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Dag liefste Pimpeltjes! 

Het eerste deel van het leuke jokido-jaar is weeral gedaan. Dat is een 

beetje triest, maar we hebben ook veel leuke spelletjes gedaan! 

De eerste activiteit zijn we begonnen als echte boerinnetjes. Zo speelden 

we spelletjes voor verschillende dieren zoals een koe, een varken, een 

kip, … Dit zorgde voor enkele super grappige momenten. Zo temden we 

bijvoorbeeld een heus (stok)paardje en molken we een uier (of 

handschoen). Na het vieruurtje maakten we enkele prachtige 

kunstwerken  in het thema ‘boerderij’ met de gewonnen beestjes. 

De tweede activiteit gingen we op bezoek bij kabouter Plop en zijn 

vriendjes. Eerst deden we ons mooiste kabouterkleren aan en kozen een 

we een kabouternaam. Daarna speelden we enkele echte 

kabouterspelletjes zoals bijvoorbeeld het zoeken van Plop-koeken. 

We gingen ook op Halloweentocht samen met de Guusten! De heks had 

ons allemaal vergiftigd en dus moesten we opzoek naar een 

geneesmiddel. Op weg kwamen we allemaal dozen tegen, maar slechts 

in de laatste doos vonden we het medicijn: super lekkere soep! Daarna 

keken we allemaal nog naar een zeer enge aflevering van de 

Nachtwacht om mooi af te sluiten. 

Daarna hadden we een magische activiteit. Peter Pan en Wendy wilden 

naar Nooitgedachteland vliegen, maar Tinkerbel had geen elfenstof 

meer! Wij hadden daar natuurlijk een oplossing voor. Door enkele leuke 
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opdrachtjes te doen, konden we elfenstof verzamelen op onze 

toverstokjes, die we dan konden gebruiken om te vliegen. 

Natuurlijk mogen we het bezoekje van de Sint ook zeker niet vergeten! 

De vele snoepjes en cadeautjes zorgden voor vele blije gezichten. Na 

zijn bezoekje aan de jokido vaarde de Sint samen met zijn Pieten terug 

naar Spanje om het hele jaar terug uit te kijken naar die toffe 

opdrachtjes. 

 

Hopelijk is het volgende deel van het jaar even goed gevuld als het 

eerste! Wij kunnen alvast niet wachten. 

Jullie liefste leiding: Wietse, Paulien en Febe  
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ne Goeiendag Gekke Guusten!! 

 

Wat waren we blij als we op de openingsactiviteit zo een massale 

opkomst hadden! We speelden samen spelletjes met de superhelden om 

zo zelf een echte superheld te kunnen worden. Zo leerden we 

bijvoorbeeld vliegen, schieten, spinnenwebben maken,… man man man 

dat was plezant! 

De volgende activiteit moesten we uitpluizen welke Guust de eretitel van 

F.C. Kampioen kreeg. 

Wie kon er het snelst een (watertje) Ad Fundum drinken zoals Xavier? Of 

wie is er even slim als Maurice? Of kan zo goed voetballen als 

Ronaldinho? Ik kan alleszins zeggen dat Nilo de sterkste benen heeft! 

Natuurlijk mag ik de kinderfuif niet vergeten! Met het dol-fijne thema 

‘onderwater’ zagen we enkele coole kostuums passeren zoals stoere 

piraten Mats en Nand,  spongebob Emiel, duiker Ties en nog vele meer! 

De volgende activiteit gingen we lekker griezelen. Eerst speelden we 

enkele spelletjes om in de sfeer te komen en nadien gingen we op 

schrikkeltocht waar we enkele lekkere en minder lekkere dingetjes 

mochten proeven van de heks. We sloten af met een kort filmpje en een 

soepje in ons lokaal!  
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Zondag 25 december stonden we weer klaar met een activiteit, en wat 

voor één?  Om de verloren dieren uit de dierentuin terug te lokken, 

moesten we zelf in de huid van de dieren kruipen. 

Wie kan er net als een flamingo op 1 been blijven staan? Of kan zoals 

een kameel water spuwen? Wie is er zo slim als een uil, of was het nu zo 

slim als een poes? Volgens Mats alvast wel. 

Op 9 december kregen we heel speciaal bezoek in ons lokaal! De sint, 2 

pieten en de kapitein van de stoomboot kwamen eens kijken hoe braaf 

de Guusten zijn geweest dit jaar. Nand werd bijna meegenomen in de 

zak van sinterklaas, maar gelukkig werd hij nog net op tijd vrijgelaten! 

Wout mocht een mooi liedje zingen, Ian mocht eens tonen dat hij wel stil 

kan zijn, Eusobio mag niet meer vloeken, enzoverder enzovoort  

De Guusten keerden terug naar huis met een cadeautje en wat lekkers, 

njammie njammie 

Groetjes van de leukste leidingsploeg van het hele jokido-land 

Jolien, Brent, Sarah en Britt!!  
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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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Dag lieve pluspuntjes  

Het jaar 2018 zit er alweer op en we hebben samen al heel mooie 

momenten beleefd.  

We zijn het jokidojaar gestart met een dierlijk ganzenbordspel. Het doel 

van het spel was om zo snel mogelijk aan de finish te geraken. Dit 

moesten jullie doen aan de hand van allerlei opdrachtjes, zo leerden 

jullie elkaar ook al een beetje beter kennen. 

De tweede activiteit was heel dicht bij de verkiezingen dus speelden wij 

uiteraard het grote verkiezingenspel. Door opdrachten te doen konden 

jullie je partij vergroten. Per gewonnen opdracht kreeg je een leiding 

extra in je partij en hoe meer personen, hoe meer stemmen je behaalde. 

Dit was zeer belangrijk om verkiezingen te winnen.  

Enkele weken daarna gingen we samen met de pagadders naar het 

Boelarebos. Het was jongens tegen meisjes. Jullie hebben zeker jullie 

mannetje gestaan tegenover de pagadders maar spijtig genoeg hebben 

we ons toch gewonnen moeten geven. Volgende keer gaan jullie zeker 

en vast winnen tegen de jongens! 

De volgende activiteit werd jullie intelligentie getest. We stelden jullie 

verschillende vragen en jullie moesten het antwoord zoeken ergens op 

het terrein. Hierbij hebben we gezien dat jullie heel slimme pluspunten 

zijn, maar of jullie slimmer zijn dan de leiding dat moeten we toch eens 

testen! 
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Uiteraard kwamen de sint en zijn pieten ook op bezoek. Ze zeiden dat 

iedereen braaf was geweest, maar dat geloven wij toch nog niet 

helemaal. Daar zullen we maar niet dieper op ingaan. 😊  

Dikke knuffel van jullie allertofste leiding  

Artuur, Eva en Inne  
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yoooow pagadders!! 

Het nieuwe jokidojaar werd weer goed ingezet op de openingsactiviteit 

wat was dat een leuke activiteit. Jullie moesten natuurlijk eerst naar jullie 

mega leuke leiding op zoek, wat was dat een zoektocht. Toen speelde 

we wat kennismakingen spelletjes. Daarna mochten jullie op zoek naar 

de onderdelen voor een bom te maken die je naar het andere kamp 

moest brengen om te winnen en ondertussen de andere proberen te 

doden om de onderdelen af te nemen. 

Toen was er de 2de activiteit. Jullie mochten zelf beslissen wat jullie 

wouden spelen en moesten raden van wie het spel was. Wat was dat 

leuk!! We trokken ook nog eens onze vuile laarzen aan en gingen naar 

het bos samen met de pluspunten. Het werd een echte strijd tussen de 

geslachten. De vampiers konden het bloed stelen van de weerloze 

mensen maar gelukkig waren er ook nog heksen die de daden van de 

vampiers weer ongedaan maakten. De uithouding werd getest en de 

strategieën werden steeds veranderd om zoveel mogelijk sjaaltjes te 

bemachtigen. De pagadders hebben moeite gehad, maar hebben toch 

het beste hun kamp verdedigd. 

Toen was er die activiteit met de pluspunten toen jullie je moesten 

bewijzen wie er de slimste was. Door het antwoord op de vragen te gaan 

zoeken die verstopt waren. Natuurlijk kwamen er weer mega grappige 

antwoorden tevoorschijn toen jullie aan het zoeken waren dat kan ook 

niet anders met zo een leuke groep als jullie!! 

De beste leiding ever: 

Jarne, Lauren, Rachel en Simon 
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Woordzoeker 

Moppen 

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: "Ik heb het 
tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Anders houd ik per vlek twee euro 
op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze 
jantje met zijn lepel soep uit te smeren over het laken. Woedend schreeuwt ze: 
"Jantje! Wat ben je aan het doen viespeuk?!" Jantje: "Ik maak van drie vlekken één 
vlek." 

Jantje is bij de tandarts geweest. Moeder vraagt hem: 'Doet je tand nu nog pijn, 
Jantje?' 'Geen idee,' antwoordt Jantje, 'de tandarts heeft hem gehouden'. 
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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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DATA 

13 januari: activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
20 januari: activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af 
om 14u aan het lokaal. 
 
27 januari:  activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
3 februari: activiteit voor Pimpels en Guusten. We spreken af om 14u aan het 
lokaal. De Wacko’s, Freggels en Aspi’s gaan schaatsen in Liedekerke. We spreken 
af om 13u30 aan het lokaal. Om 17u zijn we terug aan het lokaal. Indien enkele 
ouders bereid zijn om te rijden, mag je dit zeker laten weten. !!Vergeet niet mee te 
nemen: Handschoenen, dikke kousen en zo’n €5!! 
 
10 februari:  activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
17 februari: activiteit voor Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het 
lokaal. Pimpels en Guusten gaan naar het bos! We spreken om 14u af aan het 
Boelarebos.  
 
24 februari:  activiteit voor Pluspunten, Pagadders. We spreken af om 14u aan het 
lokaal. Freggels, Wacko’s en Aspi’s lopen mee met de Krakelingen! Meer 
informatie volgt later.  
 
1 maart: de Aspi’s gaan naar de cinema! Meer info volgt, maar schrijf de datum 
alvast in jullie agenda!  
 
3 maart: activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels. We spreken af om 14u aan 
het lokaal. 
 
8 en 9 maart: Eetfestijn! Kom allemaal smