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Welkom in de wondere 
wereld van Chiro Jokido!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vindt ons ook op het wereldwijde 
web: http://www.jbjokido.be/wordpress/ 

 Of op facebook: Jeugdbeweging Jokido 
  

http://www.jbjokido.be/wordpress/
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Dag lieve Pimpels!! 
 

Het jokidojaar is weer goed van start gegaan. 
Op de openingsactiviteit gingen de pimpels samen met Dora , 
Zwieber en Boots op zoek naar een schat. Na een lange zoektocht 
vonden we de schat vol met snoep, daar waren de pimpels 
natuurlijk heel blij mee! 
 

Twee weken later was het weer activiteit voor de pimpels, ze 
maakten mooie knutselwerkjes voor op de kinderfuif. We 
knutselden planeten, een raket, een robot,... Ook vierden we 
leidster Evi haar verjaardag met een lekker stukje taart, dat was 
smullen! :) 

 

Ook de kinderfuif was weer een groot succes, de pimpels trokken 
hun mooist ruimtekleren aan. We dansten en speelden er op los! 
Het was een ruimtastisch feestje!  
 

We gingen ook eens griezelen samen met de guusten. Iedereen 
trok zijn griezeligste verkleedkledij aan. We maakten een 
wandeling, speelden spelletjes en dronken met z’n allen een 
lekkere tas soep. 
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Er was ook een activiteit waarin de pimpels een brief kregen van 
opperhoofden van een echte indianenstam. Ze waren op zoek naar 
opvolgers, de pimpels werden opgeleid tot echte indianen. Ze 
werden geschminkt als indianen, maakten een echte 
indianenketting, leerden paardrijden, vissen,...  
 

Op 3 december kwam de Sint op bezoek. Gelukkig waren alle 
pimpels braaf geweest en kregen ze een cadeautje en snoep :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot op de volgende activiteit!! 
Jolien, Paulien, Evi en Simon 

xoxo 
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Dag stoere (lieve) guusten!! 

Wat een goed begin van het jokidojaar zeg, de allereerste dag 
mochten jullie al bewijzen wat jullie in jullie mars hadden door te 
tonen dat jullie echte ridders zijn! De prinses was namelijk 
gevangen genomen door een lelijke draak.. Om haar te bevrijden 
moesten jullie een toverdrank brouwen bij de heks om beschermd 
te zijn tegen het vuur van de draak, dan bewijzen dat jullie even 
sterk zijn als een ridder en last but not least tonen dat jullie goed 
kunnen luisteren want ja, zo een prinses vraagt natuurlijk veel 
aandacht.. Na alle opdrachten mooi te volbrengen is het gelukt om 
de prinses uit de klauwen van de draak te bevrijden!!  

De  volgende activiteit was het net iets minder stoer, we speelden 
het grote smurfenspel! We deden suuuuuuperveel opdrachten 
zoals : de beste mop voor de lolsmurf, het langst muurzitten voor 
potige smurf, het luidste roepen voor brulsmurf,.. En zo deden we 
dat tot iedereen een smurf was!  

Op Halloween waren jullie ook talrijk aanwezig! Samen trotseerden 
we de Lierdse velden in het donker, een spoor van lichtgevende 
bandjes volgend. En stoer dat iedereen was!! Jullie waren niet bang 
te krijgen! Behalve Eusobio die zijn schoen is verloren in de 
modder dan.. 
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Vorige keer speelden we een auto-spel. Jullie waren in teams 
opgedeeld en konden door opdrachten te doen een onderdeel voor 
de auto winnen. Zo waren en deuren te verdienen, een radio 
waarbij jullie een mooi liedje moesten zingen, een motor waarvoor 
jullie moesten lopen,… De eindresultaten waren verbluffend. 

 

Wij kijken al uit naar de volgende avonturen!! 

