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Voorwoord
Dag leden, ouders, sympathisanten en toevallige lezers
van dit maandblad, Naar goede gewoonte begint ook dit
exemplaar weer met een korte preview over wat er deze
maand weer te beleven zal zijn in de Geerdergemstraat
80-82. Normaal gezien staat traditioneel gezien begin
oktober het leidingsweekend op het programma. Hoewel
deze teambuildingsactiviteit dit jaar enorm welkom zou
zijn, meer dan 80 enthousiaste leiders en leidsters laten banden is geen sinecure, hebben we deze voorlopig
moeten uitstellen tot later het jaar.
Oktober is ook al jaar en dag de maand waar de
magen gevuld worden op onze befaamde Dessertnamiddag. Wel, goed nieuws hierover, deze staat voorlopig
nog steeds op de planning. In welke formatdeze door zal
gaan blijft voorlopig nog wel een goed bewaard geheim.
In de wandelgangen op scouts Thila Coloma wordt hierover druk gespeculeerd. Opties gaan van digitale taartjes en cakes entot een heus thuisbezorgingsfeest. Meer
informatievolgt snel via de gekende kanalen: mail, facebook, site,...To be continued
Het laatste weekend van oktober staat voor veel takken
ook al een eerste weekend gepland. Meer info hierover
in de rubriek van je tak. Aan alle leden die dit lezen,
dat is een héél weekend lang geen ouders... Maar
tegelijk aan alle ouders, dat is een heel weekend lang
(semi) kinderloos... Klinkt als een win-win als je het mij
vraagt. En dan zwijgen we nog over al het vertier wat
die enorme leidingsploeg van Thila Coloma voorzien zal
hebben die 3 dagen.
Coronaproof elleboogje, Aquila

Ouderbar
Concept? Leer de leiding van je kinderen kennen met een
drankje in de hand.
Locatie? Op de scouts.
Wanneer? Op zondag 11 oktober tussen 12u en 13u voor de
jongere takken en tussen 17u en 18u voor de oudere takken.
De vergadering stopt dus een uurtje vroeger zodat de ouderbar kan plaatsvinden.
Coronaproof? Zeker! Mondmasker verplicht, circulatieplan
goed aangeduid, registratielijst aan het begin, handgel aanwezig...
Hopelijk zijn we je daar om jullie wat beter te leren kennen!

Dessertnamiddag
Het is weer zover! Zondag 18 oktober is er van 13 tot 18
uur de jaarlijkse dessertnamiddag, een dag waarop we weer
volop kunnen genieten van heerlijke dessertjes! Dit jaar zal
de dessertnamiddag echter anders verlopen dan we gewend
zijn, namelijk coronaproof en met het oog op ‘dessertboxen’.
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Deze dessertboxen, die een mix van dessertjes bevatten, bestel
je op voorhand en kan je ofwel afhalen op de scouts tussen
13u en 17u, ofwel opeten op het scoutsterrein zelf, aan een
vooraf gereserveerde tafel.
Indien je een tafel reserveert, kan je ter plekke ook nog drankjes,
pannenkoeken en wafels bestellen, die dan opgediend worden
door de leiding. Je kan die dag dus gewoon de voetjes onder
tafel schuiven; wij zorgen er wel voor dat alles tot bij jou komt!
De vergadering in de voormiddag duurt zoals anders van 10u
tot 13u, die van de namiddag duurt uitzonderlijk van 14u tot 16u.
(dus niet tot 18u)
Meer uitleg en praktische info over de dessertnamiddag volgt in
de week van 28/09 via mail. Ook de links om dessertboxen te
bestellen en/of een tafel te reserveren, vind je daarin terug.
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Blonden Thilaan
Afgelopen zomer hebben we ons TC-bier “Den Blonden Thilaan” in een zomers jasje gestoken om de zomerse temperaturen te trotseren.
Het resultaat? Een pittige blonde tripel met een zachte nasmaak met liefde gebrouwen door brouwerij Den Triest.
Verschillende flessen gingen reeds de deur uit, maar we hebben er nog enkele staan, dus bestellen kan nog steeds!
Voor een fles van 75cl betaal je €8 waarvan de opbrengst
integraal naar onze nieuwe lokalen gaat.
Bestellen kan via de link op onze site, waarna deze volledig
coronaproof aan huis wordt geleverd door een leid(st)er van
Thila Coloma. Of je kan ze kopen in de fiskehutte en meteen
mee naar huis nemen.
Alvast bedankt voor je steun en santé!
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Afscheid
Afgelopen zomer namen we afscheid van Bever, Cholo,
Damao, Dolfijn, Eala, Hardoen, Hyena, Lagotto, Poaka, Saki,
Spitsvogel, Testudo en Tragopaan. Bedankt voor alles!
We gaan jullie missen!

