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Voorwoord
Een zonnige winterdag. Ik kijk uit het raam. De
zonnestralen omarmen de wereld en zorgen
ervoor
dat alles er vredig uitziet, vredig en rustig. Maar
toch is het nog steeds koud. Het is alsof de winter
nog niet wil vertrekken. Maar de lente staat klaar,
dat voel ik aan alles, ze doet de bloemen popelen
en de zon schijnen. Volgens mij is de lente mijn
favoriete seizoen. De lente is de maand van het
bloeien, van de zon zonder te branden, van de terrasjes in een truitje, de eerste keer fietsen zonder
jas, van de voorzomerkriebels, van de lange zachte
nachten. Mijn papa schud me wakker uit m’n
dagdroom, ‘het is half twee, we kunnen vertrekken naar de scouts’. Ik grijp mijn jas en spring op
defiets. Vandaag is een mooie dag.

Voorwoord door Leeuwaapje

TC Classic
WAT?
Een heuse TD, speciaal voor ouders, kookploeg, wortel en
sympathisanten!
Alle hits van de jaren ’50-‘90 worden gedraaid, de perfecte
gelegenheid om nog eens volledig los te gaan zoals vroeger!
Daarom verwachten wij dat jullie gekleed komen in een outfit waarin jullie vroeger uit gingen
WAAR & WANNEER?
Op vrijdag 4 maart 2022 vanaf 20u in ‘T Kranske, Tervuursesteenweg 16, 2800 Mechelen
BABYSIT- & TAXIDIENST
Een topleid(st)er van TC komt naar je thuis om op de kindjes
te passen aan 5 euro per uur.
Heb je graag een autorit van & naar huis. Een rit kost min. 5
euro, ongeacht het aantal personen. Die avond zelf kan je
sms’en naar 0499/72.49.01.
Reserveren van babysit en taxidienst kan via volgende link
https://forms.gle/vBeSAJfC56WM8Zck7
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TICKETS
Verkrijgbaar in de fyskehutte, bij iedereen van de leiding en online via overschrijving op het volgende rekeningnummer: BE03
7370 5526 5084 Vermeld zeker je naam als mededeling.
Een ticket kost 5 euro.
Koop je een ticket aan de kassa, dan is het 7 euro.
COVID SAVE TICKET
Bij de inkom vertoon je een geldig Covid-Save-Certificaat. Dit
kan in de vorm van een vaccinatiebewijs, een herstelcertificaat
of een negatief testresultaat (verkrijgbaar bij de apotheek)
Tot dan!
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Takwissel
Op zondag 13 maart is het de jaarlijkse takwissel.
Tijdens deze vergadering krijgt elke tak een totaal andere leidingsploeg voor één vergadering.
Ga die zondag dus niet opzoek naar je vertrouwde leiding,
maar zoek de personen met het bordje met jouw tak!
Een volbeladen, uitdagende en super toffe vergadering verzekerd!
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Het Etentje
Wat staat erop het programma voor maart? Niet alleen een
nieuwe lente, maar ook een nieuw familie-etentje met diverse
culinaire hoogstandjes!
Op 26 en 27 maart zullen de leiding en kookploeg hun krachten opnieuw bundelen om familie, vrienden en uiteraard ook
jou heerlijke gerechten van de bovenste plank voor te schotelen!
Traditiegewijs zal het etentje doorgaan in zaal “De Posthoorn”
(Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen).
Inschrijven kan je doen via dit inschrijvingsformulier!
De betaling gebeurt ter plaatse op het etentje zelf, cash of via
bancontact.
Voor vragen of opmerkingen kan je altijd terecht op etentje2022.thilacoloma@gmail.com
Neem alvast een kijkje naar het Italiaans getint menu in thema
voor het buitenlands kamp van komende zomer.
DEADLINE INSCHRIJVEN: 13 MAART
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ETENTJE 2022
26, 27 maart

VOORGERECHTEN

KINDERGERECHT

Burrata su carpaccio di pomodoro ..€7
Tomatencarpaccio met burrata,
balisicumvinaigrette en balsamicoazijn

Spaghetti con le polpette ................ €7
Spaghetti met gehaktballetjes of
veggieballetjes

Cicchetti ..................................... €7
Trio van bruschetta met Italiaanse
specialiteiten

NAGERECHTEN

Zuppa ......................................... €4
Tomatensoepje met mascarpone, pesto
en basilicum

Panna Cotta ..................................... €4
Geserveerd met rode vruchtencoulis en
pistachenootjes

HOOFDGERECHTEN

Tiramisu ........................................... €4
Geserveerd met speculaas en
mascarpone

Ossobuco ................................... €15
Langzaam bereide kalfsschenkel in
tomatensaus met tagliatelle

Fantasia di lampone ........................ €4
Hoorntje van bladerdeeg met frambozenmascarponevulling en een bolletje ijs