Heeeeeeeel veel groetjes van jullie leiding 

Sarah, Niels, Jarni en Lotte xxxxxxxxxxxxx 
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Ja hallokes , het nieuwe jokidojaar werd weer stevig ingezet op de 
openingsactiviteit! We begonnen ons keicool jokidojaar met een 
klein spelletje dat de leiding bekend maakte van elke groep. 
Natuurlijk kregen de pagadders de beste leiding van de hele 
leidingsgroep! Namelijk: Britt, Lauren, Eva en de grote favoriet van 
de pagadders Gilles ! We zijn daarna direct gestart aan onze missie 
om naar de maan te vliegen. Maar dit ging natuurlijk niet zonder 
raket ! De raket konden we maken door onvergetelijke en keileuke 
spelletjes te spelen waardoor we de onderdelen van de raket 
konden verkrijgen.  Man man man  wat waren die raketten mooi en 
snel ! Gelukkig zijn we der allemaal geraakt seg. 

Op 15 november was het tijd om is te testen of iedereen het wel 
waard was om zichzelf pagadder te noemen !  En daarom speelden 
we het Absolute pagadder spel dit spel zat vol met ruige spelletjes 
die ongetwijfeld veel slachtoffers hebben nagelaten … maar 
iedereen is er sterker en beter uitgekomen, wa beiren peeeeeken ! 
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De volgende activiteit zijn we naar het bos gegaan tesamen met de 
pluspunten, oeeeeeh! De pagadder konden niet wachten om met 
de pluspunten samen te spelen. We hebben het bos onveilig 
gemaakt met het Halloweenspel pompoenenroof ! 

In november hebben we de pagadder Quiz gedaan, hierbij hebben 
we de cognitieve skills van de pagadders getest en geteisterd ! 
Waarbij iedereen zijn best heeft gedaan maar er kan er maar 1 de 
beste zijn natuurlijk !  Proficiat ‘The lion kings’ met jullie overwinning 
! 
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Dag lieve pluspuntjes! 

Het nieuwe jaar werd goed ingezet op onze mysterieuze 
openingsactiviteit. Nadat jullie zelf hadden ontdekt wie jullie leiding 
was ( en natuurlijk vol overtuiging op de enige echte afdoken), 
konden we volop in het geheimzinnige duiken. Er was namelijk een 
moord gepleegd en de plaatselijke politie had natuurlijk de hulp 
nodig van de super moedige pluspunten. Aan de hand van de tips 
(die soms een beetje té cryptisch waren) konden jullie de leiding 
wegschrappen die zeker geen moordenaar was. Al snel bracht dit 
enkele echte onderzoekers in jullie boven, waarvoor geen enkele 
moord te moeilijk was (behalve misschien deze       ).  

De tweede activiteit vroegen we ons vooral af waar Wally was. 
Maar het was ook warm, zoooo warm. Dus al snel dwaalden onze 
gedachten af en vlogen de natte sponzen ons rond de oren. Na 
een wel verdiende pauze in de koele schaduw vonden we onze 
focus terug, waarna we eindigden met twee prachtige kunstwerken, 
die zo mooi waren dat niemand kon beslissen welke het beste was.  

Enkele weken daarna zagen we elkaar opnieuw aan het fameuse 
Boelare bos. Daar waren jullie super enthousiast om nog eens een 
activiteit te doen met onze (minder leuke) wederhelften, de 
pagadders. Het werd een heus Halloween bosspel, waarbij maar 
enkele mensen moesten gered worden uit de modder       . De 
spookjes vlogen in het rond, maar niemand begreep echt waarom 
het spel de naam pompoenroof had (ook wij niet      ) . 
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Ten slotte hebben ook nog een laddercompetitie gedaan. We 
hadden toffe en minder toffe opdrachtjes en zagen gezichten vol 
choco, onderbroeken, rare hurkhoudingen en enkele pijntje. Je 
weet wat ze zeggen: wie plezier wil hebben, moet naar de jokido 
komen.  

We kijken alvast uit naar de avonturen in 2018!  

Een dikke knuffel van jullie kei toffe leiding, 
Inne, Jarne en Febe  
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Hallo liefste ouders, oma’s en opa’s, … 

Wij hebben een kleine mededeling voor jullie!  

Wij kondigen aan  

SMULFESTIJN CHIRO JOKIDO 

Spaghetti en Croque Monsieurs (mmmmm…)  

Vrijdag 16 februari 2018 van 18u tot 21u30 

Zaterdag 17 februari 2018 van 18u tot 21u30 

Wij hopen alvast dat jullie ook van de partij zijn!  

