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Dag liefste pimpeltjes!  

Op de openingsactiviteit waren de pimpels zeer blij met hun 
(nieuwe) leiding. Ons thema was Peter Pan, Wendy en Tinkerbell. 
Hierbij moesten de pimpels zich bewijzen en aantonen dat zij ook 
geboren verloren jongens waren of verloren meisjes.  

Maar toen Tinkerbell soms flauwviel moesten de Pimpels snel 
roepen dat ze wel in Elfjes geloofden. Helaas waren er een paar 
ondeugende pimpeltjes die “ik geloof niet in Elfjes” riepen 
waardoor Tinkerbell meermaals op de grond viel. Gelukkig konden 
jullie leiding er goed mee lachen -  

Elias, Evi en Eline ofwel the E-team. 

Een grappig weetje is dat alle drie onze naam begint met een E en 
onze derde letter een I.  

Samen maakt dat EI, wat het rode draad is van dit jaar. Elke 
activiteit krijgen de Pimpels een ei die niet mag vallen. Dit lukt 
bijna elke keer tot wanneer het op één of andere manier toch niet 
lukt. Door al jullie enthousiasme vergeten jullie soms dat jullie een 
ei vasthebben, maar geen nood er komen nog activiteiten om 
eitjes te verzamelen.  

Er was ook een activiteit waar Eline bijna was weggelopen om 
naar een feestje te gaan, gelukkig hebben jullie haar kunnen 
overtuigen dat jullie veel leuker zijn en is ze toch gebleven. 
Supergoed, want de kleren die ze aanhad daar wil je toch niet mee 
op straat gezien worden -  
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De kinderfuif was er ook boenk op ! Zoveel mooie en stoere 
pimpels hebben we nog nooit gezien, jullie opkomst was 
MASSAAL! Bedankt om te komen. Ook hebben jullie op de fuif 
jullie mooie versiering kunnen bewonderen.  

Op de omgekeerde dag ging het er een beetje raar aan toe, veel 
waren in de war! 

Om te beginnen moesten we onze naam omdraaien waardoor de 
namen onuitspreekbaar werden, we hadden namelijk in onze 
groep een Aranajid, Tiram, Alim, Ekbol, Eilena enzo.. 

Die dag hebben we ook meegedaan aan de mannequin challenge, 
dat is een filmpje waar iedereen stilstaat voor hij een actie gaat 
uitvoeren.  

Dit filmpje staat op de facebookpagina en veel mensen hebben het 
bekeken en leuk gevonden!  

 

Tot de volgende activiteit! 

Evi, Eline en Elias xoxo 

(28 december is het kerstactiviteit van 19u-21u) 
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Hier zijn we dan weer,  

met het eerste verslag van dit spetterende nieuwe jaar. Dit jaar 
hebben jullie niet 1 nieuwe leider, maar 2 
nieuwe leiders! Dat is voor ons aanpassen 
maar voor jullie zeker ook. Gelukkig kunnen we 
het allemaal goed met elkaar vinden en 
hebben we al veel kei-coole spelletjes 
gespeeld. Zoals onze laddercompetitie waar 
jullie allemaal tegen elkaar streden om aan de 
top te komen, of het ganzenbordspel waar jullie 
in groepjes zo snel mogelijk het traject 
moesten voltooien. En dan natuurlijk ook het 
vrije spelen, zoals in de boom klauteren of jullie 
verstoppen onder de bladeren is ook altijd dolle 
pret. Wij kunnen alvast niet wachten op nog 
een volledig jaar vol spetterende en geniale activiteiten met jullie! 

Fien de trien, Roel en Jarne 
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Op onze openingsactiviteit moesten de pluspunten bewijzen dat ze 
het wel waard waren om een échte pluspunt genoemd te worden, 
dus werden ze op de proef gesteld. Een deel super-coole 
pluspunten werden opgesloten in een lokaal (waar Julie en Yana 
dachten ze gingen sterven) terwijl het andere deel kei-wijze 
pluspunten vrij rond liep. Ze moesten elkaar helpen, communiceren 
met de walkietalkies en stap voor stap werd de groep bevrijd. 
Omdat ze dit tot een goed einde hebben kunnen brengen restte 
ons nog maar 1 ding: de pluspunten doop, met glitter weliswaar!  