Stufato di pesce ......................... €14
Vispannetje met mascarpone, spinazie
en polenta
Cannelloni ricotta,
spinaci e funghi ......................... €13
Duo van cannelloni in tomatensaus
gevuld met ricotta en spinazie /
champignons
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Trooper
Huh? Gratis mijn favo vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van onze scouts!
Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te
weten hoe Trooper precies in elkaar zit.
Iedere vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Op deze
pagina staan links naar webshops.
Als je via die links op de Trooperpagina van onze scouts naar
de webshop surft, weet de shop dat je onze scouts wil steunen.
De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je
normaal shopt, zonder 1€ extra uit te geven.
Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze
scouts. Iedereen blij!
Dus als je wil online shoppen, één adres:
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/thilacoloma
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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
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Kapoenen 2
6 maart
Helaas, vandaag geen
scouts :((

13 maart
Leidingswissel: deze week
spelen we voor 1 keer
met andere leiding :))

20 maart
Olympische spelen
samen met KAP1 :))

26-27 maart
Etentje, kom proeven van
al het lekkers en laat je
bedienen door de leiding!
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Jongwelpen
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Welpen
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Zondag 6 maart
Het is de eerste zondag van de
maand en dan houden we bij
TC onze maandelijkse rustdag.
Zet je dus gezellig in de zetel
en geniet van de koers, of
geniet na van de strade
bianche een dag eerder!

SW
Zondag 13 maart
Vandaag zullen jullie voor een keer niet naar ons gezaag maar naar
dat van een volledig nieuwe leidingsploeg moeten luisteren. Het is
namelijk leidingswissel. Gedraag jullie zodat we geen klachten
horen… De vergadering gaat gewoon door van 14 uur tot 17 uur op
de scouts. Kom in perfect uniform en met de nodige portie
enthousiasme

Zondag 20 maart
Na de variatie van een week eerder krijgen jullie vandaag weer jullie favoriete leidingsploeg,
woehoeeee! We trekken de klassieke tour op en spelen een old-school kei leuk spel dat voorlopig
nog een verrassing is. Opnieuw tussen 14 en 17 uur en in perfect uniform!

Zondag 27 maart
Helaas pindakaas, vandaag geen vergadering… MAAAAR niet getreurd,
jullie hoeven ons vandaag niet te missen. Naar goede gewoonte gaat dit
weekend het scouts-etentje door. Laat jullie verwennen door onze
culinaire kookploeg en laat je bedienen door de meest bevallige
leidingsploeg die er bestaat.
Extra: als je komt hoef je niet af te wassen en steun je de scouts. Niets
dan voordelen dus. Schrijf zeker tijdig in via de link op de site.
Extra pt. 2: Het is Paridae haar verjaardag, stuur haar dus zeker je verjaardagswensen via whatsapp
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Stevige linker, jullie leiding:
Paridae, Coibae, Madoque, Dingo, Oenou, Neusbeer en Aquila

TicTak
Vandaag is het naast de eerste zondag van de maand
en de Europese dag van de logopedie ook nog eens
“grootmoederdag” in Frankrijk, extra redenen dus om
te hebben.
vandaag

Deze namiddag is het leidingswissel en zullen jullie dus
leiding hebben, hang dus voor één keer maar
goed het zwijn uit!

Vandaag spelen we een “Hunger Games” spel, of
misschien toch een “de mol” spel…?, mogelijks staan er
ook VT’s mee in leiding maar wie? Het wordt dus een
namiddag vol verassingen en plezier!

Dit weekend is het etentje van de scouts dus zal er
uitzonderlijk geen scouts zijn
Wel kunnen jullie van lekker Italiaans eten gaan
genieten,
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JV1
Jullie leiding heeft geen Thilala gemaakt
en voorziet snoep
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JV2
7/03
Geen scouts

14/03
Leidingswissel

14/03
Special guests

21/03
Geen scouts, want etentje

Van jullie favoriete
leiding: Gracula,
Honingbeer,
Albatros,
Saterhoen, BRKT
aka
ch. du Bre aka
Beerkat
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JV3
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V1

6 maart: geen
scouts. Je kan dus
schaamteloos tot
in de late uurtjes in
de planneet blijven
op zaterdag.

13 maart: vandaag is
het takwissel. Andere
leiding komt jullie
voor een vergadering
vervoegen. Wie weet
nemen zij jullie na de
scouts mee naar de
planeet?

20 maart: de leuke
leiding is weer terug.
Kom zeker eens
piepen van 14:00 tot
18:00

26-27 maart: het is
geen scouts, maar
wel etentje! Hou
zeker de site en
facebook in de
gaten.

Verwittig steeds als je niet komt! Grts Oeri, Paca, Mustang, Siraly en Hathi
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V2
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V3
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VT’04
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AGENDA:

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:

4: PIEPER
7: ALOEATTA
16: LABRADOR
18: DHOLE
27: PARIDAE EN FENNEK

