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Voorwoord
Februari is een herstart
Deze maand is altijd wel een geval apart
Januari was maar een opwarmer
Als het koud zou zijn, vergeet dan niet je
oorwarmer
Wat heeft de leiding in petto?
Ik heb gehoord, de kapoenen krijgen een
groot cadeau
De stoere welpen bouwen een vlot
En de Tictak verwacht een nieuwe leider,
begot
De JV’s spelen een spelen in het bos
Bij de verkenners kleurt iemand zijn haar ros
Zoals je ziet, de maand zit vol met jolijt
Dus kom zeker naar onze wei voor het profijt
Neem zeker een nieuwjaarscadeau mee
voor je favoriete leider of leidster
Geniet van februari!

Voorwoord door Tapir

Coronamaatregelen
Het overlegcomité van 21 januari nam enkele belangrijke
beslissingen over de opstart van de coronabarometer met
drie verschillende kleurencodes. Deze nieuwe maatregelen
werden reeds van kracht op 28 januari waarbij de coronabarometer start in code rood. Hieronder geven we een kort
overzicht van de impact op onze werking, waarbij we ons
op dit moment beperken tot de maatregelen van code rood
in navolging van de Ambrassade.
Hoewel we nu starten in code rood, houden de nieuwe
maatregelen weldegelijk versoepelingen in voor het jeugdwerk, waarbij niet meer wordt gekeken naar de aard van de
activiteit (sport of geen sport). Daarentegen wordt er opnieuw een consequent onderscheid gemaakt tussen binnenen buitenactiviteiten die gelden voor alle georganiseerde
activiteiten voor minderjarigen. De nieuwe maatregelen zijn
de volgende:
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●
- Buitenactiviteiten kunnen nog steeds en dit met
maximaal 200 leden (excl. leiding). Een mondmasker is hierbij niet nodig.
●
- Binnenactiviteiten zijn opnieuw toegelaten en dit
met maximaal 80 leden (excl. leiding) samen. Het dragen
van een mondmasker is binnen echter wel verplicht voor
iedereen boven de 6 jaar.

●
- Overnachtingen zijn ook opnieuw mogelijk met maximaal 80 leden (excl. leiding). Hierbij wordt het aangeraden om
als ouders een zelftest af te nemen bij de kinderen voor vertrek.
Deze nieuwe versoepelingen vergemakkelijken het organiseren
van scoutsvergaderingen zeker en vast. Zo is het opnieuw mogelijk om binnen te schuilen voor een stortbui en kunnen we
voorzichtig beginnen dromen over het scoutsweekend in april.
Het is echter van belang dat iedereen steeds een mondmasker
meeneemt, ook als er een buitenvergadering op de planning
staat. Want zodra je binnen naar het toilet gaat of iets moet
halen uit een materiaalkot, moet je steeds je mondmasker opzetten.
Als scouts zijn we tevreden met de nieuwe versoepelingen en
we hopen dan ook dat we op deze manier verder scoutsactiviteiten kunnen blijven organiseren. We houden jullie uiteraard
op de hoogte van zodra er iets zou wijzigen. Voor nu proberen
we er gewoon nog steeds het beste van te maken, zodat we
ons allemaal kunnen uitleven iedere zondag opnieuw!
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●
○	
●
○	
●
○	

Overzicht van de maatregelen:
Binnenactiviteiten: max 200 leden (excl. leiding)
Zonder mondmasker
Buitenactiviteiten: max 80 leden (excl. leiding)
Met mondmasker
Overnachtingen: max 80 leden (excl. leiding)
Zelftest voor vertrek aangeraden

