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Welkom in het Jokidootje, 
 

 
Dit  boekje krijg jij in jouw brievenbus als 

je ingeschreven bent voor het nieuwe 
Jokido jaar.  

Dit  3x per jaar. 
 

De inhoud van het boekje zijn persoonlijke 
verslagen  van  jouw leiding met grappige 

anekdotes.  
Ook de datums van de super gekke 

activiteiten vind je terug in het boekje.  
 

En voor de kindjes die hun af en toe is 
vervelen  zijn er ook mopjes, tekenplaten 

en vooral veel leesplezier.  
 

3,  2, 1 ….START!
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Dag lieve Pimpeltjes allemaal! 

Eerst en vooral willen wij tegen 
jullie vertellen dat wij het kamp 
suuuuuuuuuuuuuper leuk 
vonden!  

Ons kamp begon natuurlijk met 
de lange treinrit naar de 
kampplaats, een beetje raar 
want toen we op de kampplaats 
aankwamen hadden we opeens 
een pimpeltje meer!  Gelukkig 
was het maar ons Anke die ’s 
morgens de trein gemist had en 
niet 1 of ander vervalste pimpel!  

Als eerste activiteit hadden we 
natuurlijk ons sjaaltjesspel  
Eenmaal alle ballonen en 
sjaaltjes waren veroverd kon 
het kamp echt beginnen!  

De 2de dag begonnen we met  
het sprookjesspel, waar we 
mooie toneelstukjes zagen en 
de mooiste kroontjes knutselde. 
Jammer genoeg was onze 
leidster Lotte die dag een beetje 
ziek, maar we hadden haar al 

snel opgefleurd met een 
persoonlijk kroontje voor haar. 
In de namiddag speelden we 
mastermind in het bos samen 
met Aspi Elias. Omdat we 
allemaal een beetje bang waren 
voor de tekens besloten we om 
een lange broek aan te doen, 
maar niemand was zo gek als 
Mirthe. Ze nam extra 
veiligheidsmaatregelen en 
besloot om maar even 8 
broeken aan te doen!  
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Op dag 3 gingen we zwemmen 
na goed door te stappen. Jullie 
waren echte durvers en belden 
bij sommige mensen aan om 
een klusje te doen en geld te 
verzamelen, heel goed gedaan! 
Toen we terug op de 
kampplaats waren was het tijd 
voor de verwenavond. Alle 
schmink, feestkapsels, 
masagezalfjes, matjes en 
kussens werden buiten gelegd. 
Nog nooit zagen de pimpels er 
zo goed uit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dag 4 en 5 was het tijd voor 
de Fata morgana Kerst-special 
en het grote aspispel.  

En het best als laatste onze 
bonte avond! Als profesionele 
duiksters hebben wij aan 
iedereen getoond hoe wij mooi 
synchroon onze kunstjes 
toonde! Het was echt 
supermooi  

Bedankt voor het super leuke, 
lieve, grappige jaar! 

Kusjes en knuffels, 

Lotte, Liselot & Eline  
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Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe tof het kamp 
was!   

Roel, Dikken Dre en Ellert 
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Dag lieve pluspunten!  

Hier nog even een allerlaatste 

verslag van het super-duper-

mega-coole kamp! 

Op 22 juli vertrokken we ’s 

morgens vroeg richting 

kampplaats. We namen de bus 

en de trein en als kers op de 

taart stapten we nog enkele 

kilometers om uiteindelijk in  De 

Kariboe te belanden. Om te 

beginnen mochten jullie jullie 

installeren in de kamer met 

stapelbedden. Nadien 

verkenden we het terrein een 

beetje en ’s avonds konden we 

het langverwachte sjaaltjesspel 

spelen. Of toch niet… Met dank 

aan leidster Nele bleven onze 

mooie roze sjaaltjes nog even in 

Lierde, maar gelukkig hadden 

we vervangsjaaltjes gevonden 

voor jullie!  

Elke dag speelden we 

suuuuperleuke spelletjes. Zo 

was er onder andere de pisquiz 

(eikes!), we werden uitgenodigd 

op het verjaardagsfeest van 

Niels Destadsbader waarna we 

getrakteerd werden op een 

gratis optreden (speciaal voor 

Julie! ;) ), we leerden de grootste 

stresskonijnen onder de 

pluspunten kennen, we werden 

terug baby’s met pampers die 

groeiden tot volwassen mensen, 

... 

 

Dit jaar was er geen 

keuzenamiddag, maar wel een 

superleuke ‘Fata Morgana’ in het 

thema ‘Kerstmis’.  

Er werd een grote kerstslinger 

gemaakt die over het hele 

terrein liep, er werden 15 

kerstbomen versierd, er was een 

levende kerststal, iedereen 

droeg een kerstmuts, er was een 
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kerstdiner en er was een echt 

kerstman. Kortom: het was een 

geslaagd kerstfeest. Ook was er 

naar jaarlijkse traditie de 

kookvoormiddag, gingen we op 

dagtocht en speelden jullie met 

de aspi’s het superleuke 

aspispel.  

De laatste avond was er nog de 

bonte avond waarbij we met veel 

spijt in ons hart (en een paar 

traantjes) afscheid moesten 

nemen van Steffie en Zita. Dit 

deden jullie op gepaste wijze 

met een pinata en een 

afscheidslied. Daarna zongen 

jullie nog ‘samen voor altijd’ van 

Marco Borsato met enkele 

pagadders als kers op de taart. 

Het kamp werd afgesloten met 

een groot kampvuur en zoals de 

traditie het wou kregen jullie nog 

een allerlaatste Pipi Langkous-

verhaaltje te horen van ons! 

De volgende dag vertrokken we 

met de bus terug richting 

Deftinge. Hoewel het kamp veel 

te snel voorbij was, waren we 

toch blij om alle mama’s, papa’s, 

broertjes en zusjes terug te zien! 

Dankjewel voor het fijne kamp 

lieve pluspunten! Hopelijk 

hebben jullie er even hard van 

genoten als wij! 

 

Veel knuffels en kusjes van jullie 

liefste leiding,  

Steffie, Zita en Lies  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Yoooow pagadders  

Het is al een tijdje geleden maar we gaan nog is kijken wat we allemaal 

op kamp uitgespookt hebben. De 22ste stonden we 's morgens vroeg 

gepakt en gezakt aan het station van Geraardsbergen. Na een lange 

trein en busreis en zelfs nog een wandeltocht kwamen we aan in 

Ellikom. Onze kampplaat zag er direct vree wijs uit. Nadat we ons 

geïnstalleerd hadden en iedereen een bed had gevonden was het tijd 

voor hét sjallekesspel. Om ons sjaaltje te verdienen deden we 

touwtrekken, likten we choco op, graafden we diepe putten,... Je kan 

het zo gek niet bedenken, maar je moet wat overhebben voor dat 

sjaaltje. De volgende dag moesten we onze hersenen gebruikten 

tijdens de quiz. We moesten liedjes herkennen en nog meezingen ook 

en dan nog vele andere vragen om ter eerst beantwoorden. 's Avonds 

was het dan halloween op onze kampplaats. De wacko's, aspi's en 

leiding hadden hun engste kleren aangedaan en deden ons dan 

schrikken tijdens de schriktocht in het bos. Wij hebben daar nog al bang 

gehad seg. Ik heb er nog altijd nachtmerries van. De volgende dag was 

het scoutsdag. Iedereen kreeg een bijnaam met een dier op zijn rug 

geplakt en natuurlijk ook een rol wc-papier zoals de echte scouts. We 

maakten onze eigen kakput en filterderden ook nog vuil water om tot 

drinkbaar water. Eigelijk waren we betere scouts dan de echt scouts 

zijn. De dag daarna gingen we op dagtocht. We gingen naar de 

centerparks. We zijn wel 10 keer van iedere glijbaan gegleden en we 

hebben daar nog gedoken ook tussen de vissen. De eerste 5 dagen 
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zijn voorbij gevlogen, maar gelukkig waren er nog 5 dagen! Toen was 

