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Piiiiiimmmpppeeeellllsss verzameleeeeeen!

Dat hebben jullie dit kamp veel mogen horen
Ons avontuur begon aan het station in
Geraardsbergen. Iedereen stond klaar met een big
smile om op kamp te vertrekken en eventjes
verlost te zijn van jullie mama’s en papa’s.
Het was een lange rit, maar dat vonden we niet zo
erg omdat we zoveel aan elkaar te vertellen
hadden.
Eens aangekomen hebben we ons geïnstalleerd en begonnen we
direct met de spelletjes. We speelden eerst wat
kennismakingsspelletjes met de parachute en banken.
Het eten tijdens kamp was zoals altijd weer heerlijk dankzij onze
kookploeg!
We deden vele toffe spelletjes zoals een bosspel
met gekleurde vlaggetjes, maskers maken voor het
gemaskerd bal, een batik spel zodat jullie jullie
witte T-shirts, kousen en kussenslopen konden
omtoveren in kleurrijke speciale en niet meer zo
saaie kleren ,
een quiz zat er natuurlijk ook
tussen, voor onze bonte avond oefenen, …
Jokidootje – Januari 2017 tot April 2017
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We hadden ook wat nieuwe speciale activiteiten. Zo hadden we dit
jaar een gemaskerd bal! En ons thema dat in onze maskers
verwerkt zat was ✮ GLITTER ✮.
We wisselden ook eens van leiding voor 1 keer.
We hadden keuzenamiddag waar jullie zelf 2 activiteiten konden
uitkiezen.
We gingen op dachtocht naar een suuuper leuk zwembad met de
superpopulaire wildwaterbaan (ik denk dat bijna iedereen er meer
dan 20x zal zijn in geweest) en de buis met de o zo lange wachtrij
…
Onze bonte avond vonden jullie zelf, maar ook de rest van de
Jokido super grappig! Jullie waren prachtige dansende loempia’s!
Wij vonden het een megasuperduperleuk Jokidojaar! Hopelijk jullie
ook

Xoxo Simon, Evi, Paulien en Jolien
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Halloowkes Guusten!!!
Waaaauuuw, wat hebben wij een tof kamp gehad!
5 augustus moesten jullie allemaal vroeg uit de veren om met de
trein naar onze kampplaats in Lommel te gaan, en amai dat was
toch wel een lange rit!
Eenmaal aangekomen speelden we de Olympische Spelen. Maar
we zouden niet in de jokido zitten als we niet de extreme versie
zouden spelen. Eerst moest iedere Guust toch eens het avontuur
met de bloem aangegaan zijn voordat we een sport zouden doen!
We speelden elke keer een andere discipline en wie won kreeg zijn
sjaaltje. Want een sjaaltje was toch wel suuuuper belangrijk,
hoewel sommige Guusten toch wat moeite hadden met het
bijhouden van onze mega coole groene sjaaltjes…
De volgende dag deden we een super zot spel! We gingen eens
goed vuil worden en dat is toch zeker gelukt. De leiding moest
spelletjes spelen tegen de Guusten en wie won mocht een
ingrediënt kiezen om op elkaar te gooien! Het was een ochtend vol
bloem, vuile saus, plakkerige modder en ne goeie kwak choco!
Jammieeee!
Dan hebben we ook eens zot gedaan en hebben we gewisseld van
leiding, zo kregen jullie eens van helemaal andere mensen leiding!
Maar geef toe, jullie vinden ons toch nog altijd het leukste van
allemaal hé ?!
Ook hebben we meeeeega wijze maskers gemaakt voor het
Jokidootje – Januari 2017 tot April 2017
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gemaskerd bal, en wij hebben toch gezien dat er echte artiesten
onder de Guusten zijn. Op het bal konden jullie de coolste moves
showen en amaaaai jullie konden toch wel goed shaken!
Op dagtocht gingen we naar een super te gek zwembad! Er was
een kei toffe buis waar we met banden in konden gaan en een
mega leuke wildwaterbaan!
De volgende dag kregen we bezoek van Ziggy, een aliën van een
heeeeel verre planeet. We moesten hem helpen via allerlei
intergalactische spelletjes zodat hij bij ons op Aarde zou kunnen
spelen. Ziggy is jullie zeer dankbaar!
Ook de traditionele keuzenamiddag en het aspispel was de max!
Nadien was het al tijd voor de laatste avond, den bontenavond!
Jullie deden een dansje EN een toneeltje op het super goeie liedje
‘Zoutelande’. Guusten, jullie hebben dat super goed gedaan! Wij
zijn trots!
Na het spektakel konden we genieten aan het toch wel heel
originele kampvuur samen met een heerlijk soepje of een
chocomelkje!
Het was een kamp vol met lekker eten, vol met enorm warme zon
en te gekke spelletjes!
Een dikke merci voor het mega toffe leuke wijze geniale kamp!!!!
Kusjes van jullie leiding
Niels, Lotte, Jarni & Sarah
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tekening of dergelijke voor de kindjes
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Moppekes!
Omdat Jantje weer (zoals de Jokido) een jaartje ouder wordt
hebben we deze rubriek ter ere van hem gezet, geniet en lach!
•

