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 26/09: Saamdagen 

 
Elk jaar vertrekt de leiding normaal naar 

Saamdagen, een weekend samen met leiding van 

andere eenheden, en gaat de activiteit dan niet 

door. Maar dit jaar zullen wij niet vertrekken door 

Corona en zullen wij toch activiteit kunnen geven 

op 26/09. 

 3 Oktober: Scout It Out 13 

Dit jaar kan onze 13e editie van ‘Scout It 

Out’ niet  plaatsnemen! Dit is normaal 

onze jaarlijkse fuif in het JOC. 

De activiteit op 3 oktober gaat daarom 

niet door in het JOC, maar gewoon op de 

Mast. Alle kindjes kunnen op de Mast 

terecht van 14:00 tot 17:00. Tot dan! 

 

        http://www.jakketoes.be 

 September 2020 

 Overgang: 5/09  en Startdag: 12/09  

Na vorig semester met nauwelijks activiteiten vliegen we er eindelijk weer in. Dit zal zoals op kamp 

gebeuren in bubbels. De bubbels vinden plaats per tak en de leiding zal mondmaskers dragen. 

Verdere verduidelijking volgt via mail.   

Officieel zal de start van het semester plaatsvinden op de startdag op 12 september en dit van 13:30 

tot 17:00. Op de startdag is het mogelijk om je kind (her)inschrijven - dit gaat echter ook gemakkelijk 

via https://www.jakketoes.be/inschrijven.php . Het is natuurlijk aangeraden om zoveel mogelijk van 

thuis uit in te schrijven vanwege Covid-19. Het inschrijvingsgeld voor een gans jaar bedraagt 50 euro. 

Hiermee betalen we de verzekering en de werking.  

Wij zorgen ervoor dat iedereen probleemloos kan aansluiten bij onze eenheid. Dit wordt mogelijk 

gemaakt dankzij SOM-kort (Solidariteit Op Maat) 

De overang, voor de kindjes die veranderen van tak, vindt een week vroeger plaats. Op 5 september 

zijn alle taken welkom van 14:00 tot 17:00 op de Mast. Indien ze overgaan wordt aangeraden om 

verse kleren en een handdoek te voorzien. 

Dit jaar is er jammer genoeg geen mastcafé om even bij te praten wegens Covid-19.  

 

 

 

http://www.jakketoes.be/
https://www.jakketoes.be/inschrijven.php?fbclid=IwAR2a8pRjEC8KX_ew5NnPIS1iLUeQiLVt9mpxHjZF8ARKxVCxhD0HTFK5hYA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe eenheidsleiding 

Om de twee jaar wordt een nieuw eenheidsleidingteam verkozen. De ‘termijn’ van Bergbever, Mungo en 

Toeken zit erop – we bedanken hen voor hun twee jaar lange toewijding! 

Zij worden uiteraard vervangen: deze keer vormen ze een team van 2; Keta en Kemphaan 

 We wensen hen alvast veel succes. 

Voor al je vragen kan je (zoals altijd) terecht op eenheidsleiding@jakketoes.be! 

 

 

   Afscheid leiding 

Dit jaar nemen wij helaas afscheid van 3 leiders: Bergbever, Mungo 

en Toekan. We willen hen toch even bedanken voor de vele, mooie 

jaren, waarbij we samen met hen, toffe momenten mochten beleven 

tijdens de activiteiten, weekends en kampen! Ook willen we hen nog 

eens extra in de bloemetjes zetten voor hun jaren als El’s.  

 

dit jaar keert er ook weer een leiding terug, Tapir is alvast heel 

enthousiast om terug leiding te geven! 

 

 



 

 

 

Uniformen/dassen 

Een nieuw uniform en een das kunnen het hele jaar 

door gekocht worden in de FOS-shop. Je kan er ook 

tweedehandstruien en uniformen kopen en verkopen 

voor de helft van de prijs. In de FOS- shop kan 

alleen cash betaald worden. Voor de bevers is enkel 

een das verplicht, maar vanaf de welpen wordt er 

verwacht dat zij zowel een hemd als een das dragen 

op activiteiten.  

Meer info bij Chinchilla, Katfret en Civetkat 

(uniformen@jakketoes.be). Ook op de startdag is de 

FOS-shop open! 

  

Belangrijke data 

Graag geven we jullie ook al  de data mee van het paasweekend en kamp: 

 

Paasweekend : 9 tot 11 april 2021 

Kamp: 10 tot 17 juli 2021 

 

De data van de takweekends (eerste semester) worden ook zo rap mogelijk door 

gecommuniceerd.  

 Jaarthema 

 
Zoals ieder jaar is er een jaarthema. Dit hebben we te danken aan Fos Nationaal. Via volgende link 

kan je meer info vinden. Het is zeker eens de moeite waard om een kijkje te nemen!  

https://fosopenscouting.be/nl/jaarthema 

 

 

SOM-fonds 

 
Om te zorgen dat iedereen probleemloos 

kan aansluiten bij onze eenheid, kan je 

korting verkrijgen (SOM-kort: Solidariteit op 

Maat). Vraag gerust eens aan de 

eenheidsleiding hoe dit precies zit. Ook de 

mutualiteiten betalen vaak scoutsactiviteiten 

terug (inschrijvingen, weekends en kampen). 

De nodige documenten hiervoor, kan je 

terugvinden op de site. 

https://fosopenscouting.be/nl/jaarthema?fbclid=IwAR33rYXDUXw2-ebcQp2E1OomzdL3DXmJKsA4ajwfqhBi1wRhWWAC1fwMk54


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 
Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je steeds bij ons terecht. Om zo goed mogelijk op je vragen te 

kunnen antwoorden, is het belangrijk dat je de juiste personen bereikt. Vragen over takactiviteiten of 

weekends kan je steeds aan de takleiding stellen. Algemene vragen stel je aan de EL. 

Hieronder nog een kort overzichtje. 

 

Eenheidsleiding Camille Van Hende  0496/ 21 47 17 eenheidsleiding@jakketoes.be 

 Warre Verstraete 0478/ 43 89 52 

  

Bevers   bevers@jakketoes.be 

Welpen   welpen@jakketoes.be 

Wolven   wolven@jakketoes.be 

JVG’s   jvgs@jakketoes.be  

VG’s   vgs@jakketoes.be  

Seniors   seniors@jakketoes.be  

Uniformen Bente vandamme 0468/ 33 56 95 uniformen@jakketoes.be 

 Célèstine Noppe 0471/ 92 37 29 

 Ine Van Eecke 0484/48 23 95      

Redactie/Website   info@jakketoes.be  

 Marie Lagae 0497/ 75 35 36 

 Bente Vandamme 0468/ 33 56 95 

mailto:eenheidsleiding@jakketoes.be
mailto:info@jakketoes.be


 

 

 

 

 

 

 

 