Wij zijn nog op zoek naar desserts om te verkopen op ons eetfestijn. Kan jouw mama, papa, oma, 
opa, tante of misschien jijzelf superlekkere taart, cake, chocomousse… maken en wil je dat graag 
maken om ons te steunen? Dan mag je uw keuken in rep en roer zetten en wij zullen u eeuwig 
dankbaar zijn!  

 
NIEUW CONCEPT : Op de invulstrook hieronder kun je aangeven hoeveel kaarten je wenst. Na de 
activiteit zal er een standje zijn waar er afgerekend kan worden.  

Op het eetfestijn zelf is er ook vegetarische spaghetti verkrijgbaar en croque monsieur met 
spaghettisaus (+ €1).  

Wie het ziet zitten om voor ons een dessert te maken (eigen keuze), stuur dan zeker een berichtje 
naar 0496/ 98 02 03 + wat je graag zou maken.  

 
 

GROEP VAN UW KIND: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOLWASSEN SPAGHETTI                  

………………….(aantal) x 10 euro = ………………………. 

KINDER SPAGHETTI                     

..………………….(aantal) x 6 euro   = ……………………….. 

VOLWASSEN CROQUE MONSIEUR          

…………………..(aantal) x 10 euro = ……………………….. 

KINDER CROQUE MONSIEUR               

 ……………………(aantal) x 6 euro = ………………………… 

                                                             TOTAAL = …………….…………… 

Een welgemeende dank u  van alle Leiding! 

Tot op het eetfestijn!  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl9d3H1O3XAhWMaxQKHaC6BTsQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schaar-symbool_744773.htm&psig=AOvVaw1yBClb5I3aF6CA_gmIwxxi&ust=1512384241304816
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De Jokiscoop 
 

De Guustoscoop 

Door de kracht van de rijzende feestdagen zullen de Guusten drukker en drukker worden, geef 

ze vooral veel eten en lekker speelgoed. 

De Pimposcoop 

Dankzij de passerende Sint en kerst-nieuwjaar worden de Pimpels graag eens extra in de 

watten gelegd en verkleden ze zich graag vaak als princes. 

De Pagaddoscoop 

Na de warme zomermaanden en de volle maan is de tijd van regen sneeuw en uiteraard 

modder aangebroken waarin de pagadders noodgedwongen, en impulsief in de modder zullen 

spelen. 

De Pluspuntoscoop 

Nu de koude is aangebroken blijven meisjes graag binnen… al geld dat niet voor mensen met 

het pluspuntoscoop-teken want zij zien koude/sneeuw/regen als een nieuw speelatribuut. 

 

 

http://www.polyvore.com/doodle_space_planets_rocket_ship/thing?.embedder=6030861&.src=share_desktop&.svc=pinterest&id=129691080


 

 

 

 

 

 

De Freggoscoop 

Met het eindejaar in zicht is het tijd voor de freggels om helemaal uit hun dak te gaan… not. 

Het zijn namelijk examens en daar moet voor gezwoegd worden, voor vele freggels wel liefst 

de eerste examens in heel hun leven.  

Door het stijgen van de nieuwe maan (en de punten) zullen de freggels maar al te graag 

terugkeren naar de Jokido 

De Wackoscoop 

Voor de wacko’s begint de leute ook, en dankzij de kracht van de opstapelende examens zullen 

de anders energievolle wacko’s moe, tam en lui worden. Een afleiding van 3 uur (aka de 

Jokido) zal helpen met de spanning te ontspannen en ze weer vol moet achter de schoolboeken 

werpen.  

De Aspiscoop 

Na de smaak te pakken te krijgen van “het helpen op evenementen” zijn de Aspi’s al een stap 

dichter bij het grootte leidingsdom. Allereerst moet er opnieuw een loodzware test(en) 

doorstaan worden in de vorm van gruwelijk saaie examens, dankzij de kracht van het 

naderende nieuwejaar zullen de Aspis dit zonder enige twijfel ownen. 

 

 

  



 

 

 

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

 

Ben je nieuw?  

Is jouw lievelingspull of T-shirt tot op de naad 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!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inschrijven in Chiro 
Jokido? 