 

In de volgende activiteit moesten de 
pluspunten een toilet bouwen en hun 
doel hierbij was om het meeste glitter 
drolletjes te verzamelen van het 
monster genaamd ‘de Kakwi’. Ze 
konden eten verzamelen door opdrachtjes te doen zoals  ‘laat de 
leiding om het hardst lachen’ of ‘poseer voor de coolste foto’ enz.. 
Hoe meer eten de groepjes hadden, hoe meer de Kakwi naar hun 
toilet kwam.. 
 

We hadden toch wel wat schrik bij de Halloween activiteit! Na een 
kleine wandeling hebben we enkele spelletjes gespeeld in het 
donker, enge verhaaltjes verteld en omdat ze toch wel flink waren 
geweest kregen ze een tas soep of chocomelk. 

 

Dat de pluspunten goed kunnen helpen in het huishouden hebben 
ze bewezen wanneer Lierde veranderde in één grote supermarkt. 
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Verschillende straten werden verschillende rayons en ze moesten 
zo goed mogelijk hun boodschappenlijstje proberen af te maken. 

En dat de pluspunten bovendien nog eens slim zijn bewezen ze 
door allemaal goed te scoren op onze Leuke-Glitter-quiz, maar de 
beste waren Stien, Amy en Merel! 

Als jullie meer foto’s willen zien, kijk dan zeker eens op 
www.jbjokido.be! 

 

Heel veel glitter kusjes, jullie leiding 
Jolien,  Lauren en Supercoole Britt 

 

 

 

 

 

 

http://www.jbjokido.be/
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Yooooooow kadetten! 
Het eerste deel van het jokido jaar was al dik in orde!  

 
Omdat jullie een nieuwe leidingsploeg hadden, moesten we elkaar 
natuurlijk eerst een beetje beter leren kennen. We stelden jullie allerlei 
vragen over ons, en aan de hand van opdrachten konden jullie het 
antwoord te weten komen. Na de activiteit wisten we dan allemaal wie 
dwarsfluit speelt, wie een tweelingbroer heeft en wie graag eens een 
pintje drinkt, weten jullie het nog? ;) 

De Halloween-activiteit met de pluspunten was ook een groot succes, 
na een aantal griezelverhalen waren een aantal van de stoerste 
pagadders ineens veel stiller... Gelukkig konden we achteraf bekomen 
met lekkere chocomelk of pompoensoep en een aantal hilarische 
moppen!  

De activiteit daarop zaten jullie ineens in het leger. Jullie werden in 2 
groepen verdeeld en mochten om de beurt een gat graven in het 
mijnenveld. Vonden jullie een voorwerp, dan werd er een spel gespeeld 
tegen elkaar. Zo moesten jullie om het eerst met het hele team over 
een hoog touw geraken, werd jullie conditie getest in de beep test, met 
verf naar een roos mikken, touwtrekken,… Het team dat het meeste 
punten haalde verdiende een ster. Maar groeven jullie een bom op, dan 
kregen jullie een strafopdracht.  
Die dag hebben we allemaal samen duizendmiljoen keer gepompt 
denken we, onze spieren doen er nog pijn van! 

Ondanks het noodweer van vorige keer, maakten we er toch een wijze 
dag van: een laddercompetitie!  



10 Jokidootje - juni ‘15 - september ‘15 

Jullie moesten elkaar uitdagen in allerlei opdrachten, en wie won mocht 
een plaats hoger op de ladder klimmen. Jullie vertelden ons de beste 
moppen, de mooiste verhalen of deden een dance battle, speelden 
chubby bunny, sprongen om het hoogste en deden de limbo. De leiding 
heeft zich alvast rot gelachen die dag ;)  

Dit waren onze spelletjes tot nu toe,  
maar wees maar zeker dat de leiding nog ludieke dingen voor jullie in 
petto heeft!  
Tot de volgende keeeeer, 
 
 
Vuistjes van Lies, Quinten en Lotte 
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Moppen 

Er ligt een dode in de gracht, wat klopt er niet ? (zijn hart) 

 

Wat is een vliegtuig zonder vleugels ? (kapot) 
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Inschrijven in 
Chiro Jokido? 

 

Het enige wat u moet doen is een medische fiche invullen voor ons en 
15 euro overschrijven naar de 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.  

 

Wil je kind ook graag een Jokido t-Shirt of Pull dan kan je die steeds 
vragen voor of na een activiteit. Een t-Shirt kost 10 euro en een pull 20 
euro.  