er nog kookvoormiddag waarbij we zelf ons eten hebben moeten 

klaarmaken. Er was ook nog een aspispel, toen kregen jullie voor 1 

dagen eens geen leiding van ons, maar van de nieuwe leiding. En 

volgens mij zullen die dat ook wel heel goed doen! De dag daarachter 

was al meteen ook de laatste dag van het kamp, we hadden de hele 

dag tijd om eens te denken wat we gaan doen op de bonte avond en ik 

moet zeggen, tzag er goed uit! Een duet met de pluspunten en dan ook 

nog is Pagadders Got Talent! Amai da was zot. Al die talentjes bij de 

pagadders! Daarna was het tijd voor het kampvuur,  en ook meteen het 

een einde van een zalig kamp! 

Hopelijk tot volgend jaar! 

Jullie Fantastische leiding 

Rani, Arno en Quinten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Jokidootje - juni ‘15 - september ‘15 

 

Moppen 

Drie mensen stappen in een trein. Ze stappen één voor één in. Hoe laat is het dan ? 

Wat is groen en lui ? – een krop slaap 

den tijd veranderd zei de boer. En hij zette zijn horloge op winteruur. 

 

Vind jij de woorden? 

-jokido 

-jeugd 

-pimpel 

-freggels 

-pluspunten 

-wackos 

-aspi 

 

a e d j o k i d o c 

d y x e e p u e v j 

v c k u t p x s z a 

f r e g g e l s r x 

d f g d a e u m n l 

p l u s p u n t e n 

x b n m w a c k o s 

b f i n h s h a h a 

p p d a b p x c d d 

q f i q p i s d p y 
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Ouderblaadje 

Beste ouders,  

 

Alvast willen we alle ouders bedanken die aanwezig waren op ons  15  
jaar Jokido! We hopen dat jullie er evenveel genoten van hebben zoals 
wij. Wij kunnen alvast niet wachten tot ons volgend verjaardagsfeestje! 

We willen jullie  even op de hoogte houden van de  evenementen die 
wij organiseren dit najaar.  

Eerst en vooral beginnen we met de KINDERFUIF die doorgaat op 22 
oktober in De Lier. U kinderen zijn welkom in hun mooiste 
SPROOKJES kleren en dansschoenen vanaf 14 uur tot 16 uur. 

Uiteraard geven we u de kans om ook uw dansschoenen aan te 
trekken, en dit op onze  jaarlijkse fuif PETROL die doorgaat op 22 
oktober om 21u. 

Op 12 november organiseren we STREEKBIERENAVOND in De Lier 
waar u kunt genieten van diverse biertjes  en ook organiseren we een  
kaarting. Ondertussen kan u genieten van het Live optreden van  Be 
Naked. U mag gerust deze avond ook u dansschoenen weer 
aantrekken ;)  

Mochten er  vragen  zijn  of problemen mag u steeds bellen naar   
Liselot De Cloedt 0475 54 22 31. 
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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 gebeurt 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 8 euro en een pull 16 

euro.  

 

 

 

 

 

http://www.jbjokido.be/
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Data 

 
Tijdens de zomervakantie wordt begonnen aan de bouw van ons 
nieuw lokaal, daarom gaan onze activiteiten vanaf het nieuwe 
werkjaar (25 september) door in De Boomgaard/speelplein Jil en Jul, 
Langemunte 10 in Lierde. 
 

 

25 september: openingsactiviteit voor alle groepen van 14u tot 17u 

aan het lokaal.  

2 oktober: activiteit voor pimpels, guusten, freggels en aspi’s van 

14 tot 17 uur aan het lokaal. 

9 oktober: activiteit voor pagadders,pluspunten en wacko’s van 14u 

tot 17u aan het lokaal.  

