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Dag lieve pimpeltjes,  

De allereerste activiteit kwamen de aspi’s leiding geven 

en jullie moesten een zo goed mogelijke smurf worden. 

Jullie moesten dit in 2 aparte groepen doen.  

Twee weken later was er weer activiteit maar gingen we 

niet naar Jokido lokaal maar gingen we naar de cinema. 

Jullie mochten daar kiezen uit de film die jullie wouden 

zien.  

We  hebben ook geknutseld voor op het eetfestijn. We 

hebben slingers, menukaarten en nog vele andere dingen 

gemaakt. De pimpeltjes die naar het eetfestijn zijn 

geweest hebben hun knutselwerkjes aan hun familie 

getoond.  

De volgende activiteit moesten jullie in groepjes zoveel 

mogelijk muntjes verzamelen om dat je ei zo goed 

mogelijk te beschermen. We hebben dan de eieren van 

een bepaalde hoogte gegooid en er is maar één groep 

gewonnen.  
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Wij zijn ook samen met de guusten naar het bos geweest 

waar we tal van leuke spelletjes hebben gedaan samen 

met de guusten.  Proper waren we natuurlijk niet meer. 

Sommige hebben modder op hun gezicht gesmeerd.  We 

hebben ook een wandeling in het bos gemaakt. 

 

Tot op de volgende activiteit 

Jolien, Paulien, Evi en Simon 

xoxo 
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 Yooooooow guusten ! 

Op 3 december kwam een heel speciaal iemand op bezoek naar 
de jokido. Hij kwam van heeeeel ver en had een speciaal 
vervoermiddel: de stoomboot. Inderdaad, Sinterklaas en Zwarte 
Piet arriveerden en wij mochten hun welkom heten in ons lokaal. 
Wat ons wel verbaasde was dat elke Guust flink was geweest en 
daarom welverdiende lekkernijen kregen van onze beste vriend! 

De volgende activiteit waren Lotte en Niels er helaas niet bij omdat 
het grote examenmonster hun te pakken had. Gelukkig konden we 
rekenen op twee aspi’s: Rachel en Brent. Zij leerden jullie hoe je 
een echte hamburger kon maken. Maar natuurlijk moesten jullie 
eerst alle ingrediënten verdienen door enkele toffe spelletjes te 
spelen. 

28 januari gingen we naar de film, JOEPIEEEE! Dit deden we 
samen met de Pimpels en jullie konden kiezen uit FC De 
Kampioenen, Ferdinand of K3! Natuurlijk konden we geen filmpje 
kijken zonder de nodige snack, er werd genoten van de film en 
voor één keer konden we jullie 

wel stilhouden 😉 

Daarna deden we een 
kunstzinnige activiteit. We 
kregen de taak om met jullie 
enkele versieringen te maken 
voor op ons eetfestijn. Jullie 
moesten eerst spelletjes spelen 
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om daarna ergens op het 
terrein verf te zoeken. Na 
alle verfbussen verzameld 
te hebben  

mochten jullie iets super 
cools doen: action 
painting!!! Jullie mochten de 
verf gooien, wrijven, 
schilderen op het doek met 
jullie handen, kwasten, hoofden,…. Het resultaat was 
praaaaachtig! Met trots konden we de ‘sauzekes’, ‘toartjes’, 
‘kassa’, en ‘welkom’  - doeken zien hangen op het eetfestijn, die 

jullie,  de Guusten, kei goed hadden gemaakt! 😊 

25 februari was de dag waarop we ganzenbord speelden. In teams 
van 2 moesten jullie strijden tegen elkaar om als eerste groepje 
het einde te halen. Op elk nummertje van het bord moesten jullie 
eerst een opdracht voltooien vooraleer jullie verder konden. Zo 
moesten jullie als echte ganzen rond het lokaal hurken, 10 lagen 
kledij aandoen, vele bekers water opdrinken en nog veel meer!  

De volgende activiteit gingen we samen met de Pimpels naar het 
bos. We deden suuuper veel toffe en zotte spelletjes. We speelden 
bijvoorbeeld het spelletje tikkertje boom, waarbij je pas terug vrij 
was als iemand anders kon ‘plassen’ tegen jou, net alsof die een 
hondje was. Als echte avonturiers werd er enorm veel gewandeld 
en geravot, tot het helaas weer tijd was om natuurlijk helemaal 

proper terug in de auto te kruipen 😉. 

Vorige keer speelden we een heel vermoeiend spel. We gingen 
namelijk op wereldreis! We wandelden de hele wereld rond en 
speelden in elk land een spelletje wat met dat land te maken had. 
Zo moesten we in Jamaica, net als Usain Bolt, enorm snel lopen! 
In Frankrijk moesten we allerlei lekkernijen proeven, hoewel ze 
niet allemaal even heerlijk waren… We reisden nog naar China, 
Egypte, Amerika en nog veel meer landen, tot we terug in ons 
eigen Belgenlandje waren.  

Tot op de volgende activiteit!!! 

Lotte, Jarni, Niels en Sarah xxx 
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Helooww pluspunten! 

Er is weer een fantastische periode gepasseerd. Na een 
geweldig bezoek van de sint hebben we het jaar 2017 
afgesloten met een gezellig filmavondje. We keken naar 
de film ‘Molly Moon en haar ongelooflijke hypnoseboek’. 
Het toppunt van de avond was natuurlijk de aanwezigheid 
van de talrijke popcorn.  

We hebben het nieuwe jaar ingezet met een zoektocht 
naar een schat. Voor een dagje waren de aspi’s jullie 
nieuwe leiding. Ze gaven jullie allerlei opdrachtjes. Door 
die uit te voeren konden jullie stukken van een schatkaart 
verdienen om daar uiteindelijk een volledige schatkaart 
me maken. Hopelijk hebben jullie zo de schat gevonden. 

Bij volgende activiteit was het doel om zo goed mogelijk 
samen te werken. Daarbij konden de pagadders zeker 
niet ontbreken. De opdrachten konden alleen goed 
aflopen als iedereen samenwerkte. Sommige opdrachten 
gingen al beter dan andere.  
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Er bestaan geen winter zonder schaatsen dus daarom 
trokken we naar de schaatsbaan. Jullie trokken de 
schaatsschoenen aan en sprongen de baan op. Iedereen 
heeft zijn beste beentje voor gezet en zijn trucjes 
bovengehaald.  

Enkele weken later gingen we beauty doen maar dat is 
helemaal uitgedraaid tot ruige spelen. Iedereen heeft zich 
helemaal gegeven en hoe vuiler hoe leuker het was. Er 
bestaan toch niets leuker dan een keertje in de modder te 
rollen.  

Tot slot hebben we een strategospel gedaan. Jullie 
moesten zo goed mogelijk samen werken om het andere 
team uit te schakelen en om ter meest kaarten 
verzamelen. Het was helemaal niet er om de minste 
kaarten te verzamelen want op het einde was er nog een 
klein spelletje waarmee je de overwinning kon halen. 

Dat we nog veel leuke momenten mogen beleven!!!! 

Jullie geweldige leiding 

Inne, Jarne en Febe 😉 

 

  



 10 Jokidootje – September 2016-December 2016 

 

Yooooooooooooooooow pagadders! 

Op 10 december kwam de goede heilige man langs in de jokido. 

Omdat jullie allemaal heel braaf waren geweest het voorbije jaar 

(kuch*kuch) bracht hij enkele stoere raketten mee uit het verre 

Spanje. In een mum van tijd werd het lokaal omgetoverd tot een 

echte raketbasis en als snel ontstonden er wedstrijdjes ‘raket 

gooien’.  

De activiteit daarna werden Lauren en Britt jammer genoeg 

getreiterd door het vreselijke examenvirus. Maar niet getreurd want 

we speelden enkele leuke spelletjes zoals dikke Bertha en 

telefoontje. Plots doken Samson en Gert op in het spel en even 

later waren deze niet meer weg te denken, jullie fantasieën blijven 

ons verbazen jongens.  

Op 4 februari toonden we dat we echte stoere pagadders waren en 

speelden we samen met de pluspunten een tal van ludieke 

spelletjes. We hebben onder andere getest of het mogelijk is om in 

een cirkel te staan terwijl we een touw vasthouden én een koprol te 

maken. En jawel, jullie slaagden hier wonderbaarlijk goed in of 

vergissen we ons? Op deze activiteit vierden we ook de verjaardag 

van jullie enige echte pagadderpapa Gilles!  

2 weken later trokken we onze sportiefste kleren aan en maakten 

we de schaatsbaan onveilig. Enkele uren en valpartijen later 

genoten we nog van een drankje voor we terug richting huiswaarts 

keerden. Graag willen we nog eens alle ouders bedanken die taxi 

wilden spelen van en naar Liedekerke! 
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Op 4 maart was er alweer iemand jarig in de leiding en het was aan 

jullie om uit te zoeken wie dit was. Door spelletjes te winnen 

konden jullie tips verzamelen die jullie konden helpen om de jarige 

te weten te komen. Uiteindelijk ontdekten we dat onze eigen 

pagadderleidster Lauren jarig was!  

De activiteit daarna speelden we ‘total loss in de jokido’. In groepjes 

van 2 of 3 pagadders moesten jullie geblinddoekt enkele 

opdrachten tot een goed einde brengen, ondertussen konden jullie 

punten inzetten die verdubbeld werden wanneer jullie het spel 

wonnen. De verdiende winnaars van deze namiddag waren Finn, 

Kyano en Jasper, proficiat jongens! (Of moeten we mollen 

zeggen?)   

Ziezo hopelijk zijn hersentjes opnieuw een beetje opgefrist na het 

lezen van dit verslag! 

Veeeeeeeeeeeel groetjes van jullie allerliefste leiding xoxo 

Lauren, Britt, Gilles en Eva     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 



 

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!  
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De Jokiscoop 

 

 

 

De Guustoscoop 
Door het naderen van het paaskonijn zullen de guusten zeer wild(er) en 
gek(ker) worden dan normaal (al dan niet te danken aan de overdosis 
paaseieren), een sjans dat de vakantie er is.  

De Pimposcoop 
Door de felle roze kleuren van de paashaas zullen de Pimpels al het gezond 
verstand verliezen en zullen zij ongecontroleerd alles roze kleuren.  
tip van de Redactie: verstop de roze potloden. 

De Pagaddoscoop 
Echte venten zoals de Pagadders vinden iets zoals een roos konijn wreed 
belachelijk dus in de periode van Pasen zal hun focus vooral liggen op het 
verzamelen en degusteren van zoveel mogelijk chocola. 
Ouders maak jullie maar klaar voor de “sugar rush” 

De Pluspuntoscoop 
Zoals altijd zijn de pluspunten de tegenpool van hun mannelijke 
leeftijdsgenoten en zij zien het fenomeen genaamd de ‘paashaas’ 
voortreffelijk en bewonderen een roos konijn als een God. 
Vaak zullen de pluspunten dan ook een hoog sonisch geluid maken met de 
woorden “OOOOOHHHHH zo schatigggg!” 

 

 



 

 

 

De Freggoscoop 
Dankzij de naderende lange vakantie zijn de Freggels verdeeld onder 2 
groepen, 
de sukkelaars die examens hadden en de sjansaars. 
De sjansaars zullen tegen het einde van het schooljaar dan uiteraard 
geteisterd worden door een groter examen maar dat is voor de volgende 
Jokiscoop 
Door de stand van de sterren en omdat zijn papa het heeft gezegd, zijn Jorre 
zijn examens goed gelukt. 
Dus bij deze proficiat Jorre van de Redactie. 