 

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

euro overschrijven naar de rekeningnummer  

BE38 0689 0320 0672, met de vermelding van naam en groep van uw kind.  

 

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=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgNyX3e3XAhUDvhQKHartCnEQjRwIBw&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten/pasen&psig=AOvVaw3SgyVuqVZoeHvla4tn2Vor&ust=1512386573382680


 

 

DATA 
14 januari: activiteit voor Pimpels en Guusten. We spreken af om 14u aan het lokaal. De Aspi’s maken 

kennis met het leiding geven! De Freggels gaan naar de cinemaaaa! We spreken af aan de ingang van de 

cinema ‘Focus’ in Geraardsbergen. Vergeet geen centjes mee te nemen! De freggelleiding laat het exacte 

tijdstip nog weten! 
 

 

19 januari: de Wacko’s gaan naar de cinema! We spreken om 19u30 af aan de Focus in Geraardsbergen, 

waar jullie rond 23u weer mogen opgehaald worden. Neem zo’n 10 euro mee. 
 

 

21 januari: activiteit voor Pluspunten, Pagadders. We spreken af om 14u aan het lokaal. De Aspi’s maken 

kennis met het leiding geven!  
 

 

28 januari: activiteit voor Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal. De Pimpels en 

Guusten gaan naar de film! We spreken af om 14:30u (uur kan nog veranderen, we houden jullie op de 

hoogte) aan de ingang van Cinema Focus in Geraardsbergen. 

Vergeet zeker geen centje mee te nemen.  

4 februari: activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.  

 

11 februari: activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.  
 

16 en 17 Februari is het ons Eetfestijn! Je kan smullen van ons lekkere zelfgemaakte spaghetti of de croque 

monsieurs om je vingers van af te likken! Welkom op beide dagen vanaf 18u in het klooster te Deftinge. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding! Aspi’s en Wacko’s mogen ook altijd hun handjes uitsteken om te 

komen helpen.  
 

18 februari: Pluspunten en Pagadders gaan schaatsen in Liedekerke! We spreken af om 13u30 aan het 

lokaal. Verdere informatie omtrent het vervoer en de benodigdheden volgt. 
 

25 februari: activiteit voor Pimpels en Guusten. We spreken af om 14u aan het lokaal. Freggels, Wacko’s 

en Aspi’s gaan krakelingen lopen. Verdere info volgt later.  
 

4 maart: activiteit voor Pluspunten, Pagadders. We spreken af om 14u aan het lokaal. De Wacko’s en 

Freggels gaan schaatsen! We spreken af om 13u30 aan het lokaal, waar we rond 18u zeker zullen terug 

zijn. Neem zo’n 10 euro en wanten mee! 
 

 

4 tot 9 maart: De Aspi’s hebben leefweek in het lokaal. Verdere info volgt later :)  



 

 

 

 

11 maart: activiteit voor Freggels. We spreken af om 14u aan het lokaal. Guusten  en Pimpels gaan naar 

het bos, we spreken van 14-17u af. (einde van de Brakelbosstraat) 
 

 

18 maart: activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.  
 

 

25 maart: activiteit voor Pimpels, Guusten, freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.  
 

 

31 maart: De Aspi’s geven een aspifuif, allen welkom om een glaasje te komen drinken of een dansje te 

komen placeren in JH De Pizjong vanaf 21u.  
 

 

1 april: paasactiviteit voor Pagadders  en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal. 
 

 

8 april: activiteit voor Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.   

  

9 -11 april: Weekend voor Pimpels, Guusten en Freggels. Jullie worden op 9 april om 13u verwacht in de 

Hernestraat 6A in Galmaarden, waar jullie 11 april om 11u weer mogen opgehaald worden. Verdere info 

wordt nog bezorgd!  
 

 

11 - 13 april: Weekend voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. Jullie worden op 11 april om 13u 

verwacht in de Hernestraat 6A in Galmaarden, waar jullie 13 april om 11u weer mogen opgehaald worden. 

Verdere info wordt nog bezorgd!  
 

 

22 april: activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels.We spreken af om 14u aan het lokaal.  De Aspi’s en 

Wacko’s gaan zwemmen in Rozenbroeken. Meer info volgt! 
 

 

29 april: activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.  
 