Spaghettisausverkoop
Zondag 21 februari organiseren we naar jaarlijkse gewoonte
een spaghettisausverkoop om de TC-kas wat te kunnen spijzen. Daarom kunnen jullie zondagavond na de vergadering
allen een portie spaghettisaus mee naar huis nemen om ’s
avonds van te smullen (of om in de diepvriezer te steken).
Hoe kan je zo’n heerlijke portie bemachtigen? Als je de stappen in deze mail volgt, mag je zondag na de vergadering bij
de kookploeg aanschuiven met een potje om de saus in te
doen. Zij zullen dan met plezier je potje vullen met spaghettisaus.
Om dit mogelijk te maken, roepen we de hulp in van alle
Thilanen! Alle leden worden gevraagd om een groente mee
te nemen, om zo het totale kostenplaatje een beetje te kunnen drukken. Hier lijsten we even op wat elk kind per tak zou
moeten meenemen.
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- KAP1+KAP2: 2 wortels
- JW+W+SW: 1 paprika
- TT+JV1: 2 ajuinen
- JV2+JV3: 1 courgette
- V1+V2: 2 wortels OF 1 paprika OF 2 ajuinen OF 1 courgette
- VT: 1 bolletje look
Hoe kan je spaghettisaus bestellen ? Ofwel kan je dit online
formulier invullen : https://forms.gle/q8C2wFtPkvuZDzD87 .
Ofwel kan je een mailtje sturen naar Mustela (luca@fancello.
net) met daarin vermelding van jouw totem/naam, en het aantal liter saus (vegetarisch of niet) dat je zou willen.
Alvast bedankt. Met vriendelijke
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TC ZOEKT WERK
De Verkenners, VT’s en Leiding van Scouts Thila
Coloma gaan in 2022 terug op buitenlands kamp,
maar om dit allemaal te kunnen betalen hebben we
centjes nodig.
Heb je schilderwerken voor de boeg, een tuin die
dringend opgeknapt moet worden of een zolder die wel
eens een opruimbeurt kan gebruiken?
Heb je, zodra de coronastorm weer gaan liggen is, hulp
nodig bij een feest of evenement?
Slechts 1 adres: Thila Coloma!
Als je onze hulp graag wil inhuren kan je contact
opnemen met werkjes.tc@gmail.com of bellen naar
Rayador (Nieke Casteels) 0497/91.98.64
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Kapoenen 1
Gek gek gekker de gek
Lijp lijp lijper de lijp
Februari is misschien niet lang
Maar dat maakt ons niet bang
Ook deze maand zal super tof zijn
De kapoenen maken het weer zeer fijn
Met een brul en een geeuw
Gaan we zelfs niet door sneeuw
Want haha
Wie denkt dat er sneeuw gaat vallen
Zal zijn droom uiteen zien spatten
We moeten wel effe wachten
Hoezeer we er ook naar smachten
De ZESDE zien we jullie niet
Dit vult ons met verdriet
De DERTIENDE dag
Gaan we tegemoet met een lach
De leiding staat er dan wel
Met een groots spel
De TWINTIGSTE is er ook één zonder wenen
Misschien wel met koude tenen
Kom maar af
En je staat weer paf
Van het geweldige spel
De 27e is misschien een soort hel
De laatste van de maand
Iedereen traant
We gaan niet wenen in de stal
De maand eindigen we met een knal
Het wordt de 27e heel speciaal
De komst van een vriend van de TT staat hier centraal
Wij verwachten jullie steeds in perfect uniform
Twee tot vijf is weer de norm
We zien jullie daar
Met twee en half paar

Emoe & Manta
Arassari & Aloeatta
&Kunec
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Kapoenen 2

Whoehoe vanaf deze maand weer gewoon vergaderingen op zondag!!!!
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Jongwelpen

Jow jow
Dit is de jongwelpen-rap
Met info over de februari vergaderingen, gap
06/02/2022 mag je thuisblijven
Want ik ben nieuwe liedjes aan het schrijven
13/02/2022 kom je best naar de scouts zonder je lief
Want met het grote valentijnsspel vind je je nieuwe
hartendief
En de week erna is het TC inclusief!
Maar dat is nog niet alles, de rap is nog niet gedaan
Want 08/04-10/04 zullen we op weekend gaan!
De rap komt ten einde, hier is waar ik stop
Verwittig als je niet komt, want dat is helemaal top!
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Welpen

6/1 : Je leiding geniet van een welverdiende vakantie na het harde werk
van de examenperiode.
13/1 : De dag voor valentijn, tijd om uit te pluizen wat echte liefde is.
20/1 : Vandaag gaan we schaatsen ! Neem dus allemaal warme sokken
en €6 mee. We verzamelen aan het Ice Skating Center Mechelen
(Spuibeekstraat 1 - 2800 Mechelen)!
27/1 : Zoek werk, maak vrienden, maak carriere en geniet van de grote
momenten uit het leven. Maak kennis met uw buren, flirt of lok een
gevecht uit. Het enige echte SimsTM Welpen spel staat op de planning.
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SW
06/02
Geen scouts :((

13/02
Jullie kunnen
het thema al
raden <3

20/02
Spaghettiverkoop :
meer info volgt /
zie elders in de
thilala

27/02

Deze vergadering wil
je zeker niet missen!

