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Hallo allerliefste Pimpels, 

Op 13 december vierden we al een beetje kerstmis door een battle aan te gaan met de 

Guusten. Wie zou het meeste materiaal kunnen winnen voor de mooiste kerstboom te maken? 

Ze moesten tegen elkaar duelleren en we weten nu wel zeker wie het sterkste geslacht is!  

Deze opdrachten brachten ook mooie foto’s op.  

 Op 10 januari hadden jullie heel eventjes nieuwe leiding, Evi en Jolien. Samen hebben jullie 

hebben het kippenspel gespeeld en hopelijk veel plezier beleefd. Wij hebben jullie alleszins 

die dag heel erg gemist  

Op 24 januari gingen jullie samen met Liselot en de Guusten naar de film. Spijtig genoeg waren 

Lotte en Eline er niet bij omdat de examens nog niet genoeg van hun hadden. Sommige pimpels 

gingen naar de nieuwste film van Mega Mindy versus Rox waar deze 2 helden niet enkel het 

tegen elkaar opnamen maar ook tegen Waterman op het eiland Malta. Andere Pimpeltjes gingen 

dan weer gaan lachen met de fratsen van FC De Kampioenen.  

 

Op 7 februari gingen we allemaal samen gezellig naar het Brakelbos. Eerst en vooral hebben 

we de bosdiertjes laten kennis maken met de K3- liedjes door deze mooi te brullen tussen de 

bomen. Daarna vielen er muntjes te verdienen als je voorwerpen vond die wij verstopt hebben 

in het bos. Maar je moest oppassen dat je anti-cupido niet tegenkwam want zij kon wel is je 

munten stelen! De bedoeling was dat je met je zuurverdiende muntjes puzzelstukken kon 

kopen en dan puzzel maken van 2 kussende vissen. Smak Smak!  

Het weekend van 12 en 13 februari was het weer ons jaarlijkse smulpartij en we waren heel 

blij om sommige van jullie te zien en hopelijk vonden jullie het heel lekker !   

 
Zondag 21 februari hebben we allemaal samen geknutseld omdat buiten de dakpannetjes nat 

werden. Als eerste hebben we supertoffe blubberende 3D  verf gemaakt met enkel een beetje 

scheerschuim, lijm en kleurtjes. Daarna hebben we zelf onze plakkerige klei gemaakt, waar 

we de mooiste egeltjes van gemaakt hebben! Ook was het vandaag dat we onze nieuwe 

Pimpel Amber mochten verwelkomen   

Op 6 maart zakten we af naar Ninove voor de Speelclubdag van het Chiro Gewest. Maar 

spijtig genoeg kwam ook de regen en de koude wind mee naar Ninove. Ondanks de grote 

modderpoel hebben jullie allemaal heel goed meegespeeld en zijn we trots op jullie! Spijtig 

hebben we wel vervroegd afscheid moeten nemen van Joni na een valpartijtje. Gelukkig 

hebben we wel samen een gezellig praatmomentje gehad in de zetel samen met een warme 

chocomelk en een koekje erbij.  

Vergeet zeker niet om jullie in te schrijven voor het weekend op 6 tot 8 april. Wij hebben er al 

zin in!   
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Dikke kusjes en knuffels van Eline, Liselot en Lotte xoxoxo 
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Toen de leiding een beetje geplaagd werd door het grote examenbeest gingen we met z’n allen 

naar de film. De guusten mochten kiezen tussen Mega Mindy en Safety First. De meeste 

kozen toch wel voor Safety First zeker! Na 10 minuten iedereen proberen stil op zijn stoel te 

krijgen is de film dan toch begonnen! En wat hebben we toch weer gelachen tijdens de film! 

Niet alleen met de film maar ook met de quotes die de guusten tijdens de film riepen met 

volle borst! Toen de film gedaan was deden de buiken van de meeste guusten pijn van het 

lachen en konden ze weer met een blij gezichtje terug naar huis! Toen we naar het bos gingen 

begonnen we de activiteit met Ellert zijn auto los te duwen want die was vast gereden met zijn 

auto in de modder. Daarna begon het echte spel, alleen vonden sommige om in de vijver te 

springen en we noemen geen namen *kuchkuch* Axl. Sjans dat dat al meer naar het einde toe 

was. En uiteindelijk was iedereen in de modder en vijver aan springen, zelfs de pimpels. De 

Gewest activiteit Op een goede zondag besloten de guusten hun vaste lokaal te verlaten en 

eens te kijken wat de speelclubdag wel niet allemaal voor hen in petto had. Er was één grote 

activiteit met alle chiros van het dendergewest. Dit beloofde een ware topactiviteit te worden. 