Jantje komt thuis met een slecht rapport. "Voor zo'n rapport lijkt een flink
pak slaag wel op zijn plaats!" zegt vader boos. Jantje antwoordt: "Dat lijkt
me een goed idee, pa. Ik weet wel waar de meester woont."

•

Een pestkop op school gooit Jantje zijn boterhammen op de grond, Jantje
gaat naar de meester en zegt: "Meneer, Eric heeft mijn boterhammendoos
op de grond gegooit." waarop de meester vraagt: "En was dat met opzet?"
Jantje: "Nee, met choco.”

•

Jantje gaat met oma naar het bos. “zie je het bos al?” vraagt oma.
waarop Jantje zegt “nee, want al die bomen staan ervoor!”

•

Jantje zit met z'n vader in het café. Jantjes vader zegt tegen Jantje: "Zie
je die 2 lampen daar hangen? En als je er 4 ziet, dan ben je zo dronken als
een aap!" Jantje: "Maar Pappa, daar hangt maar 1 lamp hoor!!!"

•

'Wat ben jij vroeg thuis!' zegt moeder tegen Jantje. 'Inderdaad,' zegt
Jantje, 'Ik werd naar huis gestuurd omdat de jongen die naast mij zat
rookte.' 'Wat krijgen we nou?' stuift de moeder boos op,'moest JIJ naar
huis omdat HIJ rookte?' 'Ja', zegt Jantje,' maar ik had hem in de brand
gestoken.'

•

Jantje vraagt vijf euro aan zijn vader, maar zijn vader geeft hem niets.
"Papa", zegt Jantje, "als jij mij vijf euro geeft dan vertel ik wat mama
vanmorgen bij de bakker zei. " Vader pakt zijn portemonnee en geeft Jantje
5 euro. "Wat zei mama dan tegen de bakker. Jantje? ", vraagt papa. "Twee
witte broden en een krentenbrood", zegt Jantje.

•

De meester van Jantje’s klas stelt zich recht en zegt “Iedereen die zichzelf
dom vindt moet zich nu rechtzetten.” Jantje staat hierbij op waardoor de
meester vraagt “vindt jij jezelf dom, Jantje?” waarop jantje zegt. “Nee, ik
vind het gewoon droevig dat jij de enigste was die rechtstond”
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Hier zijn we dan weer, met het allereerste boekje voor dit
spetterende nieuwe jaar vol nieuwe en toffe activiteiten. We hopen
dat jullie al een beetje bekomen zijn van het kamp want wij toch
nog niet zo goed. We moeten nog altijd een beetje wennen aan het
alleen opstaan en dat we nu zelf onze lekkere warme chocomelk
moeten maken vooraleer we aan onze dag kunnen beginnen. Ons
zwarte gat na het kamp kan natuurlijk alleen maar gevuld worden
door al onze super herinneringen aan het o zo zonnige Lommel. Zo
denk ik maar aan hoe we de buren eens hebben getoond hoe de
pluspunten door de straten stappen. Al huppelend en al zingend
natuurlijk! Meermaals werden de straten overspoeld door het getier
van jullie die de connemara luidkeels aan het zingen waren. We
hebben ook gezien dat jullie wel jullie mannetje kunnen staan
tegenover onze welgekende patatters. Dit is duidelijk geworden
door onze ruige spelen, waar we eens goed hebben getoond tot
wat wij zotte pluspunten allemaal in staat zijn nietwaar? Na al die
gekke spelletjes waren jullie natuurlijk altijd supermoe, maar
wanneer het tijd was voor naar bed te gaan wouden jullie nog niet
slapen, neenee, jullie moesten eerst een verhaaltje krijgen. Wij
brave en fantasierijke leiding hebben dat natuurlijk gedaan en oo
jeetje, wat een verhaallijn was me dat… In plaats van moe te
worden van het horen van de gekke avonturen van de minpunten
van de Jokida in het zonnige Bommel werden jullie alleen maar
luidruchtig. Zo werd er nog heel veel gelachen maar dat kon niet zo
een kwaad, want van het moment dat het verhaaltje gedaan was
gingen jullie allemaal braaf slapen… (soms toch ☺) We hopen dat
jullie een super kamp en een super jaar hebben gehad, want wij
alvast wel!

