
Activiteit Kamp West: 25/02 
 

Op 25 februari 2017 is er een activiteit met alle West-Vlaamse FOS-

eenheden. Dit gaat door in Oostende. We spreken af om 8u55 aan 

het station van Izegem! Daar vertrekken we met z’n allen richting 

Brugge & rond 18u15 zijn we terug aan het station. Neem zeker ook 

3 euro mee. Het thema is piraten dus je kan je verkleden in een 

echte piraat! 

 

Let op: de organisatoren verzetten de deadline, en inschrijven kan 

nog tot vrijdag 10 februari door een mailtje te sturen naar 

inschrijvingen@jakketoes.be met de naam en voornaam van uw 

fosser(s). 

 

 

 

       Het Jakketoetje        nieuwsbrief  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Paasweekend 

 
Noteer alvast in je agenda: ons jaarlijkse 

paasweekend gaat door van 7 tot 9 

april 2017. Meer info volgt in de 

volgende nieuwsbrief! 

 

Vorming 

 
Een deel van onze leiding is op 11/02 op 

vormingsweekend. Ze zijn goed bezig en leren veel 

bij. Je zal dus wat nieuwe en oude gezichten (de 

invalleiding) zien op de activiteit! 

 

Joyvalle-lipjes 

 
Net zoals vorige jaren organiseren 

Joyvalle en Appelsientje weer de 

‘Lekker-op-kamp’-actie. Drink jij 

fruitsap van Appelsientje of melk van 

Joyvalle? Spaar dan de flapjes op de 

verpakking en breng ze mee naar het 

FOS – zo krijgen we gratis melk en 

sinaasappelsap op kamp! 

 

Voor meer info, zie 

https://lekkeropkamp.be/nl 

Februari 2017 

Foto van de maand: 

De Sint kwam op bezoek in het FOS! 

 

        http://www.jakketoes.be     
              

 

Leidingsweekend 

 
De leiding gaat op weekend dus op 18/02 is er 

geen activiteit! 

 

mailto:inschrijvingen@jakketoes.be
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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 

Mast-café 

 
Het volgende Mast-café gaat 

door op 11 februari. Noteer 

zeker ook de volgende al in je 

agenda: 11 maart. Er worden 

weer hotdogs voorzien! 

Ben je geïnteresseerd om 

mee te helpen? Stuur een 

mailtje naar strynck-

maes@outlook.com. 

 

VZW-evenementen 

 

Binnenkort vinden er enkele activiteiten plaats ten voordele van VZW De 

Mast (en dus ook van de Jakketoes). 

 

Op 9/02 om 20u komt Tom Van de Weghe spreken over de 

presidentsverkiezingen in Amerika. Vlug inschrijven is de boodschap! 

Op 30/03 om 20u komt Lidewij Nuitten (bekend van ‘Iedereen Beroemd’) 

naar De Leest. 

Tenslotte gaat op 11 mei de vijfde editie van de Muziekquiz door. 

 

Tickets zijn te verkrijgen via www.deleest.be of aan de balie van De Leest. 

Tom Van de Weghe: Amerika heeft een nieuwe president 
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