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Nieuwe leiders 
 

Dit jaar nemen we afscheid van 6 leiders: Pongo, Wulp, Sneeuwhoen, 

Hippo, Nandoe en Beo beëindigen hun leidingscarrière. We willen jullie nog 

eens bedanken voor alle toffe kampen, activiteiten, weekends die we met 

jullie hebben mogen beleven!  

Maar er komt ook een nieuwe lading leiding bij. Dit jaar zijn er 3 nieuwe 

aanwinsten! We verwelkomen Guillaume, Louis en Margaux met veel 

plezier. We kijken er al naar uit om samen met jullie een fantastisch FOS-

jaar te beleven!  

 

9 september: Startdag + Mast-café 

 
Dit jaar vliegen we er officieel in op 9 september van 13u30 tot 17u00. Ouders zijn na de activiteit (vanaf 17u) 

welkom in het MAST-cafe. Je kan er kennismaken met ons en andere ouders bij een drankje. 

Tussen 13u30 en 14u00 kan je je kind (her)inschrijven – dit gaat echter ook gemakkelijk via 

http://www.jakketoes.be/inschrijven.php. Ook de FOS-shop is open voor zij die nieuwe dassen, hemden of 

truien nodig hebben.  

 

Het inschrijvingsgeld voor een gans jaar bedraagt 45 euro. Hiermee betalen we de verzekering en de werking.  

Door een tijdelijk leidingstekort kunnen we jammergenoeg geen geen nieuwe welpen (geboortejaren 2008, 

2009 en 2010) werven. Iedereen die ooit ingeschreven was kan zich zeker herinschrijven; ook broertjes en 

zusjes van huidige leden en kinderen van ex-leiding kunnen aansluiten bij de welpen. Op andere takken (niet 

geboren in 2008, 2009 of 2010) is er geen wervingsstop. 

 

 

 

Louis Margaux Guillaume 
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23/09: Saamdagen  

 
Er is op 23 september geen 

activiteit. De leiding zit namelijk in 

het verre Herentals om samen met 

andere FOS-eenheden nieuwe 

technieken te leren en natuurlijk 

ook contacten te leggen. De week 

erop zijn we weer helemaal terug! 

25 jaar Jakketoes 
 

Dit jaar bestaan de Jakketoes 25 jaar 

en hiervoor organiseren we een 

evenement voor iedereen: oud-leiding, 

leden en ouders zijn allen welkom op 

deze feestelijke gelegenheid.  

Houd alvast 28 april vrij voor deze 

festiviteit. 

Uniformen/dassen 

 
Een nieuw uniform en een das kunnen het hele jaar door gekocht 

worden in de FOS-shop. Je kan er ook tweedehandstruien, dassen en 

uniformen kopen en verkopen voor de helft van de prijs. In de FOS-

shop kan alleen cash betaald worden.  

 

Meer info bij Coscoroba en Manoel  (uniformen@jakketoes.be). Ook 

op de startdag is de FOS-shop open! 

 

Aanpassing kampdata 
 

Traditioneel gezien vertrekt de leiding de eerste maandag van juli op voorkamp om het zomerkamp klaar 

te maken, en komen de andere fossers de zaterdag hen vervoegen. 

 

Dit jaar valt die maandag echter heel dicht bij de barbecue/de examens, waardoor we gekozen hebben 

om het kamp 2 dagen later te houden. Concreet betekent dit dat het zomerkamp voor de 

jongverkenners, welpen en bevers doorgaat van maandag 9 juli tot maandag 16 juli. De verkenners en 

seniors vertrekken zoals gewoonlijk een paar dagen eerder. 

Mutualiteitsformulieren 

 
Veel mutualiteiten bieden terugbetalingsmogelijkheden 

voor inschrijvingsgeld en diverse scoutsactiviteiten. Je kan 

de (deels ingevulde) formulieren downloaden op 

http://www.jakketoes.be/documenten.php; print deze af en 

bezorg ze aan de eenheidsleiding. De activiteit erna kan u 

deze dan terug opvragen. 
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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 Tine Bommarez 0487/ 27 90 23 eenheidsleiding@jakketoes.be  

 Alexander Geldhof 0494/ 29 16 92 

Bevers   bevers@jakketoes.be 

Welpen   welpen@jakketoes.be 

JVG’s   jvgs@jakketoes.be 

VG’s   vgs@jakketoes.be 

Seniors   seniors@jakketoes.be 

 

Uniformen Linda Seynaeve 0470/ 45 50 69 uniformen@jakketoes.be  

         

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

 Louis Demeulemeester  

7oktober: Scout it Out 10 

 
Dit jaar vindt de 10de editie van ‘Scout It Out’ plaats! Dit is onze jaarlijkse 

fuif in het JOC.  

 

De activiteit op 7 oktober duurt, door de voorbereidingen, ook minder 

lang. Die week is er activiteit in het JOC van 14u tot 16u. 

 

Nieuw materiaalkot – bedankt vzw! 
 

Het oude materiaalkot – het laatste restant van onze oorspronkelijke lokalen – werd deze zomer afgebroken. 

Dankzij de inspanningen van de vzw en ouders – sympathisanten komt er in het tweede semester van dit werkjaar 

een gloednieuw materiaalkot! Ook ons terrein wordt heraangelegd. 
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