffende tak.
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Elke maand komt de voltallige leiding van Thila Coloma
bij elkaar op de groepsraad. Elke derde vrijdag van de
maand nemen we daar op democratische wijze beslissingen en maken afspraken die de hele groep aangaan.
Vijf mensen zorgen voor de algemene organisatie, coördinatie en begeleiding: de groepsleiding. Dit jaar zijn
dat Collie, Saterhoen, Paridae en Pinty. De scouts is
voor hen (bijna) een part-time job. Als er problemen
of vragen zijn die niet door de takleiding opgelost kunnen worden, kun je bij hen terecht. Maar het is wenselijk om eerst de leiding van de eigen tak aan te spreken
voor je naar de groepsleiding gaat. En er is nog meer...
Er zijn nog vier werkingen die we zeker moeten vermelden:
de wortel, de VZW, Thila Culinair en de SOS-ploeg.
De wortel is een werking binnen Thila Coloma en binnen
de Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen (VOSOG). Ieder die
een punt zet achter zijn actieve leidingscarrière binnen Thila Coloma, kan toetreden tot de wortel. Maandelijks komen
zij samen om nog eens te proeven van de scoutssfeer.
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Op de VZW, een team van ouders en sympathisanten, kunnen
wij altijd beroep doen als er een werkje is aan onze lokalen.
Thila Culinair staat altijd met veel inzet klaar voor de praktische uitwerking van verschillende groepsfestiviteiten en
–activiteiten. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de praktische organisatie van het kamp (menu’s samenstellen, koken ...),
het jaarlijks familie-etentje, het belofteweekend enzovoort.

Verder hebben wij een SOS-ploeg van oud-leiding. Is er
een leidingtekort voor een vergadering? Een telefoontje en
ze staan die zondag paraat!
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4. Communicatie

TC heeft ook een website. Hier staat veel algemene informatie op alsook belangrijke mededelingen, de Thilala’s,
het formulier voor de mutualiteit, betalingsinfo, de agenda met de komende activiteiten en dergelijke meer. Het is
zeker handig om onze site goed in het oog te houden of
eventjes te controleren als je met een vraag zou zitten.

www.thilacoloma.be
Daarnaast hebben we ook onze eigen facebookpagina. Hier posten we af en toe berichten over onze sponsoractiviteiten alsook reminders voor deadlines en onze
belangrijkste mededelingen. Sinds enkele jaren plaatsen we hier tijdens het kamp ook dagelijks een berichtje over hoe het kamp verloopt. Zo kunnen jullie met een
gerust hart thuis een beetje van kamp meegenieten.
Aan het einde van de maand is de Thilala voor de volgende maand online beschikbaar. Dit is ons maandelijks boekje. Hierin staat alle informatie en gebeurtenissen
van de hele scoutsgroep. Het belangrijkste voor de leden
is natuurlijk de maandschors. Die bevat de (bijna) wekelijkse vergaderingen die de leiding per tak heeft voorbereid. Daarnaast staat er ook wat algemene info voor die
maand zoals welke extra activiteiten er gepland staan.

9

Daarenboven zijn er ook elke maand enkele rubrieken die
terugkomen om het tot een aangenaam geheel te maken.
Het is belangrijk dat je de Thilala op tijd leest, zodat je niet
voor verrassingen komt te staan en zo een vergadering mist,
dat zou spijtig zijn. Want als een tak een vergadering op verplaatsing inplant, zal het ook altijd hierin worden vermeld.
De afgelopen jaren verschijnt de Thilala enkel nog online.
Mocht het gebeuren dat je de Thilala niet kan lezen op de
site, mag je dit aan Collie (jasper.rijckmans@hotmail.com)
laten weten, dan wordt er naar een oplossing gezocht.
Als laatste sturen we ook aan het begin van iedere maand
een nieuwsbrief de wereld in. Hierin staat maandelijks de
belangrijkste info samengebundeld die je dan in je mailbox
krijgt. Zeker een aanrader om niets te missen! Ontvang je
onze nieuwsbrief nog niet? Dan kan je je hiervoor inschrijven op onze site.

5. Goede afspraken,
dikke vrienden
Nu iedereen weet hoe het er in TC aan toe gaat qua structuur en organisatie, geven we graag een beetje meer praktische uitleg over de wekelijkse gang van zaken op onze
speelwei. Daarbij horen een paar afspraken.
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Kom op tijd en verwittig!

De vergaderingen van Thila Coloma gaan meestal door op
zondag. We starten om 14u aan het lokaal, in de Geerdegemstraat 80-82. Voor de jongere takken (KAP, JW, W,
SW, TT) eindigen de vergaderingen om 17u eveneens aan
het lokaal. De oudere takken (JV, V, VT) stoppen om 18u.
Enkel wanneer op de maandschors in de thilala expliciet een ander startuur of andere verzamelplaats vermeld
staat, wordt van de bovenstaande regeling afgeweken.
Tijdens de examenperiodes worden sommige vergaderingen
op zaterdagavond gehouden. Hierdoor kan iedereen zo
lang studeren als nodig en toch naar de scouts komen als
ontspanning. Omdat de meeste leiding met examens zitten
hebben alle takken avondvergaderingen op zaterdag vanaf
11 december 2021 tot het einde van januari en hetzelfde
opnieuw vanaf 11 juni 2022 tot het einde van juni. Omdat
daarnaast sommige JV’s en V’s ook examens hebben en deze
iets vroeger op het jaar starten, hebben de JV-en V-takken
een weekjes vroeger avondvergaderingen in december en
hebben ze op zaterdag 12 december al een avondvergadering. De avondvergaderingen starten altijd om 18u30. Voor
de jongere takken (KAP, JW, W, SW, TT) duren ze tot 20u30.
De JV’s stoppen om 21u en de V’sen VT’s eindigen om 21u30.
Een vergadering (moeten) missen zal iedereen wel eens
overkomen. Geen enkel probleem natuurlijk. Verwittig wel
tijdig (vóór zondag) de takleiding. Zo kunnen zij er rekening
mee houden.
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Fiets

Thila Coloma kan genieten van een zeer mooie speelwei met
lokalen. Toch is ons terrein te klein om alle takken tegelijk te
laten spelen. Onze JV ’s, V ‘s en VT’s begeven zich dan ook
vaak naar een ander spelterrein of bos. Daarom vragen wij
hen om steeds met een fiets, die perfect in orde is, naar de
vergadering te komen, tenzij in de thilala uitdrukkelijk anders aangegeven is. Uiteraard moedigen we ook de rest van
onze leden aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen!

Enkele tradities

Als scouts met nog enige traditie beginnen en eindigen we elke vergadering met een formatie. De formatie
maakt dus deel uit van elke vergadering. Een andere traditie die we in ere houden is die van het uniform (zie
verder). Elke vergadering dragen we ons perfect uniform,
ook als er een sportvergadering of zo op het programma staat. Een derde traditie bij Thila Coloma is die van de
familiezondag. De eerste zondag van elke maand is het
namelijk geen vergadering, zodat je toch de gelegenheid
hebt om familiebezoekjes en andere uitstapjes te plannen.
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Inschrijving weekend en kamp

Regelmatig moeten er inschrijvingen gebeuren voor
weekends, bijzondere activiteiten of het kamp. Bijna altijd wordt daarbij een limietdatum vooropgesteld. Wij zullen ons vrij strikt aan deze limieten houden. Er is normaal meer dan voldoende tijd om in te schrijven en te
betalen. Wie niet tijdig heeft ingeschreven, wordt verondersteld niet mee te gaan. Onder meer omdat er eten
moet worden gekocht, is het voor de leiding of werkploeg
noodzakelijk op voorhand een juist aantal te kennen.
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Aanwezigheden

Na een heel jaar amusement op onze speelwei kijkt iedereen natuurlijk uit naar het kamp, afsluiter en hoogtepunt
van het scoutsjaar. Maar elke bekroning vraagt om een zekere inspanning. Daarom vragen we van onze leden voldoende inzet tijdens het scoutsjaar.
We vragen een aanwezigheid van:
KAP-JW-W-SW-TT				50%
JV						60%
V-VT-LEI					66%
Voor een gemotiveerde Thilaan is dit gemakkelijk haalbaar. De takleiding houdt elke vergadering de
aanwezigheden bij. Wie afwezig is zonder te verwittigen, gaat er een klein beetje op achteruit. Bij de takleiding kan je altijd terecht voor een ‘stand van zaken’.
Ga ook bij de takleiding langs indien je kinderen door bepaalde omstandigheden geregeld niet aanwezig kunnen
zijn, hiermee wordt dan rekening gehouden voor het kamp.