 
 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! 



 

 

 

Dag lieve freggeltjes,  

Het nieuwe Jokidojaar ging van start met het zoeken van het 
antwoord op DE grote vraag. Wie zal jullie leiding worden? Na 
lang sleuren en trekken kwamen jullie tot de juiste combinatie: 
Elias, Arno, Quinten en Lies! JOEPIE! De eerste activiteit in de 
wijk was er direct boenk op! 
Lies verliet jullie al snel voor een maand in Ethiopië. Maar niet 
getreurd, want Arno, Quinten en Elias stonden hun mannetje! 

De eerste activiteit zonder Lies was de snapchat achtervolging! De 
ene groep stuurde via foto’s opdrachtjes naar de andere groep om 
de weg te weten te komen dat we moesten volgen. Na enkele 
vreemde wegen, rare opdrachten en enkele keren verkeerd te zijn 
gelopen kwamen we toch nog perfect op tijd voor het vier uurtje 
aan in het lokaal. 

Tussendoor was er ook de activiteit “wie-is-het-elias-spel?”. Aan 
de hand van vele opdrachten (al dan niet straf-opdrachten) 
kwamen jullie te weten wie van de 8 grootmoeders Elias was (het 
was Germaine).  

 

 



 

 

 

De laatste activiteit kwam niemand minder dan Sinterklaas op 
bezoek samen met zijn zwarte pieten! Hoewel niet iedereen even 
braaf geweest was dit jaar kregen jullie na een gepaste ‘straf’ toch 
allemaal een cadeautje en wat lekkers van de Sint! Hopelijk 
hebben jullie allemaal jullie lesje geleerd en zullen jullie het 
komende jaar heeeeeel braaf zijn! (lees: geen middenvingers 
meer naar de leiding, geen ‘onbeleefde’ sms’jes meer,…) Maar we 
zien jullie nog steeds heel graag!! 

Tot snel lieve freggels en goed studeren, hé! 

 

XXXX 
Arno, Elias, Quinten en Lies 

 

                          

  



 

 

 

De meest  flauwe moppen van 
ter wereld 

(zo flauw dat er amper gelachen gaat worden) 

 

De die van die waarzegsters 

Er lopen 2 waarzegsters op de straat zegt de een": kom je mee?" zegt de andere":nee daar ben ik al 
geweest 

 

De die van die vissen 

Er zijn 15 visjes 5 verdrinken er hoeveel blijven er dan over. 
Aantwoord: 15, visjes kunnen niet verdrinken 

 

De die van die na-apers 

Er zijn 30naapers in de trein 5 gaan er uit hoeveel bliijven er over 
Antwoord: 0, het zijn naapers  

 

De die me die tomaten 

Er lopen 2 tomaten op straat en steken over aan de overkant is een vrouwen tomaat zegt de ene tomaat 
tegen de andere tomaat je hoeft niet zo rood te worden hoor!! 

 

De die me die fazanten 

Er lopen 2 fazanten aan de kust en ze zien daar een zandkasteel staan, vraagt de ene aan de andere 
“vanwa isda gemaakt?” waarop de andere zegt fanzant. 

 

De die me die krieken 

Er hingen 2 krieken aan een boom of struik (waar krieken ook hangen) en dan zegt de ene “ik heb een 
scheet gelaten” waarop de andere  zegt “krieket.” 

 

 



 

 

 

 

Gegroet wackoos, hier spreekt de leiding. 

Het is me weer wat geweest de voorbije maanden. Vol spanning kwamen 
jullie naar de openingsactiviteit, wie zou nu jullie leiding worden ?! 
Na een lange tijd van spanning en aftellen is de droom werkelijkheid 
geworden. Hoera ! Andreas* is opnieuw leider van de wackoos.  
In de schaduw van deze spetterende 
onthulling speelden we ook nog een 
super-delux mario cart spel. Het 
versieren van de carts zelf was een 
loodzware artistieke uitdaging, maar 
jullie allen slaagden met verve 
(woordmop). Jullie bewezen zich als 
waardige picasso’s (of deden toch 
een verdienstelijke poging). Yente 
ging bovendien na een nek aan nek 
race aan de haal met de eindtrofee. 
Vanaf nu spreken we hem dan ook 
aan als mario-Yente. 

