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Het was tijd om te griezelen. Bij het vallen van de avond besloten de guusten en pimpels even de beentjes 
strekken. Onderweg schrokken ze zich een hoedje toen twee gespierde overvallers hen met spaghetti 
bekogelden. Ondanks de slechte gids-eigenschappen van de leidsters slaagden ze erin de tocht verder te 
zetten. Na een kleine passage door de weide van Bella de koe en een ontvoering door maisrovers kwamen 
onze sloebers weer aan bij het vertrouwde lokaal van de jokido. Ter afsluiting van de avond werden ze nog 
getrakteerd op een heerlijk soepje met spinnen-balletjes. Zoals elk jaar komt de sint dag zeggen tegen de 
guusten. Eerst hebben de guusten zich zelf verkleed als pieten en sint, en dan hebben ze verschillenden 
opdrachten moeten uitvoeren voor de sint blij te maken. Dan gingen 1 voor 1 naar voor bij de sint, 
sommigen wat banger als de andere. Jaro was rustig en wat verlegen en Lex daarintegen was aan het 
springen en moppen aan het vertellen. Wat een avontuur. 
 

Groetjes van jullie super leuke leiding Roel, Ellert en Andreas! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  



 

 
 

 
Dag liefste pluspunten, 

Na het superleuke kamp, vielen jullie waarschijnlijk allemaal in een groot zwart gat! MAAR gelukkig was er 

de openingsactiviteit op 20 september. Nadat jullie wisten wie jullie leiding voor het komende jaar zou 

worden, waren we klaar om het ‘Levensechte pluspunten-pursuit’-spel te spelen. Hierbij konden jullie 

superlekkere cakejes en Fristi’s winnen. De buikjes waren dus goed gevuld tegen 5 uur! De tweede activiteit 

zochten we uit welke pluspunt de allerbeste Minion is. Dit deden we aan de hand van allerlei Minion-

spelletjes zoals om ter best verkleden, Minion-mastermind, Minion-bowling, Minionese voetbal, … Hiermee 

konden jullie bananen verdienen. Wie op het einde van het spel de meeste bananen had, was de winnaar!  

Twee weken later waren we alweer van de partij. Deze keer werd er gepokerd. Jullie werden in 3 groepen 

verdeeld en de leiding vormde een vierde groepje. Elk om de beurt namen 2 groepjes het tegen elkaar op. 

De overige twee groepen konden dan geld inzetten door te raden welk groepje de opdracht zou winnen. 

Wanneer jullie het juist hadden geraden, verdienden jullie geld. Maar wanneer jullie fout gegokt hadden, 

waren jullie al jullie centjes kwijt. Jammer genoeg voor jullie heeft de leiding al heel wat levenservaring, 

waardoor zij dan ook de winnaars werden! Nadien was er nog de superleuke kinderfuif. Iedereen kon zich 

naar hartenlust uitleven in de Lier. Er was een schminkstand, er was muziek van een echte DJ waarop er 

gedanst kon worden, buiten stond er een echte tractor en ook waren er heel veel lieve dieren die jullie 

konden knuffelen. Als kers op de taart was er nog een echte modeshow! 

Na uitgerust te zijn van de superleuke kinderfuif, konden jullie laten zien hoe goed jullie opdrachten konden 

winnen en hoeveel kak er te verdienen was. Jullie mochten eerst met een vogelpiek een nummertje 

aangooien. Dan kregen jullie een opdracht, wanneer de opdracht volbracht was kregen jullie een ‘fruitje’ en 

daarna kwam de leiding kaka leggen in jullie zelfgemaakte stoel. Diegene dat het meeste kaka verzameld 

hadden waren de gelukkige winnaar! Tijdens de activiteiten is er natuurlijk ook nog het rode-draadspel. Aan 

de hand van opdrachten die jullie goed uitvoeren kunnen jullie centjes verdienen waarmee jullie op kamp 

vanalles gaan kunnen kopen! Maïte en Clarence waagden zich al aan een opdracht, maar konden deze 

jammer genoeg niet volbrengen…  Blijven proberen, meisjes!  

De Sint is ondertussen ook terug in het land, dus hopelijk zijn jullie allemaal een beetje braaf geweest! 

