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 25 november: Spaghettiavond!  
 

Op 25 november nodigen we jullie graag weer 

uit om te genieten van de kookkunsten van 

onze stam en van een gezellige avond. Jawel, 

het is weer tijd voor onze spaghetti-avond.  

De prijzen zijn: 

 

 spaghetti vlees klein (KV): 7€ 

 spaghetti vlees groot (GV): 9€ 

 veggie klein (KVE): 7€ 

 veggie groot (GVE): 9€ 

 

Je kan je inschrijven via ons online formulier 

op www.jakketoes.be/evenement.php. Daar 

staat ook ons rekeningnummer en verdere info 

rond de betaling vermeld. 

 

        http://www.jakketoes.be     
              

 

 

VZW-doedag 
 

Een dikke merci aan alle vrijwilligers (inclusief onze VZW-ers!) die hebben geholpen op de 

doedag van de VZW. Het was wederom een succesjaar waardoor de lokalen er nog beter uitzien.  

Ook bedankt aan de FOS-draadjes om onze voorraad dassen aan te vullen! 

FO

S 

Heraanleg terrein 
 

Het grasveld heeft alweer een mooie groene kleur en vanaf 25 november mag weer over het 

gras gelopen worden! 

http://www.jakketoes.be/evenement.php
http://www.jakketoes.be/


  

(Hoofd-)Animatorcursus 
 

Enkele van de leiding gaan dit jaar weer op cursus. De 

animators focussen op het leren ineensteken van 

knallers van activiteiten, terwijl de hoofdanimators zich 

verdiepen in de werking van de eenheid in het 

algemeen. Alle cursussen worden georganiseerd door 

TRAVO, de vormingsorganisatie van FOS-Nationaal, 

waar onder andere Stekelstaartzwaluw (Arne Devos) van 

de Jakketoes instructeur is. 

Persoonlijke brandweermannen 
 

Op 7  oktober speelden we aan het JOC omdat daar ‘s avonds onze fuif plaatsvond. In één van de 

aanpalende domeinen ontstond een kleine vuurhaard. Maar, mede dankzij de koelbloedige reactie 

van leiders Toekan en Neushoorn, was deze snel geblust! 

 

Takweekends 
 

In oktober ging het takweekend van de welpen door. nu volgen nog de takweekends van de 

bevers, de JVG’s en de Seniors. Dat van de Verkenners kon jammer genoeg niet doorgaan.  

De data zijn hieronder nog eens te vinden.  

 

Bevers: 1 tot 2 december 

JVG’s: 3 tot 5 november 

Seniors: 17 tot 19 november 



     

 

Foto van de maand! 

 

 
 

De bevers ontmoetten Klein Duimpje achter de Masteneik! 

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     

 Louis Demeulemeestere  
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