Ook de volgende activiteit was een 
schot in de roos. We speelden een 
multidisciplinair spel waarbij je zoveel mogelijk munten moest verzamelen. 
Daarbovenop speelden we vóór elk spel een potje presidenten. ( wat helaas 
niet iedereen even goed snapte) 
Wou je het eindspel winnen dan moest je én president zijn, én het meeste 
munten hebben. Nette ging na een nek aan nek finale aan de haal met de 
trofee. 
 



 

 

 

 

 

Vanaf nu spreken we haar dan ook aan als President Nette 

We speelden tussendoor ook nog een gok-op-jezelf spel. Door in te schatten 
hoe goed je iets zou kunnen, kwam je er wel. Helaas kon niet iedereen dat 
goed, heel wat wackoos gingen bankroet. 
Uiteindelijk eindigden we allemaal als winnaar, want de leiding had op het 
einde party-snacks klaar. 

 Tot slot nog een daverend applaus voor iedereen die naar petrol kwam. Er 
werd heel veel gedanst en een beetje gedronken ( of was het omgekeerd ?) 
en iedereen amuseerde zich rot. 

Tot snel.  
Dre, Fien en liezelien 

*Ook Fien en Liselot zijn wackoleiding 
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Dag lieve kindjes, 

We zijn ons jaar gestart met een kennismaking van jullie 

nieuwe leiding! Om te zien of jullie van dat blokken in 

december de echte belangrijke informatie niet vergeten zijn 

(knipoog) kunnen jullie hieronder het kruiswoordraadsel 

eens invullen en ons snappen of via facebook sturen. Ook 

hebben jullie deze dag kunnen kennis maken met de 

brommerkunsten van Levi en zijn teentje. 

De tweede activiteit moesten de mannen vrouwen worden 

en omgekeerd. De jongens weten eindelijk wat het is om na 

een lange dag een bh uit te doen of hoe moeilijk het is om 

de juiste producten schmink op de juiste plaats te gebruiken. 

De meisjes hebben ontdekt dat een 7sprong met water dan 

weer helemaal niet hun ding is.  

Daarna zijn we gaan bowlen. Jammer genoeg heeft Eline 

haar gsm dit uitje niet overleeft, ook bleek dat bowlen niet 

echt haar uitblinkende sport is (knipoog). Maar scherven 

brengen gelukkig geluk!  

Daarna hebben we onze voetjes gebruikt om te gaan 

dansen in Duveltrophy, maar is Brent vooral flappen 

verloren door een gasboete hehe. Gelukkig werkt hij in het 

weekend nog bij Tom en Els, net als 75% van de Aspi’s. 

Daarom hebben we ook besloten om het 

frietfrustratiemomentje in te nemen in de planning bij een 

activiteit (knipoog). Wietse, misschien moet je ook eens 

gaan polsen voor een jobke in de frituur?  

Bij de dropping kon de ironie ook niet veel groter als we heel  
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Lierde mochten doorwandelen. Om dan weer de laatste 2 

km dat we niet in Lierde waren helemaal fout te lopen en zo 

de Rosse Jezus gemist hebben, met veel spijt in ons hart. 

Gelukkig heeft Artuur een trucje gedaan tijdens het bestellen 

van ons drinken waardoor we opeens 9 euro teveel hadden, 

ons hoor je niet klagen! Bekijk ook zeker eens de foto die 

toen getrokken is, al is het wel jammer dat je niet veel zit, 

zeker in zwart-wit… 

We hebben op een zondag ook eens het zoekspelletjes 

gespeeld, waar Levi helemaal niet ging meespelen want hij 

ging kapot zijn maar uiteindelijk wel het hele grapje heeft 

gewonnen.  Ondertussen was het lokaal min of meer ook 

weer een beetje opgeruimd.  

Als de Sint op bezoek was in het lokaal, was het oooooo 

zoooo jammer dat er geen tijd meer over was voor jullie. 

Want ten slotte zijn jullie toch wel een beetje oud eh voor de 

Sint? Maar wat jullie wisten is dat jullie ons en de Sint, veel 

sneller gingen terugzien dan gedacht.  

Artuur moet ook even geerd worden voor het snelste 

stoelenloop dat de jokidogeschiedenis ooit al gezien heeft!  

Rachel had eerst 5 minuten lang een staarmoment nodig om 

te kunnen uitzoeken wie daar nu voor haar deur stond. 

Artuur hebben we dan eens mogen bewonderen in zijn 

peignoir en de andere 2 sjarels waren jammer genoeg niet 

thuis, examens wat is dat? 

Hopelijk hebben jullie genoten van al het lekkers en hadden 

jullie even veel plezier als ons!  

Kusjes,  

Stuntman Levi, hakbijl Roel en Bange Eline xoxo 
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Algemeen verslag 
Met het zicht op het nieuwe jaar, is het dan ook weer eens tijd om 
terug te blikken op de voorbije al dan niet leuke maanden.  
Met een spiksplinter nieuw lokaal dat ingelijfd moest worden 
organiseerden wij een zeer succesvol en plezant evenement aka 
de instuif. Waarbij er gigantisch lekkere hamburgers konden 
gedegusteerd worden van sterrenchef Vettige Swa, en de sfeer er 
dik werd ingeblazen door een tal van DJ’s. 
Bij een nieuw lokaal hoord uiteraard ook een zeer geslaagde 
openingsactiviteit waar, jawel, 172 kinderen aanwezig waren en 
de kinderen kennis konden maken met hun nieuwe leiding. 

Na enkele activiteiten was het dan ook opnieuw                                  
tijd voor de fuif voor jong en jong met dit jaar                                                                      
het oerdegelijke thema ‘Ruimte’ waarbij er veel                                                             
kinderen en de lieftallige leiding (fantastisch)                                                                             
verkleed waren.  
Prijs voor best verklede leiding gaat zonder                                                  
enige twijfel naar Andreas (not) voor het                                               
gewaagde kostuum als ruimte mummie (zie foto) 

Daarna was het tijd om de jeugdige jeugd los te                                                                   
laten in De Lier voor opnieuw een editie van Petrol                                                               
waarbij er opnieuw stevig ge -danst, -sjanst, -jumpt,                                                    
-hakt (niet voor op den boterham).  

Na die zware namiddag-avond-nacht-ochtend                                                   
was het zoals altijd de rustige streekbier + kaarting -                                       
avond met wel liefst 2 (niet al te geweldige)                                          
komieken.  

Na al die evenementen is het al zeer rap december                                         
en dat  wil zeggen dat er een bepaalde boot vanuit                                            
Spanje naar de Jokido komt en de lieve goeie Sint                                          
komt afzetten want dienen mens doet da wel nekeer graag naar 
de Jokido  
komen en onze leden verwennen met lekker snoepgoed en 
speelgoed… 
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Verjaardagen 
 

Pimpels 
Gitte  11 januari 
Julie  28 januari 
Lara  10 februari 
Cedes 4 maart 
Nanou 10 maart 
Nienke 14 april 
Alisha 16 februari 
 
Guusten 
 
Leon  5 januari 
Ferre 18 januari 
Seppe 29 januari 
Ties  3 februari 
Ian  6 februari 
Ywen 19 februari 
Lex  20 februari 
Thibo 2 maart 
Mats  14 maart 
Ruben 21 maart 
Nand  8 april 
 
Pluspunten 

Chinelle 21 januari 
Kato  29 januari 
Kato  20 februari 
Yana 24 maart 
Tessa  29 maart 
Zita  27 april 
 
Pagadders 
Mats  1 januari 

Jasper 3 januari 
Axl  14 januari 
Emile 2 februari 
Yaro  21 februari 
Mauro 29 februari 
Mathis 29 februari 
Kyano 13 maart 
Jente  20 maart 
Lentz 28 maart 
 
Freggels 
Maryia 18 februari 
Aukelien 2 maart 
 
Aspi's 

Brent 21 februari 

Leiding 

Fien   3  januari 
Jolien  3 januari 
Sarah  9 januari 
Febe  13 januari 
Gilles  4 februari 
Levi   20 februari 
Lauren  3 maart  
Niels  12 maart  
Elias  21 maart  
Simon  30 maart  
Eline  4 april  
Jarne  7 april 
Lies   24 april
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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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


