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Zomerkamp

12 mei: zwemactiviteit + examenstop

Deze zomer komt ons langverwachte
kamp eraan! De bevers, welpen en
jongverkenners vertrekken op 9 juli (dit
is een maandag!). De verkenners
vertrekken een dag vroeger, 8 juli, en
de seniors al op 6 juli.
Er volgt nog meer informatie via het
kampjakketoetje dat later via mail
gestuurd wordt.

Op 12 mei is er al de laatste activiteit van het semester.
Hiervoor verplaatsen we ons naar het zwembad ‘de
Krekel’, de H. Hartstraat 15 in Izegem. We verwachtten
jullie daar met je zwemgerief en een euro! Na deze
activiteit is het nog wachten tot 23 juni tegen dat we
elkaar weer zien.
Dit is ook de laatste kans om de flapjes voor de
Joyvalle- en Appelsientje-actie in te dienen.

23 juni BBQ
Kriekenverkoop
Ook dit jaar zijn we weer te vinden op
de batjes in Izegem met onze
overheerlijke krieken. Die vinden plaats
van 18 tot 20 juni. Hiervoor zoeken we
nog enthousiaste helpers – stuur een
mailtje naar
jolien_95martens@hotmail.com voor meer
informatie!

Geen mastcafé 5 mei
Op 5 mei is er toch geen
Mastcafe, in tegenstelling tot
wat eerder werd doorgegeven.

Houd 23 juni alvast vrij want dan is er weer onze
jaarlijkse BBQ! Die begint om 17 uur op de Masteneik.
Vooraf vindt er nog een activiteit plaats voor de leden.

Gezocht: Microgolf
Wij zijn op zoek naar een microgolf(oven). Indien je
een microgolf op overschot hebt en hem graag aan
ons schenkt kan je dat laten weten via
jakketoes@gmail.com. Alvast bedankt!

25 jaar FOS
Een dikke merci aan alle organisatoren, helpers en
aanwezigen. Dankzij jullie was onze 25ste verjaardag een
van de beste feestjes ooit gegeven in de Mast!
Wij zijn er alvast klaar voor om bij ons volgende jubileum
opnieuw een beentje te smijten.

Mutualiteitspapieren
De mutualiteitspapieren kunnen nu reeds ingevuld gedownload worden via
http://www.jakketoes.be/documenten.php. Nadat u uw eigen gegevens hebt ingevuld zijn deze dus klaar
om te versturen. Dit geldt vanaf het kamp 2018; indien u nog oude formulieren heeft kan u die nog
altijd indienen. Het papier is identiek voor alle mutualiteiten.
De oude papieren (voor documenten die op de site staan) worden dus vanaf kamp niet meer aanvaard,
om zowel u als de eenheidsleiding werk te besparen..

Foto van de maand

Grootste vierkantsformatie sinds jaren op 25 jaar FOS! (Met dank aan Yves Debaes)

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.
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