Maar jullie leiding is er alvast van overtuigd dat het goedheilig man jullie niet vergeet! 

Heel veel lieve groetjes van jullie leiding,  

Steffie, Zita en Lies 

 

 



 
 
 

 
Jawadde seg, het nieuwe jokidojaar werd weer goed ingezet op de openingsactiviteit! We begonnen 
traditioneel met de kampdans en daarna werd de (fantastische) leding van de pagadders bekend gemaakt. 
Eerst speelden we wat kennismakingsspelletjes om elkaar wat beter te leren kennen om daarna over te 
gaan naar het echte werk. We speelden tal van onvergetelijke en keileuke spelletjes. Zo goed hadden we 
ons daar nog nooit gehad! Een welgemeende proficiat aan de winnaars van het grote 
openingsactiviteitenspel! 
 
BOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHH!!! (niet voor de kindjes met een anti-monster badge natuurlijk!) 
In oktober zijn we met de coolste groep van de jokido naar griezelwalibi gegaan! We zijn in vele attracties 
geweest zoals de piramide waar we de mummies doos moesten schieten en zo punten kregen (natuurlijk 
kon niemand beter scoren dan de fantastische leider Quinten), we zijn ook in de vliegende stoeltjes gegaan 
waar een paar jongens groen van begonnen zien, de weerwolfrollercoaster die heel erg grrrrrrrrrrrsnel ging, 
de overkop (zonder beveiliging want wij zijn echte beiren), en last but not least: DE BOOMSTAMMETJES!!! 
Daar zijn we niet één, niet twee, maar drie keer ingegaan! De leukste attractie was natuurlijk de boot die 
ronddreef en waar, zonder dat je het wist, een monster opsprong! We hebben de longen uit ons luif 
geroepen en heeeeeel veel gelachen! Dat doen we volgend jaar zeker opnieuw! 
 
Toen hebben we het grote “zijt ge nen beir of zijt ge genen beir” spel gespeeld! 
We hebben aan de hand van verschillende opdrachten (somige iets vuiler dan andere) uitgemaakt wie de 
trofee van “BEIR PAGADDER 2015-2016” overhandigd kreeg ! dat werd niemand minder dan RUBEN! 
Proficiat ruben !             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data 

20 december: activiteit voor pagadders van 14u tot 17u aan het 

lokaal. Kerstactiviteit voor pluspunten  van 14u tot 17u aan het 

lokaal, meer info volgt.  

23 december (WOENSDAG): kerstactiviteit voor wacko’s in Gent. 

We nemen de trein van 17u en zijn terug om 22u in Lierde. Neem 

zo’n 10 euro mee.  

27 december: activiteit voor guusten en freggels van 14u tot 17u 

aan het lokaal. De pimpels hebben GEEN activiteit, want hun leiding 

wordt geplaagd door de vreselijke examenbacterie.  

3 januari: activiteit voor wacko’s van 14u tot 17u aan het lokaal. 

De pluspunten en pagadders gaan naar de cinema! We spreken om 

14u30 af aan de cinema Focus in Geraardsbergen. Mama en papa 

mogen jullie om 17u hier weer komen ophalen. Breng zo’n 10 euro 

mee. 

10 januari: activiteit voor pimpels, guusten en freggels van 14u 

tot 17u aan het lokaal.  

17 januari: activiteit voor pluspunten, pagadders en wacko’s van 

14u tot 17u aan het lokaal.  

24 januari: activiteit voor freggels van 14u tot 17u aan het lokaal. 

Joepie, de pimpels en guusten gaan naar de cinema! We spreken 

om 14:30 af aan de cinema Focus in Geraardsbergen. Mama en 

papa mogen jullie om 17:30 hier weer komen ophalen. Breng zo’n 

10 euro mee. 

30 januari (ZATERDAG): overnachting in het lokaal voor de 

wacko’s. Meer info volgt.  

31 januari: activiteit voor pluspunten, pagadders en aspi’s van 

14u tot 17u aan het lokaal.  

 

 



7 februari: activiteit voor freggels van 14u tot 17u aan het lokaal. 