8

Jaarkalender
Hierachter vindt u de jaarkalender van onze scouts net zoals
in de Blauwe Gids. Alle belangrijke data voor het volgende
scoutsjaar staan hierop. Hang dit blad op je koelkast en mis
geen enkele activiteit!
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1
2
3
4

September

Oktober

November

December

Januari

Overlevingsweekend

Februari
Begin lesvrije week

Begin herfstvakantie

5
6
7
8
9
10
11

Marsepein @ markt
Avondvergadering
Ouderbar

Wapenstilstand
Avondvergadering
(oudere takken)

12
13
14

Spaghettisaus-verkoop

15
16
17

Groepsraad 21u

18

Groepsraad

19

Werkvergadering

20

Openingsvergadering
-deel 1-

Dessertnamiddag
(alternatief)

Groepsraad
Avondvergadering

Groepsraad
Werkvergadering

Groepsraad

21
22

Werkvergadering
Dag van de
jeugdbeweging

23

Avondvergadering

24
25

Kerstmis

26
27

Begin krokusvakantie

Avondvergadering

Groepsraad

Galabal
Openingsvergadering
-deel 2-

28
29
30
31

Marsepein @ markt

Belofteweekend
Belofteweekend
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Overlevingsweekend

Belofteweekend

Overlevingsweekend

Oudjaar

Avondvergadering

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Pasen

Kamp

1
2
3
4

Paasmaandag (begin
paasvakantie)

Kamp
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THILAQUIZ

Kamp

Kampvoorbereiding

Kamp

Dag van de arbeid

Voorkamp
Voorkamp
Kamp

Kamp

6
7
8
9
10
11

Kamp

12

Kamp

13

Camion uitladen

14

Kamp
Kamp

Ontbijtzakjes

Kamp

Leidingsweekend

Avondvergadering

Leidingsweekend

Hemelvaartsdag

Leidingsweekend +
Inclusievergadering
Kluisweekend

15
16
17

Lenteschoonmaak

Kluisweekend
Kluisweekend

18

Groepsraad 21u

Groepsraad

19

Avondvergadering
Groepsraad

20
21
22

Groepsraad

23

Groepsraad

24
25

Pinkstermaandag
Sportdag
Lokalen opruimen
(avondvergadering)

26

Etentje
Etentje

Werkvergadering
Avondvergadering

HO

27

HO

28
29
30
31

HO
Camion inladen
Voorkamp
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TOTEMPAAL
Zet de juiste totem bij de juiste afbeelding. Succes!
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Oplossingen: 7 - 1 - 4 - 2 - 8 - 5 - 3 - 6

1: Hathi
2: Sambar
3: Oenau
4: Mustang
5: Zeepaardje
6 :Frankolijn
7: Flamingo
8: Phoca

Elke maand tonen we een pagina van een Thilala uit de oude doos.
Deze maand: Thilala november ‘86
Vergeet je perfect uniform niet! Ook in ‘86 was dit al belangrijk.
Al zag het uniform er toen wat anders uit dan nu.
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VRIENDENBOEK
STEL JE EVEN VOOR
Wij zijn Manta, Rhea, Pinty, Verreauxi, Lagopo, Chunga, Vari en Kunec
Wij geven leiding aan Kapoenen 1
Samen zijn wij 147

jaar oud en gaven wij al 7

jaar leiding.

Onze lievelings kampmaaltijd is Fishstichs met spinazie en tartaarsaus!!!
Ons favoriete vieruurtje/tienuurtje is Bananenyogurt
Het leukste spel is Stratego

DILEMMA’S
PANG PANG
BIKKEN
BORD
BOSSPEL
LOKAAL
GEWONE CHOCO
VT-TRUI
TOTEMAVOND
MARSEPEIN
DAGTOCHT
TOILET
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BELOFTEWEEKEND

TIC TAK BOEM
AVONDLIED

GROEPSFOTO
GROEPSFOTO

GAMEL
STADSSPEL
TENT
DUO CHOCO
LEIDINGSFLEECE
KAMPVUURAVOND
SPECULAAS
2/3-DAAGSE
HUDO

et

Japans toil

TAKWEEKEND

… om op weekend de leiding wakker te brullen om 7 uur ’s ochtends.

… om nu al te raden wat het kampthema is.

… om laarzen te dragen op kamp.
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Lieve kapoenen,

Kapoenen 1

Hieronder is een overzicht van wat we allemaal gaan doen in de maand
oktober. Jullie moeten enkel de bijhorende lijn volgen om te weten wat
we die week gaan doen.
Komt steeds in perfect uniform en verwittig als je niet kan komen.
Kusjes van jullie favoriete leiding,
Rhea, Manta, Verreauxi, Lagopo, Vari, Kunec, Pinty, Chunga

4 oktober

11 oktober

18 oktober

25 oktober

31/10 – 1/11
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Het is alweer de laatste
zondag van de maand en deze
zondag gaan we afsluiten met
een super leuk spel.

Vandaag hebben we weer een
bangelijk spel voor jullie in
petto! Zeker komen dus!!
Vandaag zal ook de ouderbar na
de vergadering plaatsvinden.
Jullie ouders kunnen ons zo
beter leren kennen!
Jullie mogen vandaag een dagje
thuis blijven of eens langs
gaan bij de bomma en de bompa
want het is geen scouts.
Wij gaan op weekend! Omdat dit
voor de eerste jaars kapoenen
volledig nieuw is gaan we maar 1
nacht op weekend. Meer info
volgt nog via mail.

We gaan een mega leuk spel
spelen. Zeker komen dus!

Kapoenen 2
Dag lieve kapoenen!

Op 4 oktober is
het spijtig genoeg
nog geen scouts…

Maar op 11 oktober spelen
we een bangelijk leuk spel:
het superhelden spel!
Ja, en na dat spel is er
de ouderbar, daar
kunnen jullie ouders
ons een beetje beter
leren kennen! (meer
info volgt nog)

Veel liefs van jullie
leiding: Markoeb,
Aloeatta, Taipan,
Rayador, Phoca,
Ringmus, Ovella en
Dingo!

De vergaderingen zijn
steeds van 10u-13u.
Verwittig tijdig bij mij als
je niet naar de scouts kan
komen!

De week erna (18/10) is
het dessertnamiddag,
maar dat wordt
momenteel nog in een
Corona-proof jasje
gestoken, ook hierover
volgt meer info!

24-25 oktober gaat er iets
heel spannend gebeuren:
wij gaan namelijk op
weekend! Ringmus zal op
tijd een mailtje sturen met
de praktische info.
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Jongw

Oktober
4 oktober

elpen

Even goed uitrusten voor een drukke scoutsmaand, dus
vandaag is er geen vergadering
.

11 oktober
STRI-STRO-STRE-STRU-STRATEGO!! Geen spel is beter
om het scoutsjaar met te beginnen dan deze klassieker.
Hoog tijd om een kamp te maken in het bos, de Stratego
kaartjes te verdelen en de vlag van het andere team te
zoeken!
Na de vergadering is er een ouderbar (meer info via mail/elders in thilala). Dan
kunnen de ouders de leiding ontmoeten en beter leren kennen.

18 oktober
Als het oktober is, dan denkt iedereen meteen aan de
Dessertnamiddag van TC. Ook dit jaar gaat dit
doorgaan, enkel in een aangepast formaat (meer info
volgt opnieuw). Eerst spelen we gewoon een spel op de
scouts en daarna zien we wel wat er gebeurt. Maar we
gaan zeker en vast kunnen smullen van heerlijke
dessertjes in de namiddag!

25 oktober
Een dictee doen we vandaag niet, maar we spelen wel
het Moeilijke-Woorden-Spel! Al een geluk is de
scouts niet de school en gaan we gewoon veel plezier
maken.

30 oktober - 1 november
Het eerste scoutsweekend komt er aan! We sluiten onze eerste maand in
schoonheid af en we gaan op jullie eerste welpenweekend. Dat is hetzelfde als een
kapoenenweekend, maar dan nog drie keer zo leuk! Uitgebreide informatie zal
(rarara…) nog volgen via mail.
Kom steeds op tijd, in uniform en verwittig als je niet kan komen!
Stevige linker van de leiding!
Guppy, Hauki, Merlin, Pieper, Pumba, Siraly, Steltkluut (binnenkort), Suricato
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Welpen

In de maand oktober gaan de welpen

04/10: Thuisblijven, jammer!