Uw advertentie hier of op onze website?
Contacteer Baribal via
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vincentvandesompel@hotmail.com

6. Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent
van Scouts en Gidsen Vlaanderen (SGV).Bij Thila Coloma hechten we hier nog steedsveel belang aan.Iedereen
wordt steeds in perfect uniform (en dan ook niet meer dan
dat) op de vergadering verwacht. Hieronder kan je zien hoe
het moet. Het wordt voorgedaan door de trui van Wout de
Scout voor kapoenen tot seniorwelpen en tictak, en onze
goede vriend (de ‘oude’) Okapi, het TC-fotomodel, voor de
jongverkenners, verkenners, tictak en leiding. Sinds enkele jaren hebben we eigen groepstruien, de bruine trui
van Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt daardoor niet
meer toegelaten gezien we een eigen groepstrui hebben.
De in het vet gedrukte zaken kan je verkrijgen in de Fiskehutte. De andere kan je kopen of online bestellen in de
scoutswinkel de Hopper. Ook kan je in de Fiskehutte tweedehandsuniformstukken kopen, deze zijn misschien niet meer
nieuw, maar daardoor zien ze er net extra scoutesk uit. De
onderlijnde zaken zijn niet onmiddellijk voor iedereen, maar
krijg je pas op een bepaald moment in je scoutscarrière.
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KAP–JW-W-SW-TT
1. Blauwe groepstrui
2. Korte groene SGV-broek of -rok
3. Scoutsriem
4. Groepsdas + dasring
5. Jaarkenteken
6. Belofteteken
7. Groepslintje
8. Kamplintjes
9. Nestdriehoekje
10. Vlaamse leeuw
11. NL– of HNL linten
12. Takteken
13. Groene kousen
14. Groeps-T-shirt: Blauw voor KAP-SW,
Rood met logo voor TT
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JV-V-VT-LEIDING
1 Uniformhemd
(met touw, papier, potlood, fluobandje en
veiligheidsspeld in het borstzakje)
2 Blauwe groepstrui
3 Korte groene SGV-broek of -rok
4 Groepsdas + dasring
5 Scoutsriem
6 Jaarkenteken
7 Belofteteken
8 Groepslintje
9 Kamplintjes
10 Patrouillelinten
11 Vlaamse leeuw
12 Takteken
13 PL- of HPL lintje
14 Grijze of beige kousen
15 Groeps-T-Shirt: blauw voor JV,
wit voor V, VT, LEI,
rood met logo voor Tictak