De Wackoscoop 
Dankzij de vele commentaren op een wreed schonen Twingo zijn vele 
Wackos ten onder gegaan op de gladde ijsbaan.  
Na weken recup is het ook voor deze pubers congé (olé olé olé). 
Voor de paashaas en eieren te zoeken zijn zij al wat te oud (ofnie ofwel ofwa) 
maar daar vinden de klokken wel iets op door nen euro of twee in hun 
portemonnee te laten vallen. 

De Aspiscoop 
Door de verandering van winter- naar zomeruur veranderen de altijd mega 
brave Aspis in compleet losbandige marginalen* en wie kan “marginaal” 
zeggen zonder “bal marginal” te zeggen en wie kan “bal marginal” zeggen 
zonder daarbij ook “tis vandejaar me thema jaren 80, tof he?” te zeggen wij 
alleszins niet. 

 

*marginalen of marginaal: mensen die leven van bier en een uitkering. 
 uit willy’s en marjetten. 
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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 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.  

 

 

 

 

http://www.jbjokido.be/
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DATA 
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. 
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! 
 

 
15 april : Aspi’s gaan de 45 jaar van Sint-Bartel onveilig maken, verder info volgt.  
 

 
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. 
 

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

 
12 MEI: De Wacko’s gaan bowlen in Geraardsbergen! Meer informatie volgt. 
 

 
13 MEI: activiteit voor Pluspunten en Pagadders. We spreken af om 14u aan het lokaal. 
 

 
20 MEI: activiteit voor Freggels en Aspi’s.  We spreken af om 14u aan het lokaal. 
Pimpels en guusten gaan zwemmen. We spreken af om 14u op de parking van de Gavers. Gelieve 2,50 
euro gepast mee te geven voor de inkom, hierna kunnen ze een drankje/hapje kopen in de cafetaria indien 
gewenst.  
 

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

 
8 JUNI: De Pluspunten en Pagadders gaan naar de cinema! We spreken af om 18u30 aan de ingang van 
de Focus in Geraardsbergen. Neem zeker voldoende centjes mee (ongeveer €10). Jullie kunnen terug 
opgehaald worden na de film rond 20u30. 



 

 

 
 
 
 
 
 
24 JUNI: activiteit voor Alle groepen. Alle leiding die al genezen is van de examenmicrobe, is weer helemaal 
klaar om leiding te geven!  We spreken af om 14u aan het lokaal. 
 

 
7 JULI: FOCK WERCHTER. Vind je het ook jammer dat je niet naar Rock Wechter kan, Geen nood wij 
hebben de oplossing! We geven een fuifje in De Pizjong. Allen welkom vanaf 21u30 om de beentjes los te 
zwaaien.  
 

 
21 JULI: BRUNCH en KERMIS. Wil je graag een keer lekker komen ontbijten? Dat is deze dag de uitgelezen 
dag! U bent welkom vanaf 8u tot 12u30 aan het lokaal. In de namiddag organiseren we een kleine kermis 
voor ALLE GROEPEN. Van 14u tot 17u.  
 

 
29 JULI: Iedereen moet zijn valiesje naar het lokaal brengen voor het kamp, Freggels jullie moeten ook jullie 
fiets meebrengen!   
 

 
30 JULI: Aspi’s en Wacko’s vertrekken met de fiets van Deftinge richting Lommel, verdere info volgt. 
 

 
31 JULI: Freggels vertrekken met de trein en dan met de fiets richting Lommel; verdere info  
volgt.  
 

 
1 AUGUSTUS: Pluspunten en Pagadders vertrekken met de trein op kamp naar Lommel, verdere info 
volgt.  
 

 
5 AUGUSTUS: Pimpels en Guusten vertrekken met de trein op kamp naar Lommel, verdere info volgt.  
 

 
10 AUGUSTUS: iedereen keert moe en gelukkig terug van kamp met de bus.  
 

 
25 AUGUSTUS: Alle groepen gaan samen naar de zee! We spreken om 8u45 af aan het station in Lierde.  

 

 

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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Yooooow freggelzzzzzz 