Jokidootje – Januari 2017 tot April 2017
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Tot volgend jaar, jullie super leiding,
Inne, Febe en Jarne
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Dag pagadders!

Wat is het Jokidojaar weer snel voorbij gevlogen zeg!
Het was weer een jaar vol leuke activiteiten, dolle avonturen en
gekke bekken. We sloten dit jaar dan ook af met een spetterend
kamp.
We begonnen ons kamp met een moeilijke uitdaging; iedereen
moest zijn sjaaltje bemachtigen en tegelijkertijd moesten we nog
een verjaardag zien te vieren. Zoals verwacht slaagden al onze
pagaddertjes in deze missie.
Toen we ons allemaal al wat meer thuis voelden op de kampplaats
werd het dringend tijd om de plaatselijke bevolking eens te
ontmoeten. Dit deden we dan ook in stijl met een hilarisch
dorpsspel (weliswaar met onze vermoeide hoofdjes na het
ochtendspel van die dag genaamd “homo universalis
pagadderversie”).
Die avond zijn we net op tijd uit onze escaperoom kunnen
ontsnappen zodat we de dag daarna uitgeslapen aan onze
dagtocht zouden kunnen beginnen. Die dagtocht was “ooooh zo
ver stappen” maar meer dan de moeite waard in dat heuse
zwemparadijs.

De rest van het kamp werd nog gevuld met een ludieke activiteit
van andere leiding, een cool gemaskerd bal, een zotte
kookvoormiddag, een chille keuzenamiddag, een talentvolle bonte
avond en nog zo veel meer!

Bedankt voor het geweldige jaar sjaakies 😉
Lauren, Britt, Gilles en Eva
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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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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.
In 2018-2019 moet iedereen een nieuwe MF invullen, dit voor de nieuwe
privacy-wet!
Inschrijfdagen
• 23 september voor en na de activiteit
• 30 september voor en na de activiteit
• 7 oktober voor en na de activiteit
Wat breng je mee? De ingevulde medische fiche, 30 euro cash of een
betaalbewijs van de overschrijving. We doen dit nu langs deze weg, omdat
we vorig jaar veel problemen hadden met niet ingeschreven kindjes.
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.
Let op, wie niet op tijd ingeschreven is voor men naar de activiteiten komt, is
jammer genoeg niet verzekerd als er een accidentje zou voorvallen. Het
boekje komt 3 tot 4 keer per jaar uit, maar komt enkel in uw brievenbus als
de inschrijving volledig is.

De jokiscoop
De guustoscoop
Na het kamp en alsook het gehele Jokidojaar, vielen de Guusten in een diepe slaap…
Maar met het naderende Jokido en de reizende kracht van Mars worden deze (goed verscholen) monsters
ontwaakt en hebben zij een honger die alleen maar gelest kan worden door te ‘spelen op ne zondag om de
twee weken’

De Pimposcoop
Na een kamp ‘het varkentje’ te hebben uitgehangen veranderden de Pimpels terug in keurige nette
prinsesjes, maar laat jullie niets wijsmaken…
Door de naderende kracht van de planeet Venus komt vaker en vaker het verscholen varken weer boven en
dit zal altijd frequenter tevoorschijn komen tenzij ze op zoveel mogelijk activiteiten aanwezig zijn.