We krijgen hem
er niet uit,
we willen hem
er niet uit:
lang leve Okapi,
het TC fotomodel.
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Extra kleren
Voor de oudere takken bestaat het basisuniform uit T-shirt, hemd
en korte broek. Wie wil mag de blauwe groepstrui dragen tussen
de T-shirt en het hemd. Wie het in de winter koud heeft, doet
overzijn perfect uniform een jas of extra trui aan. Indien dit niet
volstaat kan er een effen souspull (zonder kap!) onder de T-shirt
gedragen worden, op voorwaarde dat je je hele uniform aanhebt.
Zorg dan wel dat de souspull niet mega opvallend is zoals fluoroze
met groene bolletjes, maar dat deze een beetje onopvallend is.
Daarnaast mag je ook steeds een kousenbroek aandoen onder
je scoutsbroek of -rok om het net dat beetje warmer te hebben.
Wanneer het regent mag je uiteraard ook steeds een regenjas
aandoen, maar met daaronder nog steeds een perfect uniform.
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7. Inschrijvingen en
lidgeld scoutsjaar
Twee kleine dingetjes gaan vooraf aan het nieuwe scoutsjaar: de inschrijving en het betalen van het lidgeld.
Inschrijvingen
Elke zomervakantie komt er een online aanmeldingssysteem op de site. Hier kunnen gedurende 1 juli tot en met
15 augustus nieuwe leden geregistreerd worden die naar
Thila Coloma willen komen. Het is niet belangrijk om als
eerste te kunnen registreren, het is uiteraard wel belangrijk
om de deadline niet te missen!
Om verantwoordelijk leiding te kunnen geven beperken
we de grootte van elke tak tot 35 leden. Als er te veel
leden inschrijven voor een tak (op basis van geboortedatum), dan krijgen eerst de ‘kinderen met voorrang’ een
plaats. Dit zijn:
– (plus)broertjes of (plus)zusjes van leden die reeds bij ons
in de groep zitten;
– kinderen van oud-leiding;
– kinderen die wonen in de volgende straten: Geerdegemstraat, Barbarastraat, Boterbloemstraat, Klaverstraat en de
Rietstraat.
Deze voorrang geldt dus enkel indien een groep niet meer
dan 35 leden telt. Vol = vol eens de 35 bereikt is.
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Voor kinderen die zich graag willen inschrijven maar nog
niet weten wat scouts inhoudt, is er een inloopperiode.
Kinderen kunnen steeds 3 zondagen komen proberen. Dit
is gratis en verzekerd vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen.
We vragen dan enkel een adres en een telefoon van de
ouders op, voor het geval er iets moet gecommuniceerd
worden. Wil je ook naar Thila Coloma komen én er zijn
nog plaatsen in de tak? Dan kan je je als nieuw lid komen
inschrijven in de fiskehutte tot aan het belofteweekend,
dat is de uiterste datum.
Loting bij geboortejaar 2015
In het geval van het geboortejaar 2015 gebeurt er nog
een volgende stap indien de 35 leden nog niet bereikt is:
We loten willekeurig namen van de overige leden die
geregistreerd zijn gedurende de aanmeldingsperiode. Deze
leden kunnen dus alsnog aansluiten bij het geboortejaar
2015. Als dan de tak vol zit, trekken we nog 5 extra namen
voor de wachtlijst. Die wachtlijst gaat mee tot die volledig
is (over de jaren heen, degene op de wachtlijst moeten
zich niet opnieuw registreren als een scoutsjaar afloopt).
Van zodra er in de periode van september tot december
nog een lid stopt krijg het eerste kind op de wachtlijst een
plaats, daarna werken we chronologisch de lijst af. Vanaf
januari laten we de takken onaangeroerd en laten we niemand meer instromen. Dit geeft de groep de kans om goed
te vormen met oog op het binnenlands kamp.
Voor zij die uiteindelijk geen plaatsje weten te
bemachtigen: er zijn 6 andere scoutsgroepen ron
dom Mechelen, die een gelijkwaardige scoutservar
ing bieden.
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Lidgeld
Om de inschrijving volledig te maken moet er ook lidgeld
betaald worden. Thila Coloma maakt deel uit van het
District Dijle, dat op zijn beurt een stukje is van de Gouw
Opsinjoor. De gouwen vormen samen het verbond: Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Het verbond ondersteunt de lokale
scoutswerking, organiseert vormingsmomenten, informeert
haar leden met tijdschriften... en sluit verzekeringen af.
Het merendeel van de lidgelden gaat naar verzekeringspolissen die ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
van alle scoutsleden dekken.
Het lidgeld bedraagt in totaal € 50. Er is ook een verminderd tarief van € 10 voor de gezinnen die dit nodig
hebben. Dit kan in discretie afgesproken worden met
de groepsleiding (groepsleiding@thilacoloma.be). Sinds
vorig jaar wordt het verminderd tarief geregeld via UITPAS-Mechelen. Heb je een UITPAS met kansentarief,
stuur dan een mail naar Paridae (lotte.rens@hotmail.com)
met jouw UITPAS-nummer. Heb je nog geen UITPAS met
kansentarief maar heb je hier wel recht op, neem dan zeker een kijkje op uitinmechelen.be of vraag ernaar bij de
groepsleiding. We helpen je met plezier verder!
Gelieve dit bedrag ten laatste op 31 oktober 2021 te
storten op het sinds vorig jaar nieuwe rekeningnummer
BE17 7360 7498 6421 van Scouts Thila Coloma. Gebruik
dus zeker dit nieuwe nummer. De oude rekening wordt
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vanaf dit jaar nier meer gebruikt, dus mag je deze ook zeker verwijderen mocht je deze ergens opgeslagen hebben.
We vragen ook om bij de betaling als mededeling ENKEL
voornaam en familienaam te zetten (en ook enkel dit).
Voorbeeld: Jan Janssens. Gelieve dit ook voor elk kind
apart te doen. Op deze manier kunnen de inschrijvingen
automatisch worden verwerkt.
Vanaf 2020 maakt Stad Mechelen geen gebruik meer van
talententickets. Deze kunnen vanaf dit jaar dan ook niet
meer gebruikt worden bij de betaling van het lidgeld.
Lidgeld SGV
€ 34
Bijdrage aan de groepskas
€ 16
Totaal
€ 50
Bij je mutualiteit krijg je vaak een deel van het lidgeld (of
ook een deel van het inschrijvingsgeld voor een kamp)
terug. Het universeel formulier van de Stad Mechelen dat
je hiervoor moet invullen voor de mutualiteit kan je op
onze site terugvinden. Dit is één formulier voor alle mutualiteiten. Gelieve daarom ook dit document te gebruiken, dit is voor ons handiger dan de verschillende formulieren van de verschillende mutualiteiten. Op onze site kan
je de formulieren downloaden, afdrukken en aanvullen.
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8. Fiskehutte