XXX jullie leiding
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TicTak
6/02: EERSTE ZONDAG VAN DE
MAAND, DUS GEEN SCOUTS.

13/02: DE DAG VOOR VALENTIJN
ONS EENS GOED AMUSEREN?
JAZEKER, WE SPELEN VANDAAG
EEN SUPPER LEUK SPEL.

20/02: VANDAAG KRIJGEN WE DE
VT’S OVER DE VLOER !!

27/02: INCLUSIEVERGADERING!!!

ASPRAAK: STEEDS OP TIJD OP DE SCOUTS VAN 14U-17U
IN PERFECT UNIFORM MONDMASKER - DRINKBUS & GOED
HUMEUR
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PS: VERGEET NIET TE VERWITTIGEN INDIEN JE NIET KAN
KOMEN GROETJES, JULLIE LEIDING

JV1
06/02/2022
Op deze tragische

13/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=EHtg5q5otxY

dag stierf onze
favoriete volks
zanger Eddy wally
wij snappen jullie
verdrieten geven
jullie een dagje
rust.

Op deze dag werd Artur Joesoepov
geboren een russische schaker
is dit belangerijk voor het spel
Wie weet.

20/02/2022

Deze dag is heel belangerijk
het is de dag van de walvis.
Spijtig genoeg hebben we geen
water dus walvis spelen zal
moeilijk worden. Of niet?

Er komen ook een paar misterieuse
walvissen bij. We noemen ze ook
VT’s.

27/02/2022

De uitviinding van koolstof C-14.
wie slecht is in chemie zal zeker
willen komen wie goed is ook.
Of mischien ook niet en heeft
het spel er niets mee te maken
wie weet?
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GROETJES VAN DE LEIDING
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JV2
Pfff februari, die maand waarin we alle goede voornemens van januari al hebben laten vallen. Die
maand die zich beter voelt dan andere maanden en maar tot 28 dagen wilt gaan (en alsof dat nog niet
genoeg is er om de 4 jaar toch nog een dagske wordt bijgedaan, “We doen ne keer zot” denkt ze dan).
Maar ook die maand waarin het altijd koud is en we daarvoor graag gaan zagen bij de leiding. Die
maand waarbij de leiding altijd afkomt met zo’n stom cliché Valentijnsspel waarin we koppeltjes
moeten vormen, eikes!
Maar liefste jeeveetweeërtjes, niet getreurd. Want dit jaar dacht de leiding: “We doen ne keer zot”. We
spelen in februari maar 1 spel. Nu zijn er twee opties. Ofwel denk je: “Yes, maar 1 spel, de andere
zondagen kunnen we thuis blijven en snoep eten en onze gsm aan ons pollekes vastlijmen” of je denkt
“Waaat? Maar 1 spel? Mogen we dan maar één keer naar de scouts komen, wat gaat ons moeder/vader
nu doen als die niet elke week mijn vuil uniform moet wassen?”
Wel liefste kindertjes, niet getreurd! Het is wel degelijk elke zondag scouts van 14u tot 18u (behalve de
eerste zondag van de maand) en jullie hebben jullie buikje toch al goed rond gegeten met snoep van
de peperkoekenhuisjesvergadering om een hele maand zonder snoep te kunnen doorkomen. We
spelen het grote FEBRUARI-SPEL. Een spel dat doorloopt zolang het februari is en waar je dus ook
buiten de vergaderingen zal aan kunnen meespelen.

“WOW, LEIDING, COOL! En hoe gaat dat spel dan in zijn werk?”
Hieronder de eerste spelregels in het (heel) kort, lees ze goed!
-

Start spel:
o Zondag 13 februari, 14u-18u
o Algemene speluitleg

-

Midden spel:
o Zondag 20 februari, 14u-18u
o Mét special guests
o Mét dikke plottwist
o Neem allemaal de gevraagde groentjes mee voor spaghettisausverkoop (zie mail)

-

Einde spel:
o Zondag 27 februari, 14u-18u
o Laatste fase en bekendmaking winnaar
o Mét enkele vriendjes van de TT die welkom zijn om een keer mee te komen spelen
(inclusievergadering)

