
 

 
September-December 2017 

 

 

  



 2 Jokidootje – September 2016-December 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Allerliefste pimpeltjes en ouders,  

We waren nog niet op de kampplaats en ons Luna gaat haar tas al 
vergeten op de bus. Nanou haar valies was nog niet helemaal open 
of ze haalde haar lippenstift al boven en POEF!! Alle pimpels 
hadden rode lippen (of een rood gezicht :)). Ons allereerste spel, 
Traditioneel het sjaaltjesspel was een legerspelletje waar jullie 
moesten tonen dat jullie, de pimpelsoldaten het waard waren om 
een sjaaltje te krijgen! Nog nooit heeft iemand zoveel moeten 
pompen in 2 uur als onze soldaat Bacro! We hadden niet enkel een 
Mirthe mee, maar ook een Mirte. 2 hele stoere meisjes, dus hebben 
we de grootste deugeniet van de 2 maar Filou gedoopt (geheel 
vrijwillig natuurlijk). Geen vrije seconde ging voorbij of Lobke, Luna 
en Mirte hadden even hun kunstjes getoont en een radslag 
gemaakt!  

Op de trouw van Elias, was Lara onze priester, en niet zomaar een 
priester! ik denk dat Bilzen nog nooit zo een luide en stoere 
meisjespriester gezien had! Onze gasten en pimpels waren 
uitgedost in hun mooiste kleren, Lenneke was zelfs voor de 
gelegenheid een heel schattige watermeloen. Tijdens onze lessen 
baseball hebben de pimpels eens getoond dat dit niet alleen een 
sport is voor jongens, zeker toen Ella daar eventjes een home-run 
rende! Tijdens het eten verliep alles rustig, maar als er de vraag 
gesteld werd voor af te wassen dan stond de heel groep op stelten. 
Wie had ooit gedacht dat iedereen dat zo graag deed? Maar na 
dag 3 verloor iedereen wel zijn belangstelling om NOG een keer te 
moeten afwassen. Marit was de afwaspimpel met de meeste liefde 
voor het schuim en de handdoek. Toen we gingen zwemmen 
waren we door het slechte weer al een beetje nat voor we er echt 
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aan konden beginnen, maar dat ging ten laste aan de pret! Amelie 
had eerst een beetje schrik van het water, maar werd al snel een 
even grote waterrat als alle andere pimpels. We hebben even ook 
de andere aanwezige chiro in het zwembad laten weten dat wij de 
tofste bende zijn met ons liedje “veurheufd”! (Toon gerust nu aan 
jullie ouders wat dit betekent, als jullie het nog weten :))  

Hieronder een kleine opsomming van onze dagelijkse portie vragen 
door de pimpeltjes!  

• Is het zwembad nog ver? / Wanneer gaan we zwemmen?  
• Wat gaan we eten? 
• Waar is mijn sjaaaaaltje?  
• Waar heeft Eline zich verstopt?  
• Waar is Evi’s stem naartoe? 
• Elias gaat Sophie toch kussen op de trouw?  
• Mogen we op onze kamer gaan spelen? 
• Waarom ontbreken er 5 pimpels?  
• Gaan we ons schminken?  
• Is er al een brief voor mij?  
• Nog een brief voor Ella?  
• Moeten wij echt nu al gaan slapen?  

 

Wij hopen dat jullie een even leuk kamp gehad hebben als ons, en 
dat het zeker voor herhaling vatbaar is!  

Dikke knuffels en kusjes, 

Sergeant Gosseye, Kolonel Masure en Officier Van Lierde. 

 

 

 



 4 Jokidootje – September 2016-December 2016 

 

 

Zaterdagochtend 5 augustus, stonden de guusten paraat aan het 
station van Lierde om de trein te nemen richting 5 dagen plezier 
met de Jokido. Ze waren allen heel erg enthousiast, het is dan ook 
ontzettend spannend om op kamp te gaan. 
Nadat we geïnstalleerd waren, zijn we op verkenning geweest op 
het kampterrein. Ook dit jaar konden de guusten naar hartenlust 
kampen bouwen in het bos en hebben we een spannend 
paintballspel gespeeld waarbij we elkaars vlag probeerden te 
stelen.  
De eerste avond sloten we traditiegetrouw af met het sjaaltjesspel. 
De guusten kregen telkens een opdracht en wie dit het snelst of het 
best kon uitvoeren kreeg zijn eigen sjaaltje. Weet jij nog waar jij het 
beste in was?  
Een paratocht mocht op deze kampplaats uiteraard ook niet 
ontbreken. Sommige guusten waren zeer enthousiast en anderen 
aarzelden even, maar uiteindelijk sloegen ze er allemaal in om het 
parcours af te leggen met een lach op hun gezicht.  
Op 8 augustus was het tijd voor dagtocht. De guusten en pimpels 
stonden allen klaar met hun rugzak om de tocht naar het zwembad 
te beginnen. Het zwembad was niet zo dichtbij, maar het was al 
onze moeite meer dan waard! Het was een groot zwembad, maar 
de guusten waren steeds te vinden bij de buis en de glijbaan. Tot 
rust komen kon even in het bubbelbad, waar guust Jarno de wacht 
hield. Deze mooie dag sloten we rustig af met een aflevering van 
FC De Kampioenen en zondigden we even door het eten van 
popcorn, want snoepjes eten op kamp hoort er ook steeds een 
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beetje bij.  
Het weer op kamp was dit jaar niet altijd even schitterend, maar op 
een warme dag profiteerden we er dan ook van om waterspelletjes 
te spelen. Het begon allemaal met het spelen van spelletjes en het 
eindigde uiteraard naar goede gewoonte op een grote plastiek met 
bruine zeep en water. Het is duidelijk dat de guusten echte 
waterratten zijn. Maar geef toe guusten, leider Jarne en leidster 
Fien deden toch ook niet onder voor jullie? 
Daarna was de tijd aangekomen om onze act te verzinnen en te 
oefenen voor op de Bonte Avond, of met andere woorden de 
leukste avond van het kamp. Samen kwamen we tot het idee om 
de leiding na te spelen. Elke guust speelde de rol van een leider of 
leidster schitterend na en jawel er zaten enkele plaatjes tussen, 
Levi aka Iwert en Jarne aka Gust. Toegegeven, iedereen werd 
werkelijk omvergeblazen door onze act. Jullie leiding is trots op 
jullie guusten! :)   

Bedankt voor het fijne kamp! 
Roel, Jarne en Fien 
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Yoooooooow Pagadders!! 

Hoe een episch, zalig, hilarisch, wijs, ongezien, 
memorabel kamp was da?! 
Omdat we zooooveel gedaan hebben, besloten we om 
geen boek te schrijven, 
maar elk onze mooiste/leukste herinnering mee te 
geven! 

Lies: 'Ga maar snel slapen, jongens! Jullie zullen het 
kunnen gebruiken. En we maken geen mopje!' Dit waren zowat de 
meest gehoorde zinnen de eerste 3 dagen van ons 
legendarisch kamp. De nacht van 3 op 4 augustus werden jullie 
namelijk rond 3u30 gewekt om op dauwtocht te vertrekken. Op 
watte? Jaja, op dauwtocht  
om de mooiste zonsopgang van Bilzen en heel omstreken te 
bezichtigen!  

Of om omelet met spekjes te eten natuurlijk 😉  
(ohja, we zijn nog steeds supertrots op jullie omdat jullie zo flink 
doorgestapt hebben, he Ayron!) 

Quinten: vortige gortige!  
Hier hadden we allemaal kleine spelletjes voorzien 
waar we allemaal een beetje vuiler bij konden 
worden. Zoals cocktailsaus maken op elkaars buik, 
rauwe eieren doorgeven, haasje over, .. 
Ook werden Lotte haar tenen (die volledig 
ingesmeerd waren met choco) helemaal afgelekt 
door jullie! Natuurlijk werd je niet bij elk spelletje 

even vuil, zo was er ook een doos voorzien met de helft gekookte 
eieren en de andere helft met rauwe eieren. Je moest gewoon een 
ei nemen en op uw eigen hoof kapot slaan, wat soms tot grappige 
beelden leidde! Of het spel waar je eerst je gezicht in een emmer 
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met water moest steken en dan met je mond een knikker zoeken in 
de bloem, Thibault ging er volledig voor!  

In de avond was er tijd voor een kleine verrassingsactiviteit! De 
leiding zorgde voor een klein kampvuurtje als opwarming voor het 
grote kampvuur op het eind van het kamp.  
Ook werden er bijzonder lekkere pannenkoeken gemaakt door 
Lotte en Lies! Mooie afsluiter van alweer een prachtige dag! 

Lotte: GO IV! Jullie werden in 3 teams verdeeld die 
een eigen groepsnaam en strijdkreet moesten 
verzinnen (de ene wat origineler dan de andere) en 
moesten het daarna in een aantal opdrachten tegen 
elkaar opnemen. Jullie wisten nooit op voorhand wat 
de opdracht ging zijn en kozen iemand aan de hand 
van onze tips. Zo moesten jullie op tijd door een 
spinnenweb kruipen, allerlei eten geblinddoekt 
proeven, eieren zoeken, raadsels oplossen,… Op het einde volgde 
er een groot finalespel waarbij jullie in het bos de juiste 
puzzelstukken moesten zoeken en als eerste de puzzel maken. 
Iedereen had een spuit met verf in en kon het andere team 
uitschakelen door ze te raken met verf, maar ‘wij zijn allemaal 
vrienden, wij schieten niet op elkaar’ dus dat deel van het spel is 
een beetje in het water gevallen ;) (seuten) 

Andere gekke dingen die we gedaan hebben zijn een pisquiz, 
waarbij er niet altijd even voorzichtig werd omgesprongen met de 
potten ;) , we hielden een omgekeerde dag en genoten van lekkere 
spinaziepuree en fishsticks als ontbijt, speelden een politie-
terroristen spel in de wijk, hebben de HAKA geleerd (was echt de 
beste bonte avond ooit, goed gedaan team!!)  
en lazen veeeeeeeel Harry Potter!  

Hopelijk hebben jullie even goed geamuseerd als wij, want wij 
vonden het een topkamp!! 
Dikke merci om er zo een topjaar van te maken, 

 

KAMATE KAMATE, 
Pagadderleding out 
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Dag pluspunten! 

Wat is het Jokidojaar weer snel voorbij gevlogen zeg! 
Het was weer een jaar vol leuke activiteiten en weekend. We sloten 
dit jaar dan ook af met een spetterend kamp & een leuke uitstap 
naar de zee.  
Het begin van het kamp was al een hele uitdaging; hoe gingen we 
al die valiezen en matjes in 1 kamer krijgen?! Gelukkig zijn onze 
pluspunten heel handig en is het gelukt. 
We speelden zoals altijd weer ons sjaaltjesspel & iedereen 
verdiende een sjaaltje. We personaliseerden ze met leuke 
bijnamen zoals meeltje (Merel), lindeboom (Linde), macajoni (Joni), 
jojo (Jolien), praline (Stien) & nog heel veel meer! Onze kamer 
versierden we met leuke dromenhangers, zo had niemand nog 
nachtmerries. Na onze eerste poging om slijm te maken op 
weekend in de paasvakantie probeerden we het nog eens. 2de keer 
goeie keer zeggen we dan. We maakten ons slijm met veeeel 
glitter. 

De speciaalste dag van heel het kamp was toch wel onze 
omgekeerde dag! 
De dag begon met onze kleren omgekeerd aan te doen en 
iedereen zijn naam omgekeerd te zeggen. Dat was wel heel 
grappig! We stapten zelfs achterstevooren.  
Onze maaltijden waren natuurlijk ook omgekeerd. We begonnen de 
dag met een lekker avondetentje met op het menu: fishsticks met 
spinaziepuree. Mmmmm 

’s Middags waren het boterhammen en ’s avonds maakten we 
onszelf een lekker ontbijtje! 

Enkele foto’s van die culinaire maatlijden hieronder ☺  
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De meisjes mochten hun zangtalent tonen met singstar. De 
verborgen talenten kwamen boven! We maakten ons natuurlijk ook 
goed vuil met onze paratocht. Wanneer het zonnetje tevoorschijn 
kwam sprongen we in onze bikini’s en speelden we leuke 
waterspelletjes. 
Het was een heel leuk kamp met nog te veel om op te noemen 
activiteiten! 
We sloten het kamp af met onze bontenavond. De pluspunten 
lieten hun beste acteertalenten zien. Daarna mochten ze een 
soepje of lekkere warme chocomelk gaan halen om samen bij het 
kampvuur dit spetterende kamp af te sluiten!  

Jullie kapoenen,  

Britt, Lauren & Jolien 

 

 

(meer foto’s op onze facebookpagina!) 
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J P M K A Z E R T F T H J L N 

O L Y H K M L N P O U U N C N 

K D F P I M P U N T E N E O Q 

I I O F H O U B P A Z E T N R 

D T Y U R I O P L W Q S N D D 

O F G H J E K L U U M W U U C 

V B N N S D G A N E G E P C N 

S P I P S A J G T I Q W S T W 

E R I G U U S T E N T Y U E A 

U I O M P Q S D N L F G L U C 

G H J K P K O P M L O H P R K 

K O P R O E R E E T C U D C O 

N T K O P O L F M U N T O F N 

I E O F W E L S O F W A S P I 

A P A G A D D E R S K L M N V 

 

DE WOORDEN 
- Jokido 

- Guusten 

- Pimpels 

- Pagadders 

- Pluspunten 

- Freggel 

- Wacko 

- Aspi 

- Conducteur 



 

 

Wil jij graag een (super toffe en 
praktische ) pull of   T-shirt van Jokido? 

 

Ben je nieuw?  

Is jouw lievelingspull of T-shirt tot op de draad versleten? 

Dan kan je altijd voor of na een activiteit aan de leiding vragen voor een 

nieuwe pull/ T-shirt te kopen. 

Voor een T-Shirt is het 10 euro. 

Voor een pull is het 20 euro.  

Dit is zeker geen verplichting, maar leuk voor het groepsgevoel, gemakkelijk 

op uitstappen en kleren die helemaal mogen vuil worden! Stel je voor dat ze 

te klein worden, de oplossing? Gewoon even doorgeven aan de broer en 

zus! 😉  

De officiële shorts en rokken van de Chiro kan je enkel verkrijgen bij De 

Banier (Aalst of Gent), maar is uiteraard ook geen verplichting!  
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Inschrijven in Chiro 
Jokido? 

 

Het enige wat u moet doen is een medische fiche invullen voor ons en 30 

euro overschrijven naar het rekeningnummer  

BE38 0689 0320 0672.  

 

De medische fiche kan u altijd vragen voor of na een activiteit of vindt u op 

onze site www.jbjokido.be . 

Als dit gebeurd is, is uw kind helemaal klaar voor een het nieuwe Jokido jaar.  

 

 

 

 

http://www.jbjokido.be/


 

 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjohNC98-HQAhXE1RoKHd7SCEkQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten.nl/familiespellen.nl/sinterklaas-en-kerstman-spelen-trivial-persuit-k-12034.html&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNHq1vFKfUJSWoZ4KnbXlmMYka1uVA&ust=1481193904286542&cad=rjt
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DATA 
01 oktober : OPENINGSACTIVITEIT!!! Activiteit voor alle groepen, want ons nieuw superleuk jaar 

is begonnen. Afspraak om 14u aan het nieuwe lokaal in Deftinge! 

08 oktober: Activiteit voor de Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af aan het 

lokaal om 14u tot 17u. 

15 oktober: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af aan het lokaal 

om 14u tot 17u. 

21 oktober: (ZATERDAG) 

• KINDERFUIF, de Pimpels, Guusten, Pluspunten, Pagadders en Freggels zijn welkom op 

de Buitenaardse Kinderfuif, dit verkleedfeestje vindt plaats in   De Lier van 15u tot 17u. De 

ingang kost 5€ en breng zoveel vriendjes mee als je zelf wilt!  

• PETROL, we geven onze jaarlijkse spetterende fuif in De Lier, trek uw dansschoen maar aan 

en wees welkom vanaf 21u! 

27 oktober (VRIJDAG): Film- en frietjesavond voor de Freggels. We spreken af aan het lokaal om 

19u en jullie ouders mogen jullie de dag erna weer ophalen om 9u. Breng je slaapgerief, enkele 

halloween-/griezelfilms en centjes voor de frietjes mee. 

29 oktober: Activiteit voor de Wacko’s. We spreken af aan het lokaal om 14u tot 17u. Pluspunten 

en Pagadders gaan naar het bos! We spreken af om 14u aan de Hacienda (Boelarebos 10, 

Geraardsbergen). 

4 november (ZATERDAG): Pimpels en Guusten gaan griezelen, van 19u-21u aan het lokaal. 

Trek maar je engste verkleed kledij aan!! 

5 november: Activiteit voor de Freggels en Aspi’s. We spreken af aan het lokaal om 14u tot 17u. 



 

11 november (ZATERDAG): STREEKBIERENAVOND, Kom kijken naar een optreden en geniet 

ondertussen van lekker streekbiertjes! U bent welkom om 19u30.  

18 november (ZATERDAG) : ASPI’s en WACKO’S Barbarian Obstacle Run 2017 in de Gavers, 

meer info volgt later van jullie leuke leiding.  

19 november: Activiteit voor de Pimpels, Guusten, Freggels. We spreken af aan het lokaal om 

14u tot 17u. 

24 november (VRIJDAG): Avondactiviteit met overnachting voor de Wacko’s. We spreken af om 

20u aan het lokaal, waar je ouders je om 9u de dag erop weer mogen ophalen. Breng je matje, 

slaapzak, dichte schoenen en een centje mee.  

26 november: Activiteit voor de Pluspunten en Pagadders. We spreken af aan het lokaal om 

14u tot 17u. 

3 december: Activiteit voor de Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af aan het 

lokaal om 14u tot 17u. Er komt iemand heel speciaal op bezoek, kan je al raden wie?  

10 december: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af aan het 

lokaal om 14u tot 17u. Er komt iemand heel speciaal op bezoek, kan je raden wie? 

17 december: Activiteit voor de Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af aan het lokaal om 

14u tot 17u. 

 

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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Dag lieve freggel-to-the-rebels!  

 

Sommigen onder jullie zijn, als je dit leest, al locowacko, anderen 
zijn nog trotse freggel, maar in ieder geval gaat elk van jullie weer 
een supermega-awesome de max jaar tegemoet!  

We blikken dan ook graag nog even terug naar deze zomer en al 
onze dolle avonturen op kamp!  

Al heel vroeg in de vakantie hebben we aan den lijve ondervonden 
dat we onze kuiten goed zouden mogen insmeren om op kamp te 
vertrekken op de vermoeiende fietstraining! Zo gezegd, zo gedaan 
en vol goeie moed vertrokken we op 31 juli richting Bilzen!  

Een kamp om nooit te vergeten zeg maar! Dolle fratsen hebben 
we uitgehaald met de locals van Limburg, uiteraard met ons zelf 
verdiend sjaaltje, bosspelen gespeeld, liters melk en water 
gedronken, elkaar verleid (ook soms buiten de spelactiviteiten, 
oepsiepoepsie, foei freggels!) en tal van andere malle avonturen 
beleefd op en naast het kampterrein!  

Op tweedaagse trokken we naar een heus zwemparadijs, waar we 
Jules per ongeluk expres meesmokkelden in de wildwaterbaan en 
Nette haar bikini wel heel goed moest vasthouden! We sliepen in 
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een garage van lieve Houthalen-Helchterenbewoners en de dag 
erop gingen we lekker ontspannen op de kinderboerderij, waar we 
geen diertjes mochten ontvoeren naar de kampplaats, tot grote 
spijt van onder andere Yente en Silke. Aangevuld met enkele 
klassiekers zoals de kookvoormiddag en keuzenamiddag en 
afgesloten door een top-act op de bonte avond, was het weer een 
geweldig kamp!  

Wij hebben ons geamuseerd en staan al te popelen om aan het 
nieuwe jaar te beginnen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke kussen, lekjes en waterpistoolstraaltjes 

Arno en Liselot  

Mic drop, freggelleiding out 

 



 

 

Bongiorno beste wackoos, 

Het jokidojaar loopt op zijn einde, helaas. Gelukkig hebben we nog het kamp 
om aan terug te denken. Er gebeurde weer vanalles daarginds in het gekke 
Bilzen.  

We maakten ons heerlijk belachelijk op de lokale markt tijdens een 
reactietocht, sliepen in een 5 sterren de luxe bejaardenhuis op tweedaagse 
en bezochten tussendoor het toekomstige Tomorrow land van Limburg. 
Tevens kregen we daar enkele prachtige ( de ene al meer dan de andere ) 
karaoke optredens.   
We doorstonden een paratocht en lieten onze creatieve kunsten los op 
onderbroeken. We bliezen op buizen met papier in en er werd een eigen bril 
gemaakt omdat lompe Elias met zijn dikke voeten op vanalles ging staan. We 
ontdekten dat sommige mensen bang zijn van voeten en anderen er gek van 
zijn. Ook kleeft nog een stukje vel van Brent zijn gat aan de beton ginder. 
Verder hebben we ervaren dat één uur fietsen niet perse één uur fietsen is  
maar al snel 3 uur fietsen kan worden door de slechte gidskunten van een 
welbepaalde leider ( uhum Niels) .Maar , we hebben vooral heel veel 
gespeeld, gebruld en gelachen ! Om af te sluiten nog een aller laatste keer 
de mega onvergetelijke hit van het kamp. 

  

 

 

 

 



 22 Jokidootje - juni ‘15 - september ‘15 

 

 

 

Jan Klaasen was trompetter in het leger van de Prins  
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel  
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel  
 
Het leger sloeg z'n tenten op voor Alkmaar in 't veld  
En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held  
De kroeg werd als strategisch punt door 't hoofdkwartier bezet  
De officieren brulden:"Jan, kom speel op je trompet!"  
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud  
Maar Jan Klaasen sliep in de armen van de dochter van de schout  

(refrein)  

De Prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie  
"Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie.  
Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed.  
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z'n trompet  
En niemand die Jan Klaasen zag die bij de stadspoort zat  
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad  

(refrein)  

Jan Klaasen zei:"Vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar.  
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar."  
De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij  
Maar het leger is nooit teruggekeerd van de Mokerhei  
Geen mens die van Jan Klaasen ooit iets teruggevonden heeft  
Maar alle kinderen kennen hem; hij is niet dood, hij leeft!  

(refrein)  

Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel 

 

 



 

 

Jokiscopen 

 

 

De Guustoscoop  

Nieuw jaar = nieuwe spelletjes (waaronder ook voetbal). Dankzij de kracht van de volle maan 

kunnen de Guusten weer helemaal uit de bol gaan en hun nieuwe leiding een kop vol zottigheid 

bezorgen. 

De Pimpelscoop 

Dankzij de dalende zon zullen de jonge Pimpels veel minder energiek, fit en aangenaam zijn 

maar dankzij het nieuwe Jokido jaar zal dat allemaal veranderen en zullen ze weer de oude 

worden.  

De Pagaddoscoop 

De kracht van het kamp laat zijn sporen na en dankzij het naderen van het nieuwe Jokido jaar 

begint de drang naar te baseballen groot te worden.  

Een drang die dit jaar vast en zeker zal verzadigd worden. 

De Pluspuntoscoop 

De tijd van in de vakantie niets te doen is voorbij en dankzij het naderen van het nieuwe 

Jokido jaar zal het innerlijke dier van de pluspunten ontwaakt worden en zullen ze hun drukte 

wegspelen op het terrein van het nieuwe lokaal. 
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De Freggoscoop 

De grote sprong van het lagere onderwijs naar het middelbare is gemaakt en door al het extra 

werk en de kracht van de schitterende sterren hebben de Freggels nood aan een ontsnapping 

van de realiteit die de Jokido zal bieden met honderden spelletjes. 

De Wackoscoop  

Dankzij de kracht van de volle maan gaan de puberende Wackos beginnen te rebelleren. 

Dankzij de kracht en invloed van de jokido zal dit minder het geval zijn doordat hun gedachten 

niet afdwalen naar rebelleren maar ze hun hoofd koel houden bij de spelletjes die ook dit jaar 

verbluffend zullen zijn. 

De Aspiscoop 

Met de overgang van Wacko naar Aspi zal het verantwoordelijkheidsgevoel binnenstromen , bij 

de ene wat sneller dan bij de andere.  

Dankzij de dalende zon en de kracht van goeie leiding zal het Aspi trio deze nieuwe activiteiten 

en taken gedreven trotseren. 
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Yeahboyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! 
Twas weer eens een zalig kamp dankzij de super activiteiten 
die de goddelijke aspileiding bedachten. 
Weet ge nog da Gilles zei :’ Alle remmen los op kamp’ ? 
Awelja, dan valde tijdens het fietsen he!!! 
Gelukkig ist nen boerezeun en ne beir en deed em alle 
spellekes mee zonder een traantje te laten. 
Naast de gewone spellekes , was het liften ook een 
sublieme topper jawel. Team Eva en Inne stond gedurende 
de ganse race op kop maar zijn uiteindelijk team loser 
geworden. Gelukkige had topleider Levi hun voldoende 
geëntertaind tijdens het liften met zijn enthousiast gezwier 
en vriendelijk geroep naar de bestuurders.   
Bij onze Kamping kitsch club was jarni de pimp der 
pimps en sara pimperella van de pimperella’s met hun 
vrome outfit en kunstige tattoo’s. Voor Simon was het 
op kamp wel ewa moeilijk om een gedichtje over de 
leiding te schrijven, thad maar 3h geduurd ofso.  
Topdichter da. 
Ons Febe moest toch uk wel mank lopen zeker, ze was 
jaloers op de gilles, haar grote idool ( van horen zeggen e). 
Ookal was ze deskundige gespalkt, zat ze soms eens aan 
de kant. Alle geluk dat ze savonds wel goed kon 
JustDancen. Ons Paulien zorgde dan weer voor sublieme 
gerechtjes tijdens de kookvoormiddag, helaas eindigde ze 
toch laatstes door Dieter Matthys. Foei 
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 Lore, Lore, lore???? Wanneer zijn we je verlore? U werd 
gemist op de activiteiten jawel, graag 1 minuut stilte 
hiervoor. Het ga je goed.  
Graag nog eens  een minuut stilte voor Mattias die na jaren 
trouwe dienst de Jokido verlaten heeft.. Het ga je goed knul! 
<3 
Maar na het zien van het aspispel en alle crazy shit op het 
ontspanningsweekend, is er voldoende opvolging verzekerd. 
Liefst L3v1 En M4tt1, 
Over en oud,  
howdoeeeeeeeeeeee 
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Algemeen verslag 
Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan (boeee) is het ook 
weer tijd voor een nieuw Jokidojaar, maar vooraleer we daarmee 
van start gaan is het nu tijd om eens terug te blikken op de 
voorbije zomervakantie. 
Op de dag van 30 juli zijn de Aspiranten en Wackos vertrokken en 
op 31 Juli de Freggels  naar de kampplaats in het verre Bilzen 
(Limburg). 
Na twee dagen, massaal veel ongevallen en platte banden 
arriveerden de twee oudste groepen om vervolgens de camion uit 
te laden en de tenten recht te zetten.  
De dag erna kwamen zoals altijd de Freggels, Pagadders en +… 
aan op de kampplaats en het jaarlijkse toneel ging dan ook van 
start met dit jaar het thema festivolhouder met Jarne als hoofdrol 
met zijn personage Bart (Bartje) en niet te vergeten Lauren met de 
rol als Boeba die samen elk festival dat België heeft te bieden zijn 
afgegaan.  
Op de vijfde dag van kamp werd de kampplaats kleiner omdat er 
ruimte moest gemaakt worden voor onze twee jongste groepen 
namelijk de Guusten en de Pimpels zodat ook hun kamp kan 
beginnen.  
De laatste avond was het dan ook weeral tijd voor de bonte-avond 
waarin iedere groep iets voorbereidt, en dit jaar hadden de +… en 
Pagadders iedereen terecht verslagen met een grappig toneel 
(voor de +…) en een dansje (voor de Pagadders). 
Ook was er dit jaar een afscheid van een leiding die zijn stappen 
gaat zetten in het verdere leven en dit jaar was dit Mattias (leiding 
van de aspi’s) die al 4 jaar in de leiding zat dus uiteraard een 
shoutout for Matti. 
Vervolgens werd de avond afgesloten met een kampvuur om de 
dag erna dan weer terug naar huis te gaan. (noooo) 
Maar omdat veel leiding en kindjes zijn die heimwee kregen na het 
kamp werd er dit jaar opnieuw naar de zee gegaan op voor een 
zotte dag vol plezier en ijsjes eten.  
Ook een grootte shoutout voor Liselot die haar 1ste jaar als 
hoofdleidster fantastisch heeft volbracht ! 
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Verjaardagen 
 

Pimpels: 

Noor  5 september 

Evi  19 september 

Lara  8 oktober 

Kaat  8 oktober 

Luna  10 oktober 

Nanou  20 oktober 

Amber 24 oktober 

Nora   3 november 

Jana  17 november 

Lobke  10 december 

Lenneke 10 december 

Louise 12 december 

Amelie 26 december 

 

Guusten: 

Gust  14 september 

Keano  13 november 

Iben  26 december 

 

Pluspunten: 

Julie  1 september 

Maite  20 september 

Lenka  9 oktober 

Joni  18 oktober 

Linde  25 oktober 

Stien  27 oktober 

Iluna  10 november 

Roos  19 november 

Merel  22 november 

Amy  7 december 

 

Pagadders: 

Thyen  17 september 

Jasper  9 oktober 

Dastan 17 oktober 

Ayron  24 november 

Milo  1 december 

Kobe  4 december 

 

Freggels:  

Oceane 8 september 

Amber 27 september 

Jorre  3 oktober 

 

Wacko's: 

Jelle  18 oktober 

Yente  14 november 

Vic  12 december 

 

Leiding: 

Lotte   5 september 

Liselot 6 oktober 

Evi  8 oktober 

Eva  7 november 

Arno  9 december 

Roel  21 december 
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TENTENVERHUUR 

JOKIDO 

WAT? 

Partytent 

van 6 op 12 m 

PRIJS? 

150 euro 

incl. opzetten en afbreken 

CONTACT? 
 

      Quinten 0494 40 55 70 

      Roel 0499 13 86 25 

      Levi 0496 89 81 06 

       jbjokido@hotmail.be 

      Facebook Jeugdbeweging Jokido

mailto:jbjokido@hotmail.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


