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29 april: geen activiteit 

 
Op 29 april zal er geen activiteit 

plaatsvinden voor alle takken (in 

tegenstelling tot wat in sommige 

jakketoetjes staat).  

 

 

Laatste activiteit 
 

De laatste activiteit is, zoals de 

traditie het wil, een zwemactiviteit. 

Deze is al op 13 mei, meer info 

volgt hier nog over via mail .  

Maar voor het kamp is er ook nog 

de enige echte BBQ! Dit jaar valt 

deze op 24 juni, voorheen is er 

ook nog activiteit. Hou de datum 

alvast vrij!  

Zwerfvuilactie 
 

Op 25 maart hebben we één van onze FOS-waarden in 

de verf gezet: als scouts dragen we ons steentje bij aan 

de bescherming van het milieu. Bedankt aan alle 

aanwezigen op de zwerfvuilactie! Dankzij jullie ligt 

Izegem er weer wat netter bij.  

Metaalinzameling 
 

De Jakketoes zijn danig in de weer met het opruimen van 

het materiaal, zodat binnen een paar jaar alles netjes kan 

opgeborgen worden in onze nieuwe materiaalloods. 

 

Hierbij vonden we echter al veel oud ijzer dat we zullen 

afvoeren. Heb je zelf iets van oud metaal (geen elektrische 

toestellen!) dat eigenlijk naar het containerpark moet? 

Breng het gerust mee naar de activiteit, dan brengen wij 

het samen met ons eigen ijzer weg. Dit kan nog na elke 

activiteit die op de Mast doorgaat (15/04, 22/04 en 6/05). 

Zomerkamp 

 
Het kamp vindt plaats tussen zaterdag 8 juli en zaterdag 15 juli in de Westhoek – de exacte locatie 

houden we nog even geheim ;). De twee oudste takken (verkenners-gidsen en seniors) vertrekken vroeger; 

deze info wordt door de takken zelf doorgegeven. Er volgt binnenkort een digitaal kampboekje met alle 

informatie en inschrijvingsgegevens. 
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Info kamp + Beverovernachting 

 
Op 6 mei wordt er direct na de activiteit aan de beverouders die het willen nog wat extra informatie 

gegeven over het grote kamp. Als je er niet bij kan zijn, maar toch extra informatie wil, kan je de leiding 

altijd aanspreken na de activiteit. 

 

Om de jongste tak voor te bereiden op het slapen in een tent, is er op 21-22 april een beverovernachting. 

De bevers slapen dan in een tent op een veldbedje, net als op kamp. Hiervoor dient vooraf ingeschreven te 

worden zodat we weten hoeveel veldbedjes we moeten voorzien. Meer info word doorgestuurd via mail.   

 

 

Paasweekend 
 

Van 7-9 april is het ons paasweekend! Dit gaat door in de Warande in Kortrijk (Ringlaan 30A Heule). De kindjes 

worden er op 7 april om 19u15 verwacht met een gevulde maag en op zondag 9 april op 11u 30 weer 

opgehaald.  

Inschrijven dient te gebeuren tegen ten laatste donderdag 6 april. Hiervoor dien je  

 

1. Naar https://goo.gl/forms/fx9IPkUredSQY6UR2 te gaan en daar de gegevens in te vullen. Indien dit niet lukt 

mag je ook een mailtje sturen naar jakketoes@gmail.com met naam en voornaam. 

2.  En schrijf je €25 over op het rekeningnummer BE58 0682 5053 6879 (met vermelding van ‘VOORNAAM 

NAAM KIND PAASWEEKEND’).  

 

Vergeet zeker de medische fiche en keukenhanddoek niet mee te geven op weekend. Een volledige checklist 

staat in de brief in bijlage. 
 

 

Mastcafé 
 

Op 15 april is er weer een mastcafé! Hier kan je gezellig napraten en iets drinken met de mede-ouders 

en de leiding. Er zullen ook weer hotdogs zijn!  
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Paasweekend 
 

Op 7-9 april gaan we allemaal samen op 

paasweekend! Dit is in de Warande in Heule. 

Er dient vooraf ingeschreven te worden.  

In de bijlage zit de brief nog eens 

ingesloten.  

 

Foto van de maand 

 

 
 

Kapitein Scheurbuik kwam op bezoek! De bevers versierden het lokaal en speelden piratenspelletjes. 

     

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 Alexander Geldhof 0494/ 29 16 92 eenheidsleiding@jakketoes.be 

 Tine Bommarez 0487/ 27 90 23 

Bevers Ruth Lombaert 0476/ 02 51 02 bevers@jakketoes.be 

Welpen Annelies Uyttenhove 0488/ 90 25 59 welpen@jakketoes.be 

JVG’s Lee Blomme 0472/ 20 33 53 jvgs@jakketoes.be  

VG’s Benjamin Maertens 0497/ 80 83 50 vgs@jakketoes.be  

Seniors Shauna Vandamme 0493/ 18 35 46 seniors@jakketoes.be  

Uniformen Benjamin Maertens 0497/ 80 83 50 uniformen@jakketoes.be 

 Linda Seynaeve 0470/ 45 50 69      

Redactie/Website Ruth Lombaert 0476/ 02 51 02 info@jakketoes.be  

 Joni Buyck 0495/ 99 87 01 
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