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 3 Februari: eerste activiteit van 2018 
 

De leiding komt na een lange maand terug van achter hun cursussen tevoorschijn 
om met veel plezier op zaterdag 3 februari weer een spetterend spel in elkaar te 

steken! Om dit te vieren kan je achteraf nog genieten van een hapje en een (of 
meerdere) drankjes op het mast-café. 

Ook de FOS-draadjes komen dan weer samen om een nieuwe voorraad dassen te 

stekken. Als je kan en wil kan je je altijd bij hen vervoegen. Meer info valt te 

verkrijgen door een mailtje te sturen naar filip.van.eecke@telenet.be. 
 

 
 

28 april: 25 jaar De Jakketoes 
 

Op 28 april is het eindelijk zo ver, het 
evenement waar veel leiding en oud-leiding al 

maanden aan werkt. Het belooft een fantastisch 
feest te worden met een groot spel voor leden, 
ouders en oud-leiding in Wallemote en daarna 
een heus feest op de Mast! Inschrijven kan op 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1VWWZ2Dh5
GiEHMVBvZC84FnEPPc91xm1beTAOOGiTzH0/

edit?usp=drive_web 

17 februari: geen activiteit 
 

Op 17 februari is er voor alle takken geen activiteit doordat de leiding op 
leidingsweekend is. De week erachter staan we weer helemaal paraat!  

Alain Remu 
 

We bedanken nogmaals Alain 
Remu voor de interessante lezing 
in januari ten voordele van onze 
VZW. Mede dankzij hem (maar 
ook dankzij onze VZW-leden) 
komt het nieuwe materiaalkot 

alsmaar dichter bij! 
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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 Fien Lauwers 0470/ 01 88 00 bevers@jakketoes.be 
Welpen Alexander Geldhof 0494/ 29 16 92 welpen@jakketoes.be 
JVG’s Ruth Lombaert 0476/ 02 51 02 jvgs@jakketoes.be  
VG’s Anouk Maetens 0491/ 02 00 39 vgs@jakketoes.be  
Seniors Lee Blomme 0472/ 20 33 53 seniors@jakketoes.be  
Uniformen Lisa D’Heygere 0491/ 31 08 99 uniformen@jakketoes.be 
 Linda Seynaeve 0470/ 45 50 69      
Redactie/Website Ruth Lombaert 0476/ 02 51 02 info@jakketoes.be  
 Alexander Geldhof 0494/ 29 16 92  

Foto’s van de maand 
 

                                          
 

De bevers maakten een echt speculaashuisje op weekend! 

Kampdata 
 

Hierbij willen we ter herinnering doorgeven 
dat ons zomerkamp dit jaar verlaat doorgaat: 
voor de jongste drie takken (bevers, welpen 
en jongverkenners/-gidsen) valt het dit jaar 
tussen maandag 9 juli en maandag 16 

juli. De verkenners en seniors vertrekken één 
tot drie dagen eerder (de exacte data worden 

in juni doorgegeven).  

Provinciale activiteit 24/02 
 

De activiteit op 24 februari gaat voor alle takken 
door op verplaatsing, en met aangepaste uren. 

Concrete info volgt later deze maand!  
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