Begin februari zal er via mail én via whatsapp naar jullie ouders een link naar een drive map (JV2 –
Het FEBRUARI-spel) gestuurd worden, waar iedereen zich lid van kan maken. Heb je zelf geen laptop
of gsm, dan heb je een goed excuus om de computer van de ouders dagelijks in te palmen. Alle
spelupdates, spelregels, opdrachten en nutteloze leutigheden zullen hier gedeeld worden doorheen de
maand februari.
Jullie eerste opdracht: lid worden van de drive map, je inschrijven als deelnemer in de spreadsheet
en een originele spelersnaam verzinnen! De speluitleg volgt later.
Belangrijkste regels:
-
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Kom steeds in perfect uniform
Kom steeds met de fiets
Neem steeds een mondmasker mee, als we binnen gaan is dit verplicht!

VEEL SUCCES EN EEN KUSJE VAN ALBATROS, EEN LEBBER VAN BEERKAT, EEN LIKJE VAN
GRACULA, EEN SMAKKERD VAN HONINGBEER en gewoon een elleboogje van Saterhoen want tis
nog steeds corona he mannen, niet té zot doen hé x

JV3

<3 de heerlijke hartendief <3
Ingrediënten: valentijnsspel en je beste charmes

<3 de verassing van de dag <3
Ingrediënten: suprise

<3 de hartelijke aanbidder <3
Ingrediënten: perfect uniform, fiets, enthousiasme

Ps: verwittig steeds indien je niet kan komen
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V1
00110000 00110110 00101111 00110000 00110010 00111010 00100000 01100111 01100101
01100101 01101110 00100000 01110011 01100011 01101111 01110101 01110100 01110011
00100000 01101011 01101001 01101110 01100100 01101010 01100101 01110011 00100001
00001010 00110001 00110011 00101111 00110000 00110010 00111010 00100000 01010000
01100001 01100011 01100001 00100111 01110011 00100000 01100111 01110010 01101111
01110100 01100101 00100000 01110110 01100101 01110010 01101010 01100001 01100001
01110010 01100100 01100001 01100111 01110011 01110000 01100101 01101100 00101100
00100000 01110111 01101000 01101111 01101111 00101101 01101000 01101111 01101111
01101111 01110111 00100001 00100001 00100000 01001111 01100110 00100000 01100101
01100101 01101110 00100000 01101111 01100110 00100000 01100001 01101110 01100100
01100101 01110010 00100000 01110110 01100001 01101100 01100101 01101110 01110100
01101001 01101010 01101110 01110011 01110011 01110000 01100101 01101100 00101100
00100000 01101011 01100001 01101110 00100000 01101111 01101111 01101011 00100000
00111100 00110011 00001010 00110010 00110000 00101111 00110001 00110010 00111010
00100000 01010011 01110000 01100001 01100111 01101000 01100101 01110100 01110100
01101001 01110110 01100101 01110010 01101011 01101111 01101111 01110000 00100001
00100000 01010110 01100101 01110010 01100111 01100101 01100101 01110100 00100000
01100111 01100101 01100101 01101110 00100000 01100111 01110010 01101111 01100101
01101110 01110100 01101010 01100101 01110011 00100000 01101101 01100101 01100101
00100000 01110100 01100101 00100000 01110000 01100001 01101011 01101011 01100101
01101110 00100001 00001010 00110010 00110111 00101111 00110000 00110010 00111010
00100000 01000111 01100101 01100110 01100101 01101100 01101001 01100011 01101001
01110100 01100101 01100101 01110010 01100100 00101100 00100000 01100001 01101100
01110011 00100000 01101010 01100101 00100000 01100100 01101001 01110100 00100000
01101100 01100101 01100101 01110011 01110100 00100000 01101000 01100101 01100010
00100000 01101010 01100101 00100000 01100100 01100101 00100000 01110100 01101000
01101001 01101100 01100001 01101100 01100001 00100000 01110110 01100001 01101110
00100000 01000110 01100101 01100010 01110010 01110101 01100001 01110010 01101001
00100000 01101111 01101110 01110100 01100011 01101001 01101010 01100110 01100101
01110010 01100100 00100001 00100000 01001101 01100001 01100001 01110010 00100000
01101011 01100001 01101110 00100000 01101010 01100101 00100000 01110110 01100001
01101110 01100100 01100001 01100001 01100111 00100000 01101111 01101111 01101011
00100000 01101111 01101110 01111010 01100101 00100000 01100011 01101111 01100100
01100101 00100000 01101011 01110010 01100001 01101011 01100101 01101110 00100000
01110011 01100001 01101101 01100101 01101110 00100000 01101101 01100101 01110100
00100000 01101111 01101110 01111010 01100101 00100000 01100111 01100001 01110011
01110100 00100000 00101000 00100001 00101001
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Tot snel!
Groetjes,
Je leiding

