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 26 november: Spaghettiavond!  

 
Voor een hongertje groot of klein, moet je op onze spaghettiavond zijn! Stip alvast 26 november aan in je 

agenda. Meer info (plaats, uur, inschrijvingsformulier) komt in de volgende nieuwsbrief! 

 
 

oktober 2016 

        http://www.jakketoes.be     
              

 

Inschrijvingsgeld 

 
Ondertussen zijn we het FOS-

jaar opnieuw goed gestart! 

Moest het inschrijvingsgeld 

nog niet betaald zijn, gelieve dit 

dan zo snel mogelijk in orde te 

brengen. Dit kan door 45 euro 

te storten op het 

rekeningnummer BE58 0682 

5053 6879 met als mededeling 

‘VOORNAAM KIND NAAM KIND 

LIDGELD 2016’  

 

 

 

Takweekends! 
 

Zoals elk jaar brengen alle takken een volledig weekend samen 

door op takweekend! Wanneer deze weekends doorgaan vind 

je hieronder per tak.  

 

 Bevers: 4 tot 6 november 2016 

 Welpen: 14 tot 16 oktober 2016 

 JVG’s: 11 tot 13 november 2016 

 VG’s: 14 tot 16 oktober 2016 

 Seniors: 11 tot 13 november 2016 

De takken zelf geven jullie nog alle nodige info door via mail. 

Nog vragen? Contacteer gerust de tak of de eenheidsleiding (zie 

contactgegevens laatste pagina). 

 

Scout it out 9! 
 

 

Dit jaar werd alweer een topeditie van Scout it Out! Honderden 

feestgangers zakten af naar het JOC in Izegem om er een onvergetelijke 

avond van te maken. Op de beats van de dj’s werd er gedanst tot in de 

vroege uurtjes. Zonder hulp zouden we dit niet voor elkaar gekregen 

hebben, daarom een dikke merci aan alle helpende handen. Hopelijk zijn 

jullie volgend jaar terug van de partij! 

 

http://www.jakketoes.be/


 

Mast-café 
 

Na de activiteit van 8 oktober is er weer een mast-café! Nog zin  om een 

babbeltje te slaan met de andere ouders of leiding na de activiteit? Dan is 

dit de perfecte gelegenheid! De bar opent om 17u00. 

 

Hou ook alvast volgende datums vrij, want ook dan is het Mast-café open: 

12 november, 11 februari en 11 maart. 

 

VZW de Mast 
 

Onze VZW, die instaat voor het beheer van onze lokalen, draait op volle toeren! Volgende week organiseren zij 

weer het Mast-café (zie onder), en binnen drie weken steken VZW’ers en leiding de handen uit de mouwen op 

een heuse doedag, zodat onze lokalen tiptop in orde zijn voor het volgende jaar. Voor dit laatste doen we ook 

een oproep naar enthousiaste ouders (zie onder). 

 

De VZW is ook op zoek naar nieuwe leden. Na de bouw van onze lokalen gaan ze immers weer een grote 

uitdaging aan: ook ons materiaalkot is aan vervanging toe. Ben je geïnteresseerd? Alvast bedankt – stuur gerust 

een mailtje naar vzw@jakketoes.be voor meer info! 

 

Doedag 29/10 
 

De VZW gaat naarstig aan de slag op zaterdag 29/10: op deze VZW-doedag worden diverse klusjes verricht 

en wordt het overbodige materiaal uit het materiaalkot naar het containerpark gebracht. Ben jij een handige 

Harry of Henriette en sta je te springen om ons te helpen? Duizendmaal bedankt! Vul gewoon deze doodle in 

(http://doodle.com/poll/ybhhsct8iqip57kr) en kom tussen 9 u 30 tot 17 u 00 meehelpen op de Masteneik.  

 

Wat we zeker kunnen gebruiken is auto’s met aanhangwagen voor het vervoer naar het stort. Breng deze 

zeker mee als die hebt! 

 

In de voormiddag mogen jullie gerust jullie kinderen meenemen, en over de middag worden broodjes 

voorzien. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

FOS-draadjes 
 

Ook op zaterdag 29/10, van 14u00 tot 17u00 (dus tijdens de activiteit), houden de FOS-draadjes hun 

jaarlijkse ‘reünie’. De FOS-draadjes is ons clubje van fanatieke fosmoeders die onze dassen maken. Heb jij 

zin om mee dassen te stikken? Vul gewoon de Doodle in om te laten weten dat je komt! 

(http://doodle.com/poll/ybhhsct8iqip57kr)  

 

Als je het volgende gerief liggen hebt, breng het dan zeker mee: een naaimachine, naaigerief (blauw, wit of 

rood garen), verlengkabel en multiblok. 

mailto:vzw@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 

Foto van de maand! 
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