Wat hebben wij hier weer allemaal meegemaakt seg. Die maanden zijn hier 
weer voorbij gevlogen. Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren! In 
januari zijn we in grote getale naar de cinema geweest in Geraardsbergen. 
We hebben daar een film gekeken en ook zelf een prachtig filmpje gemaakt 
voor de leiding succes toe te wensen met hun examens. Trouwens bedankt 

daarvoor! Ik kan jullie zeggen, het heeft geholpen 😊 

Daarna was het travestiteit. De jongens waren verkleed als vrouwen en 
haalden hun vrouwelijkste kantjes boven voor 1 dag. De meisjes waren 
verkleed als echte mannen en haalden hun stoerste kant boven. Daar zijn 
trouwens prachtige foto’s van gemaakt 

In maart zijn we ook nog gaan schaatsen in Liedekerke. We de schaatsbaan 
(gelijk van gewente) weer op stelten gezet en die ander chiro’s en scouten 
laten zien wat schaatsen is. We hebben onze jokido-reputatie daar hoog te 
hé. We speelden tikkertje met de kerstmuts en maakten het langste 
menselijke treintje dat ze daar in Liedekerke hadden gezien. Nog al een 
chance dat we daar tegen te 4 uur wat mochten drinken want we waren moe 
van al die pirouettes en grand écarts te doen.  

 



 

 

 

 

 

De week daarna was het hondjesactiviteit. We hebben dan gebaseballd 
zonder dat we achter den bal moesten lopen want de hond liep er altijd 
achter. Da was makkelijk! Daarna hebben we nog wat frituurhapjes gemaakt 
want wat doet ne mens ander om 3 uur in de namiddag? 

Benieuwd wat de laatste maanden van het jokidojaar nog gaan brengen + 
wat we op kamp gaan doen? We kunnen nog gaan parachutespringen, 
snorkelen in de Atlantische Oceaan, bungeejumpen, op safari gaan in 
Afrika,… Het is allemaal mogelijk! 

 

Groentjes van uw lieftallige, intelligente, bevallige en bovenal bescheiden 
leiding  

Quinten, Lies, Elias en Arno     

 

 

 

 

 



 22 Jokidootje – April 2018 – Augustus 2018 

 

 

 Dag leuke Wacko's  

 
Zullen we even wat herinneringen ophalen? 
Het begon allemaal op 19 januari met ons uitje naar de cinema.  
Terwijl Andreas met zijn neus in de boeken zat, besloten jullie damesleiding 
Liselot en Fien om met jullie naar de cinema te gaan. Niet enkel Andreas 
stuurde die avond zijn kat, ook de andere jongens hebben we niet gezien. 
Het werd dus een meisjesuitje naaaaaaar FC De Kampioenen, jawel. 
Uiteraard een avond vol lachen, gieren en brullen met deze Vlaamse 
klassieker. Door die vervelende examens, maakten we dan meteen een 
sprong naar 11 februari, waar jullie wederom activiteit hadden van het 
meisjesduo. Ditmaal ongepland weliswaar, Andreas we hebben je gemist. 
Deze keer bedachten ze een keitof spel waarbij kwartet, stronten en snelheid 
belangrijke elementen waren. Via deze elementen gingen we op zoek naar 
het verhaal achter een tragisch ongeval. Ik moet toegeven, we hebben 
enkele mooie theorieën gehoord.  Iris en Wout zijn uiteindelijk met de eer 
gaan lopen, maar het echte volledige verhaal heeft de leiding toch uit de 
doeken moeten doen.  
 
Aangezien Jokidomensen bezige bijen zijn, moesten onze volgende 
activiteiten even wijken voor ons spaghettifestijn en voor krakelingen. Aan 
alle wacko's die komen helpen zijn op het eetfestijn of meegelopen hebben 
met krakelingen, een welgemeende DANKUWEL! Wat beide evenementen 
betreft zijn we heel tevreden over jullie opkomst en inzet, wat een TOPgroep!  
Als beloning zijn we de week daarna gaan schaatsen samen met de 
Freggels. Geef toe Wacko's, daar worden we toch nooit te oud voor? Stuk 
voor stuk werden we gewend aan het ijs, al zijn we nooit zo snel kunnen 
gaan als speer Yente Van Lierde met zijn rode muts. Maar toch, schaatsen of 
buiksleren, niets was ons te moeilijk.  