 

 

 

http://www.jbjokido.be/
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Weekend  

 

Wat? 

3 Dagen vol plezier met jullie groep en leiding. Wat doen we vooral? 
Spelletjes spelen, knutselen, tochten maken, ons lekker vuilmaken. Drie 
volle dagen plezier zonder te luisteren naar je ouders, wie wilt dat nu niet?  

Wat neem ik mee ? 

Bedden zijn daar, dus je moet geen luchtmatras meenemen. Vergeet zeker 
je slaapzak, kussen, knuffel, vuile kleren en tandenborstel niet.  

Waar?  

Chiroheem Korendries 
Korendries 2  
9500 Geraardsbergen 
Wanneer? 

10-12 april voor pluspunten en pagadders. Jullie worden om 11 uur op de 
Korendries verwacht.  

12-14 april voor pimpels, guusten en freggels. Jullie worden om 11 uur op 
de Korendries verwacht.  

Niet twijfelen en zeker doen!   

Jullie krijgen thuis nog bezoek van de leiding met verdere info.  
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DATA 
 
Zondag 1 januari: Geen activiteit. Prettig 2017 ! 

VRIJDAG 6 januari: : De Freggels gaan naar de cinema! We spreken af om 19u30 aan 
cinema Focus in Geraardsbergen en daar mogen mama en papa je weer komen halen rond 
22u. Neem zo’n 10 à 15 euro mee.  

Zondag 8 januari : activiteit voor Pimpels, Guusten en Aspi’s van 14 tot 17 uur aan het 
lokaal. 

Zondag 15 januari : activiteit voor Pagadders, Pluspunten en Wacko’s van 14u tot 17u 
aan het lokaal. 

Zondag 22 januari: activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s van 14 tot 17 
uur aan het lokaal. 

Zondag 29 januari : activiteit voor Pagadders, Pluspunten en Wacko’s van 14u tot 17u 
aan het lokaal. 

Zondag 5 februari activiteit voor Freggels en Aspi’s van 14 tot 17 uur aan het lokaal. De 
Pimpels en Guusten gaan naar de film! We spreken af om 13u30 (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.  

Zondag 12 februari : Pluspunten en Pagadders spelen een bosspel ! We spreken af om 
13.45 uur aan het Brakelbos. Vergeet jullie boskledij niet. 

Zondag 19 februari :. 
Activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels van 14 tot 17 uur aan het lokaal. 

Zondag 26 februari : Krakelingen ! De Freggels, Wacko’s en Aspi’s hebben de eer om 
de Jokido te vertegenwoordigen in de stoet. Verdere info volgt.  

!! 3 & 4 maart: EETFESTIJN ! : Kom allemaal langs om te genieten van het culinaire 
hoogtepunt van 2017. Kaarten bij leiding verkrijgbaar. 

Zondag 5 maart : De Freggels, Wacko’s en Aspi’s gaan schaatsen. We vertrekken om 
13u30 aan het lokaal en gaan met auto’s. De leiding rijdt, maar bij grote opkomst zijn ouders 
die willen rijden ook altijd welkom! Vergeet geen handschoenen, dikke kousen en 10 euro. 
 

Zondag 12 maart : activiteit voor Pagadders en Pluspunten van 14u tot 17u aan het 
lokaal. 
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Zaterdag 18 maart : De Aspi’s steken de handen uit de mouwen en zorgen voor een 
avondgebeuren ten voordele van het buitenlands kamp. Een fuif in de pizjong allemaal 
welkom vanaf 22u. Verdere informatie volgt nog. Allen welkom ! 

Zondag 19 maart : activiteit voor Freggels en Aspi’s van 14 tot 17 uur aan het lokaal. 

De Pimpels en Guusten gaan naar het Boelarebos! We spreken af om 13u45 op de parking 
van de Hyacint. 

Zondag 26 maart : activiteit voor Pagadders, Pluspunten en Wacko’s van 14u tot 17u 
aan het lokaal. 

1 – 8 April. : Wacko’s, Aspi’s ( en leiding) gaan op buitenlands kamp naar Tsjechië. 
Verder info volgt. 

10 – 12 april : weekend voor Pluspunten en Pagadders. Informatie volgt nog.  