Helaas dachten de weergoden er anders over, waardoor na 10 minuten ieders kousen en broek 

kletsnat was, van de regen wel te verstaan. Desondanks lieten wij ons, als echte mannen, niet 

zomaar tegenhouden . Al ploeterend in het gure speelden, (en wonnen) we het grote snoep-

spel, met onder andere; tikkertje snoep, dikke snoep, snoepen en raven en andere doldwaze 

spelletjes. Toen de pimpels kou kregen, besloten we even pauze te nemen en ze te laten 

opwarmen. Na een kort intermezzo, met een natje en een droogje, vlogen we er nog even in. 

Enkele sloebers konden maar geen genoeg krijgen van de modder, wat de mama's thuis wel 

zullen geweten hebben.  

 

Groetjes van Dikken dré, Sroel en Ellert 
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Liefste pluspunten!  
 

Op zes december kwamen jullie vol spanning naar de Jokido, want het was een heel 

belangrijke dag. Er kwam namelijk een belangrijke man op bezoek. Natuurlijk was deze man 

daar niet direct. 

Dus eerst speelden jullie nog een spel. Jullie werden in twee groepen verdeeld. Het was de 

bedoeling dat jullie tegen elkaar gingen strijden om de zo mooist mogelijke pietenschool te 

maken, maar jullie konden dat natuurlijk niet zomaar doen.  

Jullie kregen van ons opdrachten. De winnaars van de opdracht kregen telkens ietsje meer 

pieten dan de verliezers. Toen jullie de opdrachtjes hadden volbracht was het tijd voor de 

belangrijke man, namelijk: SINTERKLAAS en ZWARTE PIET! 

  
 

Jullie mochten één voor één naar Sinterklaas gaan. Natuurlijk wist deze man heel wat te 

vertellen over jullie en een paar van jullie mochten dan een klein opdrachtje doen. Er werd 

gezongen, gedanst en geturnd. Jullie kregen ook iets lekkers met een spel kaarten.  

Nadat jullie bij de Sint geweest waren, was het tijd voor een vieruurtje. Daarna wouden jullie 

liever actieve spelletjes spelen dus speelden we politie en boef en kiekeboe.  

Na de Sint komt natuurlijk de kerstman! Jullie mochten op de volgende activiteit een klein 

cadeautje meebrengen. Het zou natuurlijk niet zo leuk zijn mochten jullie direct de cadeautjes 

open maken, dus we speelden een supertof spel. In het lokaal hing een superlange lijst met 

allemaal opdrachten op. Deze moesten volbracht zijn om het kerstfeest te kunnen beginnen. In 

groepjes  van 3 kozen jullie telkens een opdracht van de lijst. Jullie waren supergoed! Al 

heeeel snel waren alle opdrachten volbracht. Daarna kregen jullie even de tijd om iets te eten 

en te drinken en daarna gingen we over naar het veroveren van een pakje! We gooiden om de 

beurt met een dobbelsteen en elk cijfer stond voor een miniopdrachtje. Nummer 1 stond voor 

je eigen pakje opendoen … of was dat nu nummer 3? Ik weet het niet meer, weten jullie het 

nog? Alleszins kreeg iedereen een heel leuk pakje mee naar huis.  

Op 3 januari zijn heel wat leiding aan het blokken en dus gingen we met de andere leiding 

naar de cinema. Er was een grote opkomst en de grootste groep ging naar Safety First.  De 

kinderen die naar deze film gingen vertelden mij dat ze de film heel grappig vonden. Een 

kleine groep (slechts 3 pluspunten) gingen naar F.C. de kampioenen. Dit was lachen geblazen! 
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Omdat onze aspi’s leiding worden, moeten zij natuurlijk ook eens 

oefenen om leiding te geven. De studio-100helden zijn gestolen! 

Gelukkig konden de helden rekenen op de pluspunten om hun terug vrij 

te krijgen voor de grote show! Hoe ze dit deden? Ze werden verdeeld in 

4 groepjes en door middel van kleine opdrachtjes konden de pluspunten 

muntjes verdienen waarmee ze de studio100helden konden vrijkopen. 

Doordat de pluspunten hun best deden, waren alle helden op tijd terug 

voor de show! 