De pimpels en guusten gaan het bos onveilig maken! We spreken af 

om 14u aan de ingang van het Brakelbos (Brakelbosstraat). Daar 

mogen jullie om 17u ook opnieuw opgehaald worden. Vergeet zeker 

geen laarzen en je goed humeur! 

12-13 februari: eetfestijn van 17u30 tot 21u30 in het klooster van 

Deftinge. Kaarten verkrijgbaar bij de leiding.  

14 februari: activiteit voor pluspunten en pagadders van 14u tot 

17u aan het lokaal. Crossen in de lossen voor de wacko’s. Meer info 

volgt.  

20-22 februari: weekend voor de aspi’s. Verdere info volgt.  

21 februari: activiteit voor pimpels, guusten en freggels van 14u 

tot 17u aan het lokaal.  

28 februari: activiteit voor pluspunten en pagadders van 14u tot 

17u aan het lokaal. Krakelingen voor wacko’s en aspi’s, meer info 

volgt.  

6 maart: activiteit voor freggels van 14u tot 17u aan het lokaal. De 

pimpels en guusten gaan naar de Speelclubdag van het gewest! 

Meer informatie volgt. 

13 maart: activiteit voor wacko’s en aspi’s van 14u tot 17u aan het 

lokaal. Pluspunten en pagadders gaan schaatsen. We vertrekken 

om 13u30 aan het lokaal en zijn terug om 17u. Neem zo’n 10 euro 

mee. Indien er ouders willen rijden, mag je dit steeds aan de 

leiding laten weten.  

20 maart: activiteit voor pimpels en guusten van 14u tot 17u aan 

het lokaal. Freggels gaan schaatsen. We vertrekken om 14u aan 

het lokaal en zijn terug om 17u. Neem zo’n 10 euro mee. 

25 maart (VRIJDAG): activiteit voor aspi’s om 20u aan het 

lokaal.  

26 maart (ZATERDAG): dropping voor de wacko’s. We spreken 

om 19u30 af aan het lokaal.  



27 maart: activiteit voor pluspunten en pagadders van 14u tot 17u 

aan het lokaal.  

 

Gelieve je kind steeds een klein zakgeldje mee te geven, want 
op de activiteiten kunnen de kinderen steeds een drankje en/of 
koek kopen. Alles aan 0.50 euro stuk! 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ho ho ho ho freggels, 
 
Het was weer eens tijd voor een nieuw jaartje Jokido!  De openingsactiviteit was weer van het hoogste 
niveau! Maar dat was buiten Iemand van de leiding gerekend want die zag niet zo goed zitten, die wou 
namelijk de Jokido kapot! Een spel om het geliefde jokidolokaal te redden uit de jok, toonde al snel dat de 
Freggels goed kunnen samenwerken en een toffe en gekke groep vormen. Ze ontmaskerden ook die 
gemene snoodaard en konden zo gelukkig gezellig samen aan het nieuwe jaar starten!  
 
Dat de Freggels als redders van de jokido worden bezien werd de volgende activiteit duidelijk. We kennen 
allemaal wel de vluchtelingenpolitiek en ook ons lokaal bleef niet gespaard voor de immigrantenstroom. De 
Freggels werden zelf eerst tot vluchteling gedoopt en moesten er voor zorgen dat het lokaal niet een oord 
werd voor nog andere vluchtelingen! Ze werden gedropt met de boot en moesten de meest nuttige zaken 
met zich meenemen. Sommige freggels, we gaan geen namen noemen, vonden een kegel iets belangrijker 
dan andere noodzakelijke middelen zoals laat ons zeggen drinkbaar water. Geen nood beste ouder/lezer, 
wij werken wel nog aan hun vorming! 
 
Ondertussen had Basisschool ‘De Kei’ ook al van de heldendaden van de Freggels gehoord en vroegen ze 
ons om de kindjes te doen verschieten op hun Halloweentocht! Dit was voor ons ook niet zo een zware 
opdracht gezien sommige Freggels, opnieuw we noemen geen namen, zelfs geen schmink of verkleedkledij 
nodig hebben om er al angstaanjagend uit te zien! (mopje flauw mopje natuurlijk , want zie ons eens 
blinken, die felle grieten en stoere binken!) 
We deden maar een paar kindjes wenen voordat we achteraf konden genieten van een heerlijke 
hamburger! 
 