12 - 14 april: weekend voor Guusten, Pimpels en Freggels. Informatie volgt nog.  

 

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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Stop! 
Maak maar alvast een gaatje in je agenda op 

3 en 4 maart  voor ons jaarlijks  

Spaghetti- en  
Croque monsieur festijn !  

 
 
 

 

 

We hopen alvast dat jullie ook van de partij 
gaan zijn want de centjes gaan naar  de 
inrichting van ons nieuw lokaal en daar 

hebben we allemaal baat bij.  

Brief en kaarten volgen later! 
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Hey lieve, lelijke freggelzzzzzzzzz 

 

25 september was dit jaar de dag waar we met z’n allen naar 
uitkeken. Wekenlang hadden we er naartoe geleefd en daar was 
ze dan: de enige echte, superdeluxe openingsactiviteit! Fons en 
Palmyra stonden ons al op te wachten en dzjing dzjang dzjong, 
daar was opeens ook Michael Jackson! Of waren het de feilloze 
remakes van Aukelien en Jelle en hun team? In ieder geval een 
dag om nooit meer te vergeten! En 7 dagen later was team 
Freggel to the Rebel (en rebels zijn we zeker) weer present voor 
opnieuw een topactiviteit. Camille won het überfreggelspel, en ook 
Vic kreeg een prijs, die van überloser, proficiat Vic en Camille! 

We namen ook tijdelijk afscheid van het mooie Lierde en trokken 
naar Bièrges om te gaan griezelen (en aanschuiven) in Walibi. Dat 
ze ons daar niet rap zullen vergeten, is in ieder geval een feit!  

Weer aangekomen in Lierde gingen we op een ludieke queeste. 
Met een hoop moeilijke opdrachten en wat melkjes trokken we 
erop uit en met niets minder dan een vis, een muis, een fles cava, 
4 duikbrillen en een half pak koeken (aan de andere helft had 
Jorre niet kunnen weerstaan onderweg) keerden we terug. De 
mama van Kobe bracht Jean-Louis-Michel Van Muizegem, die 
sindsdien ook officieel ingeschreven is in de Jokido, veilig terug 



 

naar de dierenwinkel en de vis vond ondertussen al vrienden in 
het aquarium van leider Niels. Wat zijn we toch dierenvrienden!  

 

Veel dikke kusjes en lekjes en tot op alweer een legendarische 
zondagnamiddag!  
 

Jullie allerliefste, allerleukste en allerbescheidenste leiding, Arno 
en Liselot xxxxxxxx 
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Geachte Wacko’s. Hier spreekt u dierbare leiding tot u. 

 
We vlogen er van de jaar goed in met een spetterende openingsactiviteit, lierdepolie, 
waarbij  jullie je favoriete deel van lierde moesten veroveren. Daarbij kwam niet 
alleen een lijk op zolder tot leven maar kregen jullie ook 2 vissen (de factuur volgt 
nog) van jullie leiding. 

Het volgende spel was het grote, alom geprezen, Lierdense boerenspel. Daarin 
bleken jullie echte beestenkwekers. Vervolgens was het tijd voor een weekendje 
socializen met de marginalen van het gewest. Dat Niels anders geaard was, wisten 
we al langer, maar dat weekend ontdekten we ook dat Joost de kabouter anders 
geaard is. Na een keiwijs (maar ingewikkeld) spel over wetten stemmen       ( waarbij 
sommige Wacko’s even weg moesten omdat ze volleyballen belangrijker vinden dan 
hun enige echte jeugdbeweging, we denken zeker niet aan Brent & Rachel …) 
besloten we ’s avonds nog eventjes de beentjes te strekken en onze meest zwoele 
dansmoves uit de kast te halen.  
 
Daarna volgde een megawijze uitstap naar Walibi, waar we de lokale attracties 
onveilig maakten én  enkele dieven een telefoon stolen, maar dankzij het speurwerk 
van de leiding kwam alles toch in orde.  
Tot slot deden we vorige week nog het grote zeeslagspel, dat het leukste spel tot nu 
toe was, maar waarbij de boten helaas sneller als verwacht gekelderd werden. Nen 
echte Wacko moet van alle markten thuis zijn baaaa . Tot slot nog een eervolle 
vermelding voor Dorien die de bh ( D-cup!! ) mee naar huis mocht nemen omdat ze 
als laatste op een vraag had geantwoord. 
 

Zet hem tijdens de examens, en tot gauw!  
Groetjes Team Dré 
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Hallo aspeace crew 
 
We zijn ons Jokido seizoen direct zo plat en vulgair mogelijk 
gestart met het ludieke callboys spel. Niemand keek daar 
blijkbaar naar buiten de leiding, maar wij hebben ons goed 
geamuseerd en daar gaat het natuurlijk écht om. Bij het 
ontwerpen van de dildoys vielen de echte vetzakskes door 
de mand... draadloos internet doet de Jarni klaarblijkelijk 
geen goed.  
We hebben dan gangwars gespeeld met als decor de 
louche buitenwijken van groot Lierde. Tegelijk moesten de 
ingrediënten om pannenkoeken te maken verkregen worden 
door afpersing en intimidatie van de bevolking. 
Pannekoeken bleken niet zo een strak plan (brandalarm 
enal kendet baaa).  
Tusj zijn we nog naar walibi geweest. Veel volk, 3 attracties 
gedaan, alles kapot, weinig zombies buiten Scremer, ... 
doch zeer veel plezier  
Op een tamme zondag hebben we dan is Risk gespeeld en 
chocomelk gedronken, tis nekeer iets anders als die 
streekbierkes! 
Dit brengt ons naadloos naar het slot van onze parlé... 
bedankt om zo goed te helpen op de streekbieren en Petrol 
#proud #emotional 
 
 
Zeept ulder maar al in want 2e semester gaan we knallen! 
 
Allee zootje ongeregeld tot in den droai he 
Veel liefs Scremer en Mattie xoxox 
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Algemeen verslag 
 
 
 
Het nieuwe Jokido jaar begon met een knal, met een opkomst van 
117 kindjes die stonden te popelen om van start te gaan met een 
jaar vol spelletjes en plezier. 
 
In oktober hadden we een doldwaze en leuke kinderfuif met het 
thema sprookjes. 
De avond zelf was het tijd voor fuif Petrol die ook dit jaar een groot 
succes was met bekende plaatselijke dj's “DJ VDB” en nog vele 
anderen die het mogelijk maakten om er een stevig feest van te 
bouwen. Ook was het voor de guusten en pimpels zeer leuk in 
oktober want zij kregen een Halloweentocht getrakteerd (en 
chocomelk mmmmm). 
 
In november was het dan ook weer onze streekbierenavond (met 
kaarting uiteraard), waar de band “Be Naked” die de pannen van 
het dak speelde. 
 
In december was het tijd voor de Sint en jullie kunnen vast 
veronderstellen dat dit ook een zeer groot succes was aangezien 
er geen stoute kinderen waren dit jaar (behalve Brent Bettesone). 
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Verjaardagen 
Guusten: 
Axl  14 januari 
Ferre  18 januari 
Ian  11 februari 
Lex  20 februari 
Yaro  21 februari 
 
Pimpels: 
Sarah  31 januari 
Noor  1 februari 
Mirte   20 februari 
Jelke  4 maart 
Cédes 4 maart 
 
Pagadders: 
Mathias 3 januari 
Owen  10 januari 
Emile  2 februari 
Jef  4 februari 
Gerben 11februari 
Kyano 13 maart 
Jente  20 maart 
Lentz  28 maart 
 
 
 
 

Pluspunten: 
Chinelle 21 januari 
Julie  28 januari 
Kato   29 januari 
Noor  3 maart 
Hannelore 22 maart 
 
Freggels: 
Amber  1 januari 
Ode  16 februari 
Camille 22 februari 
 
Wacko's: 
Wietse 1 februari 
Rachel 26 februari 
 
Aspi's: 
Sarah  9 januari 
Febe   13 januari 
Gilles  4 februari 
Simon 30 maart 
 
Leiding: 
Jolien  3 januari 
Fien   3 januari 
Levi   20 februari  
Lauren 3 maart                    
Niels  12 maart 
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TENTENVERHUUR 
JOKIDO 

WAT? 

partytent 

van 6 op 12 m 

PRIJS? 

150 euro 

incl. opzetten en afbreken 

CONTACT? 

      Mattias 0488 34 71 19 

      Quinten 0494 40 55 70 

        jbjokido@hotmail.be 

      Facebook Jeugdbeweging Jokido

mailto:jbjokido@hotmail.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