De Pagaddoscoop
Na 10 dagen kamp, is het moeilijk voor de pagadders om zich nog te kunnen bekoren met iets dat niet van
de Jokido is en de ene dag zal snel op de andere lijken en de tijd zal alsook vervagen, maar dankzij de maan
en de strevende kracht van Jupiter zal deze periode snel aan zijn einde komen wanneer het Jokido jaar
herstart.

De Pluspuntoscoop
Na een geweldige vakantie, kunnen de pluspunten zich weer storten op het saaie eentonige schoolleven en
al snel zullen hun fantastisch leuke kampverhalen al achterhaald worden en hebben zij de alsmaar stijgende
Jokido activiteiten nodig om zo weer nieuwe en interessante verhalen op te doen.
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De Freggoscoop
Na 11 dagen kamp en 3 van de 4 leiding te hebben versleten is het ook voor de Freggels tijd om even een
pauze te nemen van de drukte die bij het kamp hoort, en zowaar de vooruitzichten van een nieuw jaar
naderen komen zij ook weer tot leven.
Freggelweetje: een binnenband voor een stadsfiets past jammer genoeg niet in de band van een
mountainbike. :’(

De Wackoscoop
Door de 12 dagen kamp zijn de Wacko’s aan het einde van hun latijn en zullen zij voor de komende weken
geen één zinnigs woord uitkramen, maar naargelang de maan en de zon van plaats wisselen zullen hun
woorden langzamerhand terugkeren en zullen die luiden “Amai da was een kweni oe wijs kamp ma how
seh.”

De Aspiscoop
Desondanks de Aspi’s wel liefst 12 dagen op elkaars hoofd hebben moeten kijken zijn zij er toch in geslaagd
om een fenomenaal Aspispel te maken, wat hun wel degelijk een plaatsje doet verdienen in de ietwat
verdunde leiding.
Na gezien te hebben wat zij (aan)kunnen zijn zij meer als welkom, dus proficiat en doet da goed hé!
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Nieuwe leiding gesignaleerd!
Ik geef leiding aan:
pimpels

Naam?

Lievelingseten?

Leeftijd ?
17 jaar

Hobby’s?

Frietjes met vleeseke
van Tom en Els

Wietse

Scheidsrechter en lopen

agent

Beste mop:

Wit en het ontploft

een boemkool

Waarom leiding
geworden?
Leiding omdat ik een super
leuke tijd had in de jokido
en wil de andere kinderen
dit ook laten beleven

Leukste herinnering als lid?

Een persoon met veel vrije tijd en
weinig te doen

Buitenlands kamp

Wat zou je zijn zonder jokido?

20

Dit wil ik later worden:
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Nieuwe leiding gesignaleerd!
Ik geef leiding aan:
Pagadders

Naam?
Rachel
17
Hobby’s?

Volleybal en jokido.

Alle soorten pasta

Lievelingseten?

Leeftijd ?

Dit wil ik later
worden: een lief
omaatje

Beste mop:

Waarom kon Einstein geen
muur bouwen?

Hij had maar ein stein

Waarom leiding geworden?
ik wordt leiding omdat ik de activiteiten als
kind altijd superwijs vond en nu de kans krijg
om kinderen hetzelfde gevoel te geven, om hun
te laten amuseren.

Leukste herinnering als lid?

Zonder jokido zouden mijn zondagen en
vakanties nooit zo leuk zijn en zou ik
een heleboel superwijze mensen niet
hebben leren kennen.

Mijn leukste herinneringen als lid
zijn de kampvuren op de laatste
avond maar ook het moment dat je
toekomt op de kampplaats na het
vele fietsen of wandelen en het
kamp EIN-DE-LIJK kan beginnen.

Wat zou je zijn zonder jokido?

Nieuwe leiding gesignaleerd!
Ik geef leiding aan:

Naam?

Guusten

Brent

Hobby’s?
Volleyball en Jokido, ik
werk bij Indulek en
Frituur Tom en Els

Frietjeus
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Lievelingseten?

Leeftijd ?
Dit wil ik later
worden: nog altijd
hetzelde zijn als nu
maar dan iets ouder
aja

Waarom leiding geworden?

Beste mop:

Waarom belt de paus
mee nen rode
telefoon? Om mee te
bellen aja

Omdat ik van kinds af aan al in
de jokido zat en het een passie
is geworden om samen te zijn
en dingen te leren van leiding
en wil graag die passie en
geleerde dingen doorgeven aan
een jongere generatie

Wat zou je zijn zonder jokido?
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Nieuwe leiding gesignaleerd!
Ik geef leiding aan:
Pluspunten

Naam?
Artuur

Hobby’s?
Gitaar spelen, lopen en
Jokido

Vol-au-vent

17

Lievelingseten?

Leeftijd ?

Dit wil ik later worden:
Fysicus

Waarom leiding geworden?

Iemand met veel te veel energie

Leukste herinnering als lid?

Wat zou je zijn zonder jokido?

Als Freggel meedoen aan
ruige spelen

Beste mop:

Kan jij hoger springen
als de Eiffeltoren? Ja,
want de Eiffeltoren
kan niet springen!

De Jokido is geweldig, je leert er vrienden
kennen, je kan je er uitleven, het zou jammer
zijn dat dat moet stoppen als je geen aspi meer
bent. Daarom wil ik leiding worden.

DATA
23 september: openingsactiviteit! Iedereen is/was welkom! :)
30 september: Activiteit voor de Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal.
7 oktober: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal.
14 oktober: Geen activiteit in het lokaal vanwege de verkiezingen.
20 oktober: (zaterdag) Kindjes vanaf 16 jaar én de ouders mogen hun
beentjes komen losschudden op Petrol. U bent welkom vanaf 21u in De
Lier voor een avondje dansen.
20 oktober: (zaterdag) Pimpels, Guusten, Pluspunten, Pagadders,
Freggels zijn welkom op onze kinderfuif! Het thema dit jaar is ONDER
WATER dus zoek alvast je beste verkleedkleren bij elkaar. We hopen je te
verwelkomen om 15u in OC De Lier.
28 oktober: Activiteit voor de Pimpels, Guusten en Freggels Afspraak is
van 14u tot 17u aan het lokaal.
2 november (vrijdag): Wacko’s en Aspi’s gaan zwemmen in
Rozebroeken. Verdere informatie volgt nog.
4 november: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal.

10 november: De ouders zijn welkom in ons lokaal (OC De
Kommalier) om te proeven van heerlijke streekbiertjes of een kaartje
te leggen (mits inschrijving). U bent welkom vanaf 20u.
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18 november: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal.
25 november: Activiteit voor de Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal.
2 december: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal. Pas op, we krijgen bezoek
vanuit Spanje!
9 december: Activiteit voor de Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal. Pas op, we krijgen bezoek
vanuit Spanje!
16 december: Activiteit voor de Pluspunten, Pagadders en Wacko’s.
Afspraak is van 14u tot 17u aan het lokaal.
22 december (zaterdag): De pluspunten vieren feest, jullie worden
verwacht van 19u tot 21u aan het lokaal. Verdere info volgt.
23 december Activiteit voor de Pimpels, Guusten en Aspi’s. Afspraak is
van 14u tot 17u aan het lokaal. De freggels mogen hun mooiste kerstmuts
bovenhalen want er is voor hun een gezellige kerstavond gepland. Jullie
worden van 19u tot 21u30 aan het lokaal verwacht.
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!

Leidingsploegen 2018-2019 +
contactpersoon
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Nieuw
Volwassen begeleiders
Vanaf dit jaar mogen wij de functie VB verwelkomen bij chiro Jokido,
wat zeg ik? Wij hebben zelfs meteen de luxe om 2 VB's te mogen
verwelkomen.
Een VB, wat heb je daar aan?
Grof geschetst is een VB (Volwassen Begeleider) iemand die de
leidingsploeg ondersteunt. Hij of zij functioneert niet meer als leider of
leidster, waardoor hij/zij de kans heeft om van op afstand een klare kijk
te bieden op bepaalde zaken. Een VB treedt vooral op als een
ondersteunend, bemiddelend persoon en helpt de (hoofd)leiding waar
nodig.
Hoofdleiding, leiding, ouders en leden kunnen steeds bij de VB terecht
met vragen, problemen of voor
informatie. Maar vergeet zeker niet dat
uw (hoofd)leiding nog steeds de
eerstelijnspersoon is waar je bij terecht
kan.