Wanneer ze ingevuld zijn, kan je ze ’s zondags laten ondertekenen in de Fiskehutte op de scouts. Hier
staan voor en na de vergadering verantwoordelijke leiders die deze documenten zullen tekenen voor jullie
In de Fiskehutte is het onthaal gevestigd. Voor en na
elke vergadering kan je er terecht bij enkele mensen
van de (groeps)leiding met je vragen en problemen.
Ook ons eigen Thilawinkeltje vind je in de Fiskehutte. Daar
kan je alle typische TC-stukken kopen om in perfect uniform
op de vergadering te verschijnen. Sommige onderdelen van
het uniform zijn immers uniek voor onze groep en zijn dus
niet te verkrijgen in de Hopper. Voor onze blauw-witte groepsdas of voor de uniform-T-shirts en -trui kan je alleen terecht
in de Fiskehutte. Ook een jaarkenteken, een groepslintje,
de Vlaamse Leeuw en een dasring kan je er kopen. Tweedehands uniformstukken zijn ookte verkrijgen. Kom gerust
eens kijken en passen. Als je thuis nog te klein geworden
maar nog degelijke uniformstukken hebt liggen, kan je ze altijd in de Thila-shop komen afgeven. Je bent nu al bedankt!
Omdat iedereen ‘uniform’ gekleed is tijdens de vergaderingen, is het zeer belangrijk om in alle uniformstukken je naam te zetten. Voor verloren voorwerpenkan
je ook in de Fiskehutte terecht: zowel om gevonden
spullen af te geven, als om verloren gerief op te halen.
De Fiskehutte is iedere zondag een kwartiertje voor en
na de vergadering open. Deze regeling blijft ook met de
gewijzigde uren wegens COVID-19
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9. Verhuur

Zoek je een ideale plaats voor een barbecue? Organiseer je een familiefeest? Heb je een verjaardag te vieren?
Waarom niet een feestvieren op ons terrein? Of misschien zelfs een weekend? Aangename lokalen en een
grote speelwei voor de kinderen liggen aan je voeten.
Niet alleen onze lokalen en ons terrein zijn te huur. Ook
voor tafels, banken, tenten, allerlei (groot) kookgereien
werkgerief kunnen we zorgen.
Voor meer informatiekan je terecht op onze site of bij
Suricato (wimvolkaert@hotmail.com)
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10. Trooper

Met onze scouts zijn we ook aangesloten bij Trooper. Trooper
is een online platform dat vele webshops samenbrengt om verenigingen te steunen. Telkens als je iets online koopt, kan je
een procentje naar TC laten gaan zonder dat het jullie iets kost!
Hoe werkt het?Je zoekt onze pagina op Trooper: trooper.
be/thilacoloma Op de pagina van TC klik je op de webshop
waar je iets wil kopen. Meer dan 600 shops zijn aangesloten
waaronder Bol.com, Collect&go, Takeaway, Booking, JBC
en vele meer. Vervolgens kom je gewoon bij de webshop
terecht waar je kan winkelen en betalen zoals anders. Door
via Trooper te passeren, weet de winkel dat je onze vereniging wil steunen en schenkt de winkel een bedrag aan ons.
Denk dus aan ons de volgende keer als je iets online bestelt.;-)
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11. Coronavirus
Tijdens het Overlegcomité van 20 augustus viel de beslissing om de beperkingen voor het jeugdwerk in Vlaanderen weg te laten vallen. Weliswaar blijven we ons richten
op enkele basisregels en -hygiëne. Net als bij de start van
vorig scoutsjaar gaat de voorkeur nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan. Indien een
activiteit binnen plaatsvindt, blijven we aandacht schenken aan het verluchten van de ruimtes. Wanneer uw kind
zich ziek of niet goed voelt, vragen we om thuis te blijven. Indien er sprake is van contact met een besmet persoon kan er niet deelgenomen worden aan de activiteiten. Alleen wanneer we in contact komen met externen
en geen afstand kunnen houden, is een mondmasker dragen bij 12+ verplicht. Uiteraard mag een mondmasker altijd
gedragen worden, indien men zich daarbij veiliger voelt.
Moest er iets wijzigen aan bovenstaande uitleg, zal u hiervan via mail op de hoogte gebracht worden. Met opmerkingen kan je steeds bij de groepsleiding terecht
(groepsleiding@thilacoloma.be). We nemen je bevindingen dan zeker mee naar volgende vergaderingen en evaluaties. Laten we samenwerken om op een veilige manier toch scoutsvergaderingen te kunnen organiseren.
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13. Jaarp
September