Van al dat werk kan je wel eens het gevoel hebben dat je al 70 jaar oud bent, dus gaven we de Freggels de 
kans om eens op adem te komen. Het leven zoals het is .. het rusthuis! Een foute beslissing van de leiding, 
want de Freggels hadden helemaal geen nood aan ontspanning in tegendeel. Het lokaal dat ze gered 
hadden tijdens de eerste activiteit braken ze nu bijna af! Maar het zijn toch zo’n schatjes!  
 
Ook de Sint uit het verre spanje had al lang gezien wat voor een fantastische kerels en grieten er bij de 
Freggels zitten en plande een bezoekje aan de Jokido om hen eens te bedanken voor al hun werk! 
 
Zoals u al kon lezen, beste lezer hebben de Freggels niet stilgezeten. Indien u een klusje heeft waar u niet 
weet aan te beginnen kan u ons steeds contacteren! 
 



Tot de volgende! Jullie allerliefste 
sloebers, Levi, Niels en Charlotte ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Yeet allemoale  

Actueel zoals altijd hebben we tijdens onze openingsactiviteit eens extra aandacht besteed aan de 
vluchtelingencrisis in ons land. Via een aantal zeer betrouwbare bronnen zijn we te weten 
gekomen dat een groot deel van de inwoners van Bosveld massaal gevlucht zijn naar Syrië... de 
Wacko's moesten op hun beurt solidair zoals ze zijn meetrekken met de Bosveldenaren om ze in 
raad en daad bij te staan in deze donkere tijden. 
Iedere groep kreeg een idyllisch stukje bouwgrond in de woestijn om daar hun vluchtelingenkamp 
neer te poten. De kale stukjes grond werden dan opgevuld met hulpgoederen en diensten zoals 
bijvoorbeeld voor medische zorgen een mug team voor de winnaars en voor de verliezers was er 
dan gelukkig nog Nele met een EHBO koffer. Aan het eind van de activiteit ging iedereen naar huis 
met een duidelijke boodschap: iedereen is gelijk, behalve in de .... 

Als rode draadspel voor het academiejaar 2015-2016 spelen we wie wordt de ULTRA WACKO™. 
Om kans te maken op deze eervolle titel moeten een aantal loodzware opdrachten volbracht 
worden die onze Wacko's bloed, zweet en vooral tranen kosten. Zo moesten ze een selfie nemen 
met hun favoriete juf of meester en een strip herschrijven zodat het niveau van de Jommeke's 
toch een beetje kon opgekrikt worden. Hieronder ziet u een klein fragment van zo'n artisanale 
Wacko strip van zeer hoog niveau.  
Dankzij haar puike prestatie tijdens het reclame maken voor de fuif, de strip maken en de selfie 
kan Sarah zichzelf tijdelijk de ULTRA WACKO™ noemen. Blijft haar soevereiniteit behouden of kan 
iemand haar van de troon stoten? Dat zal blijken uit het vervolg van deze toch wel spannende 
wedstrijd. 

 



Ergens in het verre exotische Wallonië zijn we dan eens op weekend geweest met de concurrentie 
uit het gewest. Na twee dagen vol socializen, spelletjes spelen en een vette party moesten de 
andere leiding toch wel bekennen dat die mannen van de Jokido toffe pekes en mekes zijn. Velen 
hebben al hun transfer aangevraagd naar de Jokido en hebben hun mottig chirobroekske in de 
vuilbak verticaal geklasseerd. Sommigen hebben zich daar een felle mokke of nen hete paté 
opgedaan, voor de privacy van onze Wacko's gebruiken we geen volledige naam maar het zou 
onder andere gaan om een zeker B. Bettesone en een jongen uit Chiro Sint-Bartel. Gelukkig was er 
de B.O.B. alias Bed Overschrijdende Brigade om deze hormonenbommen aan hun bed vast te 
tapen. 

