
 

       Het Jakketoetje        nieuwsbrief  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 26 november: Spaghettiavond!  

 
Ciao, amante degli spaghetti (hallo spaghettiliefhebber)! 

 

Op 26 november om 17u00 kan je op de Masteneik een 

overheerlijke spaghettimaal verwachten.  

Daarvoor is er nog activiteit van 14 tot 17 uur.  

 Voor de kleintjes (onder 12 jaar) kost de pasta €7 en voor 

de volwassenen is dit €9.  
 

Inschrijven kan via dit rekeningnummer:  

BE58 0682 5053 6879. 

Hierbij vermeld je GV (groot vlees), KV (klein vlees), GVE 

(groot veggie) of KVE (klein veggie) en je familienaam.  

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

Mast-café 
 

Bedankt voor de talrijke aanwezigheid op 

het vorige Mast-café. 

 

Het volgende Mast-café vindt plaats op 12 

november! Daarna is het wachten tot 11 

februari voordat er weer een Mast-café is. 

 

VZW-Doedag 
 

Een dikke merci aan alle vrijwilligers die hebben geholpen 

op de doedag van de VZW. Het was wederom een 

succesjaar waarbij er veel noodzakelijke zaken zijn gebeurd.  

Ook bedankt aan de FOS-draadjes om onze voorraad 

dassen aan te vullen! 

Takweekends 
De takweekends van de Welpen en de VG’s zitten er al op, nu 

volgen nog de takweekends van de Bevers, de JVG’s en de 

Seniors.  

De data is hieronder nog eens te vinden.  

Bevers: 4 tot 6 november 

JVG’s: 11 tot 13 november 

Seniors: weekend van 12 en 13 november (info volgt) 

 Papieren mutualiteiten 

 
Heb je papieren ingediend van de 

mutualiteit, dan kan je deze ingevuld 

komen ophalen bij Alexander.  
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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 eenheidsleiding. 

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 

Foto van de maand! 

 

 
‘Eierpret’ @ Wallemote 
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