Oktober

November
(begin herfstvakantie)

1

Leidingsweekend

2

Leidingsweekend

3

Leidingsweekend

December

Januari

Februari

4
5
6
7

(begin lesvrije week)

8

Avondvergadering

9
10

Totemweekend

11

Totemweekend

12

Totemweekend

Sint-Maarten zingen
Wapenstilstand

13

Avondvergadering

Marsepein @markt

14

Valentijnsdag

15

Groepsraad

Avondvergadering

16
17

Groepsraad

18

Werkvergadering

19

Openingsvergadering

Dessertennamiddag

Groepsraad
Avondvergadering

20

Groepsraad

Groepsraad

Werkvergadering

Werkvergadering

Spaghettisausverkoop

21

Groepsraad
Dag van de
jeugdbeweging

22

Avondvergadering

23
24
Kerstmis
(geen scouts)

25
26

Ouderbar

TC Classic

27

Marsepein @markt

Belofteweekend
(begin kerstvakantie)

28

Info-avond BK 2022

Belofteweekend

29

Overlevingsweekend

Belofteweekend

30

Overlevingsweekend

31

Overlevingsweekend

Oudjaar

(begin krokusvakantie)
Avondvergadering

planning
Maart

April

Mei

Juni

Dag van de Arbeid

(begin paasvakantie)

Pinkstermaandag

Kluisweekend

Ontbijtzakjes

Kluisweekend
Kluisweekend
Avondvergadering

Takwissel

Groepsraad

Groepsraad

Lenteschoonmaak

Juli

Augustus

(begin zomervakantie)

Voorkamp

1

Voorkamp

2

Buitenlands Kamp Italië

Kamp

3

BK Italië

Kamp

4

BK Italië

Kamp

5

BK Italië

Kamp

6

BK Italië

Kamp

7

BK Italië

Kamp

8

BK Italië

Kamp

9

BK Italië

Kamp

10

BK Italië

Kamp

11

BK Italië

Kamp

12

BK Italië

Kamp

13

BK Italië

Nakamp

14

BK Italië

Uitladen camion

15

BK Italië

16

Pasen

Groepsraad

BK Italië

17

Paasmaandag

Avondvergadering

BK Italië

18

BK Italië

Groepsraad 19u

19

Groepsraad

BK Italië

20

Werkvergadering

BK Italië
Nationale feestdag

21
22
23
24

Sportdag

25
Etentje

Hemelvaartsdag

Etentje
(geen scouts)
Werkvergadering

HO

26

HO

27

HO

28
29

Inladen camion

30

Voorkamp
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AGENDA

10 – 12 SEPTEMBER 2021: TOTEMWEEKEND
19 SEPTEMBER 2021: OPENINGSVERGADERING
26 SEPTEMBER 2021: AANSLUITING NIEUWE LEDEN +
OUDERBAR
17 OKTOBER 2021: DESSERTNAMIDDAG
28 OKTOBER 2021: INFOAVOND BUITENLANDSKAMP
2022
29 OKTOBER – 31 OKTOBER 2021: WEEKEND
26 NOVEMBER 2021: TC CLASSIC
11 DECEMBER 2021: BEGIN AVONDVERGADERINGEN
27 – 29 DECEMBER 2021: BELOFTEWEEKEND
14 FEBRUARI 2022: SPAGHETTISAUSVERKOOP
26 – 27 MAART 2022: ETENTJE
8 – 10 APRIL 2022: (KLUIS)WEEKEND
9 MEI 2022: ONTBIJTZAKJES
29 MEI 2022: START AVONDVERGADERINGEN (ALLE
TAKKEN)
JULI 2022: BUITENLANDSKAMP (VOOR V’S, VT’S & LEIDING)
3 (OF 6) – 13 AUGUSTUS 2022: KAMP

HOU DEZE BLAUWE GIDS ZEKER HET HELE JAAR BIJ.
ZO HEB JE ALLE INFO EN IEDERS GEGEVENS NOG
WANNEER JE ZE PLOTS ZOU NODIG HEBBEN!

30