Op een winterse zondag hebben we dan ook nog eens onze teergeliefde buren ontdaan van hun 
waardevolle bezittingen tijdens een ruiltocht. De buit bedroeg onder andere een fiets, een 
zwembad en alle ingrediënten om pannenkoeken en chocomelk te maken. Dit zorgde voor groot 
jolijt bij onze onderkoelde Wacko's. 

En we gaan in stijgende lijn het nieuwe jaar in vol goede voornemens en een reeks top 
activiteiten! 
 
Jullie kapoentjes skele Nele, rosse Celine en dikke Mattie 
1 januari 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 

Dag lieverds 

Omdat wij, als jullie allerliefste leiding, graag willen bijdragen aan jullie algemene ontwikkeling hebben wij 
een klein spelletje voor jullie gemaakt. Op deze manier kunnen jullie op een aangename wijze jullie grijze 
hersencellen stimuleren.  

Maar, jullie inspanningen worden beloond. De eerste onder jullie die de juiste oplossing post in onze 
Facebook-groep wordt beloond met een alom gegeerd stukje rode draad.  

Succes! 

xxx-jes  

 

 

 

Katja, Jolleke en Asje 

 



 

Ouderblaadje 
 
Dag liefste ouders! 
 
 
De start van ons nieuw werkjaar was alvast een schot in de roos! Met ongeveer 140 
kindjes op de openingsactiviteit waren wij alvast heel blij! 
 
Hopelijk komen jullie kindjes even graag als wij! 
 
Onze kinderfuif was eveneens een groot succes met rond de 105 kindjes, de diertjes 
hebben zich die namiddag zeker niet verveeld! Iedereen was trouwens heel leuk verkleed!  
 
s’ Avonds was het onze jaarlijkse fuif, Petrol en één maand later onze jaarlijkse 
streekbieravond. Graag willen we iedereen bedanken die hier aanwezig was. 
 
Op 12 en 13 februari organiseren wij alvast ons volgende evenement, het eetfestijn. De 
heerlijke croque monsieurs en spaghetti waar jullie al een jaar op wachten, kan je dus 
terug verkrijgen. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding. 
 
Wie in april op vakantie gaat, houdt best volgende data al vrij: 

- van 6 tot 8 april gaan pimpels, guusten en freggels op weekend. 

- van 8 tot 10 april gaan pluspunten, pagadders en wacko’s op weekend. 
 
 
Ons jaarlijks kamp is dit jaar: 

- voor aspi’s van 20 juli tot 31 juli 

- voor freggels van 21 tot 31 juli 
- voor pluspunten en pagadders van 22 tot 31 juli 

- voor guusten en pimpels van 26 tot 31 juli 
 
 
Prettig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! 
 
Groetjes, 
 

De Jokido - leiding 



 Verjaardagen 

 

Pimpels 

4 december  Evangelina 

10 december  Lobke 

10 december  Celeste 

26 december  Amelie 

26 januari  Lore 

29 januari  Kato 

31 januari  Sarah 

17 februari  Zoë 

4 maart  Jelke 

30 maart  Noor 

 

Guusten 

26 december  Iben 

1 januari  Thibault 

3 januari  Mathias 

14 januari  Axl 

2 februari  Emile 

21 februari  Yaro 

 

Pluspunten 

7 december  Amy 

16 december  Floor 

4 januari  Amelie 

16 februari  Ode 

20 februari  Kato 

29 maart  Tessa 

 

Pagadders 

1 december  Milo 

4 december  Kobe 

27 december  Damien 

 

 

1 januari  Mattia 

4 februari  Jef 

20 maart  Jente 

28 maart  Lentz 

29 maart  Xander 

29 maart  Quinten 

 

Freggels 

23 december  Vic 

22 februari  Camille 

 

Wacko's 

9 januari  Sarah 

13 januari  Febe 

7 februari  Nicky 

21 februari  Brent 

26 februari  Rachel 

23 maart  Artuur 

30 maart  Simon 

 

Aspi's 

2 december  Britt 

3 januari  Jolien  

3 maart  Lauren 

21 maart  Elias 

 

Leiding 

9 december  Arno 

12 januari  charlotte 

20 februari  Levi 

12 maart  Niels 

14 maart  Nele 

18 maart  Astrid  

 
 