16 oktober: : activiteit voor pimpels, guusten, freggels en aspi’s van 

14 tot 17 uur aan het lokaal.  

22 oktober (ZATERDAG): kinderfuif met thema Sprookjes in de 

Lier van 14u tot 17u voor alle kinderen van 6 tem 14 jaar. Breng 5 

euro inkom mee (inkom, drank à volonté voor de kindjes en gadget) 

en trek je allermooiste sprookjeskleren aan. 

’s Avonds trekken we onze dansschoenen aan voor onze fuif PETROL  

23 oktober:  Geen activiteit.  

30 oktober: De wacko’s, freggels en aspi’s gaan naar Walibi. Meer 

info volgt nog.  

28oktober: Halloweenactiviteit voor pagadders en pluspunten. 

 



 Jokidootje - juni ‘15 - september ‘15 19 

29 oktober: Halloweenwandeling voor pimpels en guusten. We 

spreken af om 19 uur en zijn rond 21 uur terug. Vergeet zeker niet 

jouw griezeligste verkleedkledij aan te doen. 

6 november: activiteit voor pagadders en pluspunten. 

12 november (ZATERDAG): kaart- en streekbieravond in de Lier 

vanaf 20u 

13 november: : activiteit voor pimpels, guusten, freggels en aspi’s 

van 14 tot 17 uur aan het lokaal 

20 november: activiteit voor pagadders, pluspunten en wacko’s van 

14u tot 17u aan het lokaal.  

27 november: : activiteit voor pimpels, guusten, freggels en aspi’s 

van 14 tot 17 uur aan het lokaal. De pluspunten en pagadders gaan 

naar de cinema. We spreken af om 13.30 uur aan de focus ( 

geraardsbergen). Breng zo’n 10 euro mee. 

4 december: activiteit voor pagadders,pluspunten en wacko’s van 

14u tot 17u aan het lokaal. Er wordt hoog bezoek verwacht 

11 december: : activiteit voor pimpels, guusten, freggels en aspi’s 

van 14 tot 17 uur aan het lokaal. Er wordt hoog bezoek verwacht.  

18 december (VRIJDAG): De freggels hebben op 18 december een 

frietjes- en filmavond van 19u tot 9u de dag erop!  

Meenemen: matje, slaapzak, lievelingsfilm en centjes voor de frieten. 

 

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 freggels en hamsterliefhebbers! 

Na een maand recup van het kamp is het weer tijd voor een nieuw jokidojaar! Joepjeeeej enal! Voor een beetje in de 

sfeer te komen alvast een klein verslagje van het legendarische kamp. 

Het begon allemaal 20 juli aan het station van Lierde. Jullie werden afgezet door jullie ouders, grootouders en andere 

sympathisanten, hierbij vloeiden geweldig veel traantjes (van contentement). Met de trein gingen we naar het verre 

Mechelen waar onze stalen ros op ons stond te wachten. Na 3 uur fietsen waren we aangekomen in jawel, nog altijd 

Mechelen dit door een record aan platte banden (vind maar ne keer nen fietsenmaker op nen feestdag). Gelukkig had 

de meest geniale leider ter wereld (Niels) een rol tape mee waarmee hij al een rasechte fietsenmaker fietsensturen en 

platte banden repareerde. Veel gefiets en een overnachting in nen marginale tipi later kwamen we aan op onze 

kampplek te Meeuwen-Guitrode. We begonnen met een spel waarmee jullie het heilige sjaaltje konden winnen, uit 

compasie hebben we iedereen zijn sjaaltje dan maar gewoon gegeven. Daarna viel iedereen zoals elke nacht direct in 

slaap (op uitzondering van het rebelse trio Kobe, Dorien, Jelle). 

Verder hebben we nog het Grote-Hamster-Vetmest-Spel, het Veel-Te-Ingewikkeld-Pokémonspel, het Bevrijd-Niels-Uit-

Het-Fietsslotspel en nog vele geniale spelletjes. Ook zijn we op 2-daagse geweest naar nen zotten zwemvijver en een 

levensgevaarlijk en supermoeilijk touwenparcour. Na 2-daagse hebben we om te bekomen naar nen super mega 

zotten film gekeken. 