 

Het schaatsen brengt ons bij de volgende activiteit waarbij het minstens even 
koud was als op de schaatsbaan. Leider Andreas en leidster Fien hadden de 
Wacko's helemaal voor zich. Samen met jullie besloten we om eens een 
bezoekje te brengen aan het Sint-Jozefsinstituut aka het Karmelieten. Jawel 
Wout en Vic, jammer dat jullie deze activiteit gemist hebben hé? We hebben 
meneer Roeland de groeten van jullie gedaan. In het Karmelieten dwaalden 
we door de warme gangen van het Afrikaanse museum, waar we de 
voorouder van de papa van Iris en Julie tevens zijn tegengekomen. We 
sloten af met het kijken naar de voetbalmatch buiten, maar daar werd het ons 
toch snel te koud. Terug naar het lokaal dan maar voor lekkere warme 
chocomelk en een keitof spel. Jullie verzonnen de beste Temptationquotes 
en Team Nette slaagde er zelfs in om vliegensvlug ergens een ei te gaan 
scharrelen en het te laten koken, wederom wat een topwacko's.  
Tot slot was er onze Paasactiviteit, gegeven door jawel jullie drie leiding 
samen. Door het spelen van een quiz, wonnen jullie tijd om paaseitjes te 
gaan zoeken. Het prachtig tekenwerk van Vic en de kennis van Julie 
brachten hen tot de overwinning. Om af te sluiten speelden we een 
spannend en gedreven spelletje Time's up, waarbij de Wacko's het toch net 
niet konden halen van hun leiding.  

Ja Wacko's, het is weer een leuke tijd geweest.  
 
Knuffels van jullie leiding 
Andreas, Liselot en Fien. 
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Lachen met Hollanders! 
 

1 Hoe herken je een Hollandse vissersboot in volle zee?  
Er vliegen geen meeuwen achter. 
 

 

2 Waarom is Christus niet in Holland geboren?  
Omdat ze daar geen 3 wijzen konden vinden. 
 

3 Een Hollander en een Belg zitten op een boot en die 
boot zinkt. De Hollander en de Belg zwemmen tot ze een 
eiland tegenkomen. Op dat eiland zit een opperhoofd en 
die zegt: "In de pan ermee!" De Belg antwoordt: "Kunnen 
we iets doen om niet in de pot te gaan?" Het opperhoofd 
zegt: "Ja, jullie moeten een opdracht doen." De Belg: 
"Geef die opdracht dan maar." En die Hollander: "Ja, kom 
hier met die opdrachten." Het opperhoofd: "Ga in het bos 
100 gelijke vruchten zoeken." De Belg is als eerste weg en 
komt terug met 100 bosvruchten. Het opperhoofd tegen de 
Belg: "Steek nu die vruchten 1 voor 1 in je kont zonder te 
lachen." De Belg krijgt met moeite de 99 bosvruchten in 
z'n kont, maar bij de 100ste bosvrucht schiet hij toch in de 
lach. Het opperhoofd: "Hoofd eraf en in de pan ermee!" 
Dan vraagt iemand van het volk aan de Belg: "Waarom 
heb je nu gelachen bij de 100ste bosvrucht?" De Belg 
antwoordt: "ik zag die Hollander aankomen met 100 
kokosnoten..." 
 
4 waarom ebben bijna alle hollanders een speedboot? om 
sneller bij het brood te zijn 
dan de eendjes. 
 
5 Als je in een vliegtuig zit en je vliegt over Europa, hoe 
weet je dan dat je in Holland bent? Het wc-papier hangt 
aan de wasdraad te drogen!! 
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Cremer en Roel gingen het verslag maken, maar wegens 
een vergissing hebben ze per ongeluk beslag gemaakt.  