V2
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V3
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DON'T FORGET

TO DO
6/2: Self-care sunday
13/2: Pré-valentijn
20/2: Groentekes
niet vergeten!
27/2: Vriendjes op
bezoek

- Perfect uniform & fiets altijd mee
- Verwittigen bij Atele!
- Check socials voor extra updates

VT’04
Liefste dagboek, Dit was mijn maand Februari 2022…
6 februari 2022: ik ferfeel mij
Was vandaag eerste zondag van de maand echt saaie dag. Twas zo geen scouts like wtf? Heb
gewoon nieuw tiktokje gemaakt met die ene fluit en dan zo verdwijnen snapje. Wel al 511 views en
21 likes echt een goeie. Morgen sgool, hoop dat die ene knapperd van Latijn-wiskunde zijn skinny
jeans aan heeft want heeft lekker kontje daarin hihi! (: (:
13 februari 2022: bijna valentijn….
Omg valentijn is morgen en ik wou een roosje kopen op sgool voor die ene knapperd van Latijnwiskunde. Opeens die vuile sletta van scheppers begint via insta naar mij te sturen dat zij dat ook ga
doen. Wtf?? Ik ga die egt zwaar negeren als ik die zie volgende keer. Ga gewoon niks doen op
valentijn wtf wie ben ik? Ga gewoon naar cinema ofzo idk right haha kapot zielig. Nene ik ga wel
naar scouts, wss daar wel wat kandidaten om mee te muilen ofzo haha op valentijn zou kpt lachen
zijn!
20 Februari: in leiding
Wajooo vandaag mag ik nog eens in leiding staan op de scouts! MEGA veel zin in! Ik hou ervan om
ervaring op te doen van al die goede leiding. Vraag mij wel af of wij na onze stage bij de VT’s
eindelijk betaald gaan worden als leiding? Allez is wel makkelijk verdiend toch als ge 8 euro per uur
ofzo krijgt? Dan is dat bijna 45 euro ofzo ni? Hoop gewoon dat die ene knappe leider er ook gaat
zijn! Die is zo cuuuuutee met de kinderen egt sgattig! Die mag mijn wondjes ook eens verzorgen als
ik een pijntje heb hoor xdxp
27 Februari: Zoveel vragen, weinig antwoorden…
Vorige week was echt leuk maar vandaag eindelijk nog eens met mijn baby’s van VT’04 samen zijn
#zalig! Ga wel de facebook enzo int oog moeten houden voor extra informatie maar geen probleem.
Mijn GSM plakt toch vast aan mijn hand zeggen ze thuis altyd…. De maand is wel al bijna voorbij seg
amai tijd vliegt hea! Volgend maand hopelijk wat coronaversoepelingen en terug feestjes! Dan kan ik
die ene gast binnen doen haha die is na 2 krieken sowieso verliefdt op mij xdpx

PS: Hopelijk vindt mijn leiding dit dagboek nooit haha zou mega genant zijn omg hahaha allez zij gaan toch
nooit weten wie ik ben ofzo yolo
PPS: Straks ga ik met mijn tweelingzus nog iets leuks doen! Maar is een geheim!
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AGENDA:

20/02: SPAGHETTISAUSVERKOOP
27/02: INCLUSIEVERGADERING
4/03: TC CLASSIC
26-27/03: ETENTJE
8-10 APRIL: SCOUTSWEEKEND
24 APRIL: SPORTDAG
8 MEI: ONTBIJTZAKJES
11 JUNI: START AVONDVERGADERINGEN (ALLE TAKKEN)
3-21 JULI: BUITENLANDS KAMP
3(OF 6)-13 AUGUSTUS: BINNENLANDS KAMP

VERJAARDAGEN:

2: AQUILA EN TAPIR
10: LAMA
12: MAPACHE EN PACA
14: HATHI
21: RAYADOR
23: OENAU