Fien Van Brakel en Quinten Van de
Casteele
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Dag freggeltjes
Het jokidojaar zit er jammer genoeg op, maar was het kamp niet helemaal
top?
Hier een terugblik naar dit kamp. we zijn blij, het was allesbehalve een ramp!
Het begon allemaal met een tweedaagse op de velo, het enige wat ontbrak
was 's morgens onze senseo.
Dan wachtte onze aankomst op de kampplek, we wisten meteen "dit kamp
wordt supergek".
Toen waren er de vele spelletjes zoals de levende stratego en de doop,
gelukkig allemaal met een goede afloop.
Gedurende het hele kamp was het schitterend mooi weer, wat zorgde voor
een formidabele sfeer!
Tijdens het tweedaagse gingen we eerst naar het zilvermeer, en daarna in
het zwembad van een toffe meneer.
De kookvoormiddag werd gewonnen door Maryia en Jonas Boon, ze stonden
voor heel eventjes bovenaan op de troon!
Jammer genoeg loopt het kamp daarna ten einde, gelukkig is er bonte avond
die het verdriet verkleinde!

Jullie namen ook afscheid van 3 toffe leiding, hieraan ging vooraf heel wat
voorbereiding. We waren heel erg geraakt door dit mooie lied, het deed ons
zelf een beetje verdriet!

BEDANKT freggels.
Arno, Lies, Elias & Quinten xxxxx

ahja, de zee was ook leuk.
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Dag allersympathiekste wackovrienden!

Ieder van jullie had zich voorbereid op een geweldig kamp, maar door die
top-leiding van jullie, overtrof het alsnog alle hoge verwachtingen, jawel!
De fietstocht hebben jullie allemaal tot een beter einde gebracht dan die
arme Liselot en die tenten hebben jullie geplaceerd gelijk een machine die
alle dagen tenten opzet, proficiat!
Na de inspanning kwamen dan dagen vol geweldige ontspanning! Sjaaltjes
werden verdiend door te werken als een team, vrijheid werd verkregen door
het feilloos en zonder valsspelen (haha goeie mop) volbrengen van een hele
hoop opdrachen en het doorstaan van een heerlijke lichaamsgeur van 9
zweters in een kleine ruimte. We vereeuwigden onze jonge gezichten in gips
en Nette had de verjaardag van haar leven in het meer én in het slijm. Jullie
organiseerden een klet van een bal en jullie waren de allersexy’ste shemales
die we ooit hadden gezien.
We vulden 2 dagen met rijk worden, lasergamen, djensen, botsen, visjes
kijken en zwemmekes placeren, nondepie dat was in orde!
Dorien heeft eventjes gebloed, maar kon dit gelukkig zeer duidelijk maken
aan de leiding, dus dat is snel in orde gebracht!
Bovendien bewezen jullie dat jullie beter patatjes kunnen schillen en wc’s
kunnen kuisen dan liedjes van ketnet kennen, kwestie van prioriteiten te
kennen in het leven…