 

Met vriendelijke groeten 

Jullie leiding 
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Algemeen verslag
 
Het is alweer een nieuw jaar met nieuwe evenementen en 
gebeurtenissen allereerst willen wij van de redactie en het leiding 
team iedereen gelukkig nieuwjaar wensen en hebben wij 
dagenlang liggen zwoegen voor een zeer persoonlijke 
nieuwjaarsbrief te bedenken en ontwerpen voor al de lieve kindjes 
en ouders die op dit moment al een lijst moeten hebben om deze 
in te kaderen. 
Liefste meter & peter, OUDERS EN KADEJEN 
 

Hokus pokus pandje 
hier is mijn handje  

 
Hokus pokus poentje 

daarin steek ik een zoentje 
 

Hokus pokus poe 
dit blaas ik naar je toe 

 
Hokus pokus pou 

omdat ik van je hou 
 

Je kleine kapoen, 
Myrthe 

 JOKIDO 
 

Denderleeuw, FTINGE 
1 januari 2018 

 

Zoals eerder vermeld is het een nieuw jaar met alsook een nieuw 
eetfestijn ditmaal met wel liefst 1100 eters! Voort geval dat ge het 
niet goed gelezen hebt zal ik het nogmaals typen en voor de geste 
int vet int cursief en onderlijnt.  
dus er waren wel liefst 1100 eters da staat ook gelijk aan: 

• Een miljoen miljard borden me croques  

• Een miljoen miljard borden met spaghetti 

• 1 klooster in Deftinge 
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• 1 ‘geen doorgang’ bordje dat verandert werd in ‘geen 

doorgang’ 

 

Na al dat eten, stress eten en gewone stress was het tijd voor 
ontspanning en daardoor werd er dit jaar een zeer unieke en 
speciale activiteit georganiseerd genaamd de oudleidings-activiteit 
maar jullie raden nooit wat het concept was… tis oké hoor ik geef 
u wel efkes…  
… 
Nee ? niets ? oké ik verklap het u wel, maar denkt de volgende 
keer wat harder na he seg! 
De leiding van nu geeft leiding aan de leiding van toen, dus om 
het in een simpel schema te zetten : 

 

 

Nu alles is uitgelegd geweest is het ook tijd om het algemeen 
verslag af te ronden. 

  

Leiding 
van toen

Activiteit 
geven 

aan

Kinderen 
van toen

Leiding 
van nu

Activiteit 
geven 

aan
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Verjaardagen 

 

Pimpels: 
Niene  22 mei 
Hanne 4 juli 
Oona  6 juli 
Marit  7 juli 
Merel  20 juli 
Ona  28 juli 
Mila  28 juli 
Fay  1 augustus 
Ella  2 augustus 
Febe   25 augustus 
 
Guusten: 
Leon  1 mei 
Collin  13 mei 
Alexander 14 mei 
Tibo   18 mei 
Pieter   31 mei 
Jonas  20 juni 
Thieben 24 juni 
Eusobio 9 juli 
Marlo  28 juli 
Jorben  2 augustus 
Wannes  19 augustus 
Sander  21 augustus 
 
Pluspunten: 
Annelie 18 mei 
Jutta  19 mei 
Jolien  21 mei 
Anne-Sophie 6 juni 

Febe   21 augustus 
Lore  25 augustus 
 
Pagadders:  
Ruben 2 mei 
Matteo 1 juli 
Finn  1 augustus 
Jarno  19 augustus 
Dmitriy 30 augustus 
 
Freggels:    
Sarah  22 juli 
Silke  5 augustus 
Stiene  19 augustus 
 
Wacko’s:  
Wout  15 mei 
Bram  31 mei 
Dorien 23 juni 
Iris  24 juli 
Julie  24 juli 
Nette  3 augustus 
 
Aspi’s: 
Artuur  3 augustus 
 
Leiding: 
Inne  5 juli 
Andreas  11 juli 
Paulien 8 augustus 
Quinten 26 augustus
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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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