18/10: Superleuke spelletjes spelen op de scouts

30/10-1/11: Op weekend
Meer info volgt nog
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SW

20

TicTak
4/10
Na de geweldige openingsvergadering met de nieuwe
leiding moeten we allemaal even bekomen. Geen
scouts vandaag
11/10
Op deze zondag gaan we een van de klassieke spelletjes boven halen.
Wees paraat met al je tactieken en plannetjes.
De vergadering zal wel maar duren tot 12u, dit omdat er
Een ouderbar wordt georganiseerd om de leiding beter te leren kennen.
18/10
Van deze prachtige zondag gaan we genieten door een
groot bosspel te spelen
25/10
Op deze prachtige herfstdag gaan we een mysterieus
spel spelen, haal je speurneus boven.
30/10 - 1/11
Dit weekend is ons eerste scoutsweekend, meer
informatie volgt hierover per mail.

Belangrijk is dat elke vergadering doorgaat
Van 10u 13u en je komt in perfect uniform.
Tot snel …
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4/10 is het helaas geen scouts.

JV1

11/10: Vandaag heeft de leiding
weer een mega zalig spel bedacht.
Ook kunnen jullie ouders ons
beter leren kennen vandaag op de
ouderbar (elders in Thilala meer
info hierover)

18/10: We spelen weer een bangelijk spel
vandaag! Maar om te weten hoe vet moeten
jullie zeker allemaal komen.
Vandaag kunnen we ook genieten van heerlijke
dessertjes, meer info hierover zie je elders in
de Thilala.

23/10: is het onze dag. De dag
van de jeugdbeweging. Draag
je uniform die dag ook op
school.

25/10: vandaag is het een
gewone scouts vergadering.
Kom en maak het mee!

30/10 – 1/11:
We gaan op ons eerste
weekend!
BE THERE OR BE SQUARE
Meer info volgt via mail.

KOM STEEDS IN PERFECT UNIFORM EN MET DE FIETS!!!
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VERWITTIG INDIEN JE NIET KAN KOMEN.
Lama, Oeri, Tapir, Adèlie, Lori en Mustang

18 oktober:

23 oktober:

25 oktober:

Kom steeds in perfect uniform en met de fiets!
Verwittig tijdig indien je niet kan komen
Muxar, Honingbeer, Saterhoen, Oenau, Leeuwaapje en Albatros

4 oktober:

11 oktober:

30 oktober
tot 1
november:
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Meer info volgt via mail!

IEPS LIEVE JV’S!
4 OKTOBER
11 OKTOBER

25 OKTOBER

18 OKTOBER

30 OKTOBER – 1 NOVEMBER
Vergeet ook zeker niet te verwittigen indien je niet kan komen.
Neem ook altijd je fiets én drinkbus mee!
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VELE KUSJES VAN JULLIE LEIDING
CARAYA – GAUR - SAMBAR – PACA – PARIDAE - PIZOTÉ

V1
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V2

zondag 11/10
14u-18u

zondag 18/10
14u-18u

weekend 23/10-25/10
Info volgt :)
PS: verwittig, kom in uniform, kom met de ﬁets, breng een drinkbus mee,
heb een mondmaser op zak
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Veel liefs en tot snel
Eland, Kwenzi, Enggano, Poolvos, Hathi, Cabo

Vaarwel zeggen tegen de verkenners.
Nog even genieten van vorige vergadering!
Naar de scouts komen op 11/10 voor alweer een leuke vergadering.

De facebook pagina in het oog houden voor extra informatie.
Takraden
25/10 Jullie staan voor het eerst in leiding.
30/10-1/11 We vertrekken op overlevingsweekend.

VT 2003

18/10 We spreken af op een geheime locatie.

Mijn scoutsuniform perfect in orde brengen!
De groetjes doen aan jullie nieuwe leiding.

Xoxo Bunzing, Alpaca en Roatelo
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AGENDA:

11 OKTOBER: OUDERBAR
18 OKTOBER: DESSERTNAMIDDAG (ALTERNATIEF)
30 OKTOBER - 1 NOVEMBER: WEEKEND
12 DECEMBER: BEGIN AVONDVERGADERINGEN (OUDERE TAKKEN)
19 DECEMBER: BEGIN AVONDVERGADERING (JONGERE
TAKKEN)
28 - 30 DECEMBER: BELOFTEWEEKEND
14 FEBRUARI: SPAGHETTISAUSVERKOOP
6 MAART: THILAQUIZ
27 - 28 MAART: ETENTJE
16 - 18 APRIL: WEEKEND
9 MEI: ONTBIJTZAKJES
29 MEI: START AVONDVERGADERINGEN (ALLE TAKKEN)
3 (OF 6) - 13 AUGUSTUS: KAMP

VERJAARDAGEN:
2: EKSTER
6: MUXAR
7: KORAKO
8: BARIBAL
15: VARI
19: KUNEC
22: GUPPY
24: GRACULA
27: LÌSHU
30: ROATELO