Merci voor het zalige kamp en als ge aan de kant van het straat een hamstertje ziet huppelen, tzijn de onze, ze vonden 

het blijkbaar plezant om te ontsnappen. 

 

Groetjes jullie leiding Cremer, Charly en Niels! 
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Jaaa schuuuupt ereeeeeuuuuuup! 

Nele, Celine en Mattias 
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HAMSTERDAM 

 
Er waren eens zes aspi’s en die gingen op kamp, wow dat was echt plezamp. Ze 
lachten en ze brulden ze gierden en ze lulden. Het was een zeer speciaal kamp 
zonder zaklamp. Volgend jaar zal het allemaal anders zijn en zullen we wel al 

leiding zijn. Ze kochten een fluffy beestje en die bouwde in zijn rad een feestje. 
Ook liften ze naar Amsterdam, gewoon omdat het kam. Het eerste team was team 

Elias-Katrijn-Jolien, dat was prachtig om te zien.  De overwinning was makkelijk 
vermits Lauren kreupel was, maar dit gebeurt te pas en te onpas.  

 
Het ga jullie goed,  
Hopelijk niet op de spoed! 
Jolien, Astrien en Katrien! Xoxoxo 
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Algemeen verslag 
Na 10 dagen (en 5 dagen voor de pimpeltjes en guusten) kwam 
er weer een einde aan alweer een fantastisch kamp waarbij 
boven alle vele leuke spelletjes ook er weer 's avonds werd 
gezongen met de oude klassiekers zoals MMMM EI SALAMI 
CREME FRECHE KAKA en PAPA SHARK en nog vele andere. 
Nadat de kindjes herenigd waren met hun ouders die uiteraard 
zeer blij waren met het zien van hun zonen en dochters met een 
berg vuile kleren en een heleboel was. 
13 augustus was de dag dat de ouders opnieuw hun kinderen 
voor een dagje zee moesten missen met het risico om geen berg 
vuile kleren terug te krijgen, maar hoogstwaarschijnlijk een berg 
zand. Uiteraard was er aan de zee geen gebrek aan ijsjes, 
zandkastelen en veel waterpret.  

Op de warme dag van 3 september werd de jokido 15 jaar ! Oud 
genoeg dus voor een eigen kermis met leuke attracties zoals een 
mechanische stier, een spring kasteel en een draaimolen. Na een 
dag pure FUN was het tijd voor de receptie waar we terugblikten 
op de hoogtepunten van de Jokido's 15 jarige bestaan ingeleid 
door het zelfgemaakte freggellied. Na de receptie werd er 
natuurlijk een zeer groot feest gegooid ! We willen alle ouders 
bedanken voor het leuke jaar en voor de opkomst op onze 
evenementen.  

 

We verwachten jullie allemaal met een dikke smile op 25 
september op ons tijdelijke lokaal van de Boomgaard.  
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Verjaardagen 
Guusten 

Iben   26 december 
 
Pimpels 

Celeste  12 oktober 

Lobke  12 oktober 

Jana   17 november 

Roos  19 november 

Quiana  19 december 

Amelie  26 december 
 
Pagadders 

Jannick  8 oktober 

Dastan  17 oktober 

Ayron  24 november 

Bas   10 december 
 
Pluspunten 

Iluna  11 oktober 

Linde  25 oktober 

Stien  27 oktober 

Britt   7 november 

Floor  16 december 
 
Freggel 

Jules  15 oktober 

Jelle   18 oktober 

Kobe  7 december 

Noa   9 december 

Vic   23 december 
 
Wacko's 

Jarni   17 oktober 

Eva   7 november 

Lore   20 november 
 
Leiding 

Evi   8 oktober 

Liselot  6 oktober 

Britt   2 december 
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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


 

 

  



 

 