Na 12 dagen moesten we afscheid nemen van 2 top leden van de
leidingsploeg, wat toch een klein traantje opleverde bij sommigen…
Kortom, wij vonden het een geweldig kamp, bedankt om zo superwijze
wacko’s te zijn!
Groetjes van de voor de allerlaatste keer jullie wackoleiding
Fien de Appelsien, Andreas de modderplas en Liselot de slappe (maar wel
leuke) vod
Xxxxxxxxxx
PS Dit is zonder twijfel het plaatje van dit kamp
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Er was eens een groepje jongeren van in het 5e middelbaar
genaamt de Aspi’s.
Deze Aspi’s maakten deel uit van een nog grotere groep, de
Jokido. Een jaar lang kwamen ze samen om de 2 weken om
tijd te verslijten samen met elkaar, tot opeens de fietsnatie
aanviel en ze maar liefst 150km (en de rest) moesten
fietsen. Bloet, zweed maar vooral tranen (zeker bij Rachel,
ma das misschien gewoon omda die geen vlees mag eten)
heeft het gekosd. Maar na lang afzien hadden ze hun
bestemming bereikd. (Aahja, even te informatie, ze zijn op
kamp vertrokken dus eh…) Naar Lommel begod, daar me
die kleine kampplek en betrekkelijk wijnig gras. Daar zijn
nogal stoten gebeurdt ze, om te beginnen moesten ze daar
hun schuilplaatsen opzetten, het enige wa ze daar voor
kregen waren een paar palen en wa doeken. Daar moesten
ze dan 10 nachten onder slapen. Dan. Hun eerste opdragd
was om zo een voddeke ront hunne nek te krijgen, anders
mochten ze alle dagen den afwas doen van de leiders seg…
Nu om da voddeke te bemachtigen hebben ze daar vanalles
moeten eten en drinken en challanges moeten doen.
#kanneelftw Maar eerste even tussendoor, ik heb echt
weinig inspiratie en ik moe da hier rap schijven want anders
ga ons Elien boos zijn, ben al wa te laat, oepsieee. Wat nog
1 van de memorabele momenten was van het kamp was
natuurlijk de 2 daagse. Das me liften eh zot! Ik weet het nog
goet, het winnende team was het team van Brent en
blijkbaar hun coolste leider Roel (heb ik horen zeggen eh, ik
ben Elien…) Die mannen waren echd zo goe, niemand kon
daar ooit van winnen, die hebben zelfs me ben BV in den
otto gezeten! Me de Nico van familie! Jo Hens genaamt. Als
eindbestemming moesten ze dus in Duffel geraken waar er
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een gratis festivalleke was, Lochtfest. Echt vree wijs jong.
Me optredens van The Fabiola Fun F*ckers, Level Six en
Dark E (veu ma ne cola) Op dat festival moest ik (Elien)
zelfs even een kapstok spelen, raar he, hihihihihih (Elien
lach). Op de rit naar huis hadden Brent en Roel niet
gewonnen maar Roel zei dat eigenlijk de eerste dag het
echte spel was en ik (Elien) vindt dat eigenlijk ook waar.
Voor de rest van het kamp hebben we nog andere leuke
spelltjes gespeelt. En opt einde echt een zot kamp vuur
jong, wajooow, helemaal kneiters.
Nu dit was jullie aspi jaar en jullie worden nu leiding. Er staat
jullie nog een zware doop te wachten. Ik (Elien) wens jullie
succes.
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Algemeen verslag
Jaja jongens, het is weer zover… ‘tschool jaar is nog niet helemaal voorbij of het begint al opnieuw,
gelukkig betekent dit ook dat het Jokidojaar ook weer van start gaat!
Maar vooraleer dit allemaal kan gebeuren vind ik dat we ook is moeten terugblikken op de leuke
momenten van de voorbije zomer en wil ik met jullie gesjellig even de ‘highlights’ van het kamp en de
uitstap naar zee overlopen, maar ook uiteraard van ons gloed nieuw evenement De Brunch!

Bruuuunch (= Breakfast + Lunch)
Dankzij een handvol van onze top-leidings-vrouwtjes is dit evenement met behulp van de medeleiding
los uit de grond gestampt om zo te veranderen in een gigantisch succes!
Met een ruim aanbod aan voedingsmiddelen werd er wel zeker een volwaardige maaltijd gevormd en
ging er niemand met honger naar huis!
(‘twas trouwens aan een mega democratische prijs)

Kaaaaaaamp
Dit jaar gingen we op kamp naar het verre Lommel.
Een klein dorp dat voor een zekere ‘Arno’ geen volkslied had, maar na zich welgeteld 15 seconden in
Lommel te vertroeven toch één had!
Torenspits van Lommel : een lied van Arno Breinaald
Maar te midden van die rommel, Rommel!
Staat de torenspits van Lommel, Lommel!
Maar te midden van die Rommel, Rommel!
Staat de torenspits van Lommel, LOMMEL LOMMEL LOMMEL!