Na een geweldige show, was het tijd voor een rustige activiteit, een 

kookactiviteit! De pluspunten mochten allemaal opdrachtjes doen die in 

functie stonden van een ingrediënt. De top-opdracht was toch wel die 

van de bloem waarbij de pluspunten koekjes moesten verzamelen door 

eerst hun hoofd in het water te steken en daarna koekjes in bloem 

moesten zoeken. Nadat alle ingrediënten verzameld waren werd het 

beslag gemaakt en werden de pannenkoeken gebakken. Njaaaamieeee!  

 

 

 

14 februari, na het eetfestijn speelden we zeeslag met het lekker dessert dat 

over was. De boten werden hier lekkere potjes met wat lekkers in. Wanneer 

de boot gezonken was mochten de pluspunten dat lekkers opeten!  

 

 

 

 

 

 

Na een spelletje zeeslag werd er nog time’s up gespeeld. Een spel waarbij het 

uitleggen, de juiste woordkeuze en uitbeelden toch wel de grote uitdagingen 

waren. Natuurlijk was dit een race tegen de klok. Zoveel mogelijk bekende 

personen moesten geraden worden binnen de minuut. De groep die de meeste 

dingen konden raden won! 

Op zondag 28 februari trokken we onze sportieve schoenen aan. 11 pluspunten 

speelden samen met de leiding allerlei actieve spelletjes, zoals tussen 2 vuren, 

tikkertje zit, platte jules, …  Geen grote winnaars deze activiteit, want de 

groepen werden elk spelletje veranderd zodat iedereen eens tegen en met elkaar 

kon spelen. 
 

 

Veeeel speelse groetjes: 

Steffie, Lies en Zita 
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Jowwww pagadderszzz 

 

Er zijn weer een aantal activiteiten gepasseerd! Omdat deze superformidastisch leuk waren, 

kijken we nog eens terug naar wat we allemaal uitgespookt hebben! Omdat het eens aan het 

regenen was en onze tenen en bijna afvroren, hebben we binnen een aantal spelletjes 

gespeeld! Door de klassieker "waarheid durven of doen" zijn we een aantal dingen te weten 

gekomen, jawadde dadde! Maar what happens at the Jokido, stays at the Jokido he ;-) 

Verder hebben we ook zeeslag, "rarara wie ben ik" en Arno plagen gespeeld!  

Aangezien we nog niet moe gespeeld waren zijn we dan maar in het drassige gras highland 

games gaan spelen. Iedereen mocht om de beurt met een zware autoband slingeren. Ruben 

werd er zelfs een beetje zat van! Als afsluiter wouden we zien hoe ver jullie konden sleren al 

rechtstaand op het natte gras. Kobe sleerde zo ver dat hij bijna in Timboektoe zat! Alles 

verliep heel goed tot Mattia en Mats op hun buik naar beneden gleden en al snel volgde er een 

onvoorzien modderspektakel. Hopelijk vonden de ouders dit ook even geweldig als onze 

pagadders zelf...... :D 

Enkele weken later zat de leiding geplaagd met het examenbeest, daardoor moest jullie 

leiding thuis zitten leren in plaats van naar de Jokido te komen (uitgezonderd super leuke 

Quinten). 

Omdat de aspi’s volgend jaar ook leiding zijn, moesten ze een beetje ervaring opdoen en dat 

deden ze toch wel goed , maar natuurlijk niet zo goed als jullie vaste leiding!  

Wat ook zeker de max was, was het schaatsen! Gelukkig kon iedereen schaatsen en is er nooit 

iemand gevallen! Behalve .. iedereen :D. Gelukkig kregen jullie een hand hulp van een 

onbekende.  

Het waren weer super activiteiten met jullie! 

Tot de volgende! 

 

Rani, Arno en Quinten! 
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Data 

 
26 maart (ZATERDAG): dropping voor de wacko’s. We spreken om 19u30 af 

aan het lokaal.  

 

27 maart: activiteit voor pagadders van 14u tot 17u aan het lokaal.  

 

1 april (VRIJDAG): filmavond voor pluspunten van 19u tot 21u aan het lokaal. 

Wie een leuke film heeft, mag deze mee brengen. Avondactiviteit voor de 

pimpels van 19u tot 21u aan het lokaal, neem je goed humeur zeker mee!  
 

3 april: activiteit voor guusten en freggels van 14u tot 17u aan het lokaal. 

Ludieke activiteit voor de aspi’s van 14u tot 17u aan het lokaal.  

 

6-8 april: weekend voor pimpels, guusten en freggels  

 

8-10 april: weekend voor pluspunten, pagadders en wacko’s 

 

17 april: activiteit voor pimpels, guusten en freggels van 14u tot 17u aan het 

lokaal. 

 

22 april (VRIJDAG): Nooit geziene activiteit voor de aspi’s om 20u aan het 

lokaal.  

 

23 april (ZATERDAG): Stadsspel voor de pluspunten in Geraardsbergen. We 

spreken af om 14u aan het station van Geraardsbergen en jullie mogen daar om 

17u terug opgehaald worden. Breng zo’n 10 euro mee.  

 

24 april: activiteit voor wacko’s van 14u tot 17u aan het lokaal. De pagadders 

gaan het bos onveilig maken! We spreken af om 14u aan taverne Hacienda in 

Overboelare. Daar mogen jullie om 17u ook opnieuw opgehaald worden.  

 

1 mei: activiteit voor pimpels, guusten en freggels van 14u tot 17u aan het 

lokaal. 

 

6 mei (VRIJDAG): knotsgekke activiteit voor aspi’s om 20u aan het lokaal 

 

8 mei: activiteit voor pluspunten, pagadders en wacko’s van 14u tot 17u aan het 

lokaal.  

 

15 mei: activiteit voor freggels van 14u tot 17u aan het lokaal. De pimpels en 

guusten gaan zwemmen! We spreken af om 14u aan de Gavers in 
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Geraardsbergen. Mama en papa mogen je daar weer komen ophalen rond 17u. 

Neem zo’n 10 euro en natuurlijk je zwemzak mee. 

 

21 mei: De jeugdraad van Lierde organiseert een kinderrommelmarkt in de Lier. 

Meer info volgt.  

 

22 mei: activiteit voor pluspunten, pagadders en wacko’s van 14u tot 17u aan 

het lokaal.  

 

29 mei: activiteit voor guusten en freggels van 14u tot 17u aan het lokaal. De 

pimpels hebben GEEN activiteit, want hun leiding wordt geplaagd door de 

vreselijke examenbacterie. 

 

19 juni: gezamenlijke activiteit voor alle groepen van 14u tot 16u aan het 

lokaal.  

 

Wegens de examens kan de leiding in juni minder activiteiten geven. Op 19 juni 

organiseren wij een gezamenlijke activiteit voor alle groepen samen en op 

zomerkamp maken we de verloren activiteiten dubbel en dik goed. Dit jaar gaan 

we op het einde van juli op kamp (meer info volgt door de leiding):  

- 20 juli tot en met 31 juli: aspi’s en wacko’s  
- 21 juli tot en met 31 juli: freggels  
- 22 juli tot en met 31 juli: pluspunten en pagadders  
- 26 juli tot en met 31 juli: pimpels en guusten 

 

 

Gelieve je kind steeds een klein zakgeldje mee te geven, want op de activiteiten 

kunnen de kinderen steeds een drankje, koek of ijsje (bij mooi weer) kopen. 

Alles aan 0.50 euro stuk! 
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Hier zijn we weer los Freggelos!  

We zitten al in de helft van het jokidojaar en we hebben weer eens keiveel leuke activiteiten 

gespeeld dankzij jullie fantastische leiding. Leider niels voelde zich maar een klein manneke 

tussen al die forse beren en beerinnen  van Freggels. Omdat hij voelde dat het wel eens uit de 

hand kon lopen besloten we met de Freggels een cursus Safety First te volgen in cinema 

Focus.  

'Discipline, dedication and friendship ! 

Nadat ze deze leuze iets te serieus hadden genomen, mochten de freggels al zelf eens een 

activiteit maken. Alle activiteiten vielen zeer goed in de smaak al waren we niet zeker of de 

confituur die aan ons kaken gesmeerd werd wel nog lekker was XDXDXDXDXDXD 

Na al deze crimineel goede activiteiten begonnen we met crimineel veel te gokken.  Er 

werden muntjes ingezet, niet normaal! De jokido dreigde failliet te gaan wegens de grote 

bedragen die werden ingezet. Gelukkig liep Jelle in 1 minuut naar de kerk van Deftinge en 

terug ( in zijn hoofd dan toch want eigenlijk waren het er 5).  

Maar zo had de Jokido zijn fortuin terug om een deftige rechtendoortocht te organiseren. 

Team jongens vertrok als eerste waarna team meisjes( inclusief niels) volgde! Raar maar waar 

bleven de jongens gedurende de ganse tocht horentjes met 2 bollen ijs  tekenen op straat in de 

plaats van pijltjes, tegen dat team girls op de plaats was, was het ijs natuurlijk al gesmolten en 

vonden ze moeilijk aanwijzingen…  Na een spannende battle in de Amazone van Deftinge 

wisten meisjes de boysband te vinden en mee te sleuren naar het lokaal.  

Toffe activiteiten komen en gaan maar de Freggels zullen eeuwig blijven bestaan  en gaan met 

die banaan!  

holapola, okidokipianissimoki, jawaddedadde en tot de volgende keer ! 

 

De beste leiding ever, 

Levi, Charlotte en Niels 
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Herinnering aan een mooie dag  

 

 
 
 

28 februari 2016 

  

PS Brent is nen homo  
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Er waren eens 6 aspi’s die een zeer volle Jokido-agenda hadden de laatste tijd. Gelukkig was 

er hun fantastische leiding om hun zowel emotionele als fysieke ondersteuning te geven.  

 

Zo gingen we gaan bibberduiken in het niet zo zonnige en eerder 

regenachtige Gent. Het water was de volle 4 graden en dat was 

voor enkele aspi’s net iets te koud. Slechts enkele moedige 

ijsaspiberen konden hun sterk verdiende ééndje bemachtigen. 

Bij sommige was het wel bijna gelukt, maar een ik-val-van-de-

paal-incident bederfde de    pret.  

 

 

Daarna moest er gewerkt worden. 

Niettegenstaande bepaalde individuen (ik noem 

geen namen, stuksken Bosveld) liever een dagje 

bij hun liefje spenderen (oooh so cute), kwamen 

velen anderen hun handen uit de mouwen steken 

op het eetfestijn. Afwassen en bordjes prépareren 

was nog nooit zo leuk. Vervolgens moesten we 

ons haasten naar de Pizjong want daar stond een 

reeds een menigte aan te schuiven voor onzen Bal 

Marginal. Zoveel volk in de Pizjong, hadden we 

nog nooit gezien. Waarschijnlijk had onze 

gunstige ligging (dicht bij de marginale driehoek) 

hier iets met te maken. Tip voor de volgende keer: 

leer uw liefjes drinken.  

 

Het 

weekend 

daarna was 

het alweer 

quality-time voor de aspi’s. Vermits de leiding intussen 

jullie lieftallige hoofdjes was beu gezien gaven we hen 

een levensgevaarlijke opdracht. In duoteams moesten 

jullie tot aan het kot van Katrijn geraken, de ene 

geblinddoekt en de andere doof. Jullie waren echter zo 

snel op bestemming, niet normaal! De rest van het 

weekend werd gekenmerkt door hartenaas. Amaai harten-aas dat gij dat niet durft op drinken, 

spoug spoug!  

 

Team Aspi = Topteam! Kusjes, lekjes en scheetjes van Ananastrid, Jotrien en Hondtr 
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Verjaardagen 

Guusten 

Gianni  18 juni 

Tibo   18 mei 

Mathieu  29 mei 

Robin   31 mei 

 

Pimpels 

Jelke   3 april 

Evangelia  12 april 

Noor   9 mei 

Jutta   19 mei 

Fleur   19 mei 

Jolien   21 mei 

Amber  9 juni 

Amber  11 juni 

 

Pagadders 

Jef   2 april 

Kobe   12 april 

Tibo   6 mei 

 

Pluspunten 

Amelie  1 april 

Silke   8 mei 

Clarence   9 juni 

Ciarra   26 juni 

 

Freggels 

Wout   15 mei 

Jelle   18 mei 

Bram   31 mei 

Dorien  23 juni 

 

Leiding 

Eline   4 april 

Lies    24 april 

Rani   28 april 

Katrijn  8 mei 

Lotte   9 mei 

Ellert   2 juni 

Andreas  11 juni 
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Tekeningen en spelletjes! 
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Graag willen wij ook meedelen dat wij met de Jokido opnieuw Maes 

kroonkurken en lipjes sparen om geld te verdienen voor materiaal aan te kopen 

op kamp. Ook lotusstickers zijn altijd welkom!  

Alvast bedankt! 

De Jokidoleiding. 
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