Dat is nog maar de kers op de overheerlijke bresiliennetaart van het kamp.
Van de lekkere lagen die zich op die taart bevinden heb je de activiteiten van de individuele groepen
maar uiteraard ook de grootschalige spelen zoals ook dit jaar :
•
•

•
•

Kookvoormiddag : waarbij het hele kamp wordt verdeelt in kleine groepjes en ze zo zelf
samen koken en elkaar net iets beter leren kennen.
De keuzenamiddag : waarbij elk kind kan kiezen wat hij wilt doen uit een lijst van massas
leuke spelletjes/bezigheden op.
zo heb je om een kort voorbeeld te geven: sport en spel, make-up en dergelijke meer.
Waterspelletjes : door de droogte mocht dit jammer genoeg niet :’(
Bonte avond/kampvuur : Wanneer elke groep een act voordraagt voor de gehele Jokido, en er
ook jammer genoeg afscheid wordt genomen van de leiding die elk hun eigen richting in het
leven opgaan.
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Bij het kampvuur werd er dit jaar een zeer ludiek initiatief genomen en hebben we d.m.v.
verlichtingen toch dezelfde gezelligheid en warmte van een echt vuur te recreëren!
En tenslotte heb ik aan een paar leidingen gevraagd wat zij ervan vonden en dit is zijn hun
bevindingen van het kamp.
Simon : Het was een mega leuk kamp met veel leuke activiteiten en zeer goed weer.
(Simon haat het gebruik van komma’s)
Eva : Oeioei wacht ze hahahaha kga is nadenken.
Liselot : moede gij het algemeen verslag niet schrijven ? Mijn samenvatting is Jokido = plezier.
Eline : Warm, leuk, warm en droog.
Sarah : Isda voor in’t boekje ?

De zjieeee
Zoals elk jaar werd er dit jaar ook een uitstap gedaan richting onze eigen zoute zee met als dit jaar
bestemming Blankenberge, bezienswaardigheden daar zijn het strand en de zee zelf!
Dit jaar werden alsook weer de Jokido jeugd verdeeld onder de mensen die liever een zandkasteel
bouwen en uiteraard even belangrijk mensen die liever een gigantische put graven!
Na lekker geluierd (en gedaverd van de kou) te hebben werd het dan ook weer tijd om de Go-kart
skills boven te halen en te racen doorheen de dijk van de prachtige zee.
Daarna was er uiteraard ook tijd voor een lekker warm ijsje of een frisse wafel om uiteindelijk het
Jokido jaar officieel af te sluiten…

Wij verwachten alle kindjes met een smile terug voor het nieuwe Jokido jaar!!!
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Verjaardagen
Guusten
Gust
Rune
Oscar
Keano
Lucas
Wout
Iben
Mile

14 september
21 september
29 oktober
13 november
15 december
18 december
26 december
26 december

Pimpels
Tessa
Nanou
Nora
Lotte
Franka
Nore
Lenneke
Louise
Lore
Amelie
Marlies

25 september
20 oktober
3 november
28 november
1 december
7 december
10 december
12 december
15 december
26 december
29 december

Pagadders
Owen
Thyen
Sander
Jasper
Dastan
Keith
Randall
Ayron
Kobe

5 september
17 september
3 oktober
9 oktober
17 oktober
10 november
10 november
24 november
4 december

Pluspunten
Noor
Maite
Joni
Noortje
Sarah
Lenka
Iluna
Renee
Roos
Merel
Marlie

5 september
20 september
21 september
26 september
1 oktober
9 oktober
10 november
19 november
19 november
22 november
16 december

Freggels
Amber
Jorre
Stien
Milo
Joran

27 september
3 oktober
27 oktober
1 december
6 december

Wacko’s
Vic

23 december

Leiding
Liselot
Evi
Jarni
Eva
Britt
Arno
Roel

6 oktober
8 oktober
17 oktober
7 november
2 december
9 december
21 december
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TENTENVERHUUR JOKIDO
WAT?
Partytent
van 6m op 12 m
PRIJS?
150 euro incl. opzetten en
afbreken + 150 euro waarborg
CONTACT?
Roel 0499 13 86 2
Simon 0487 75 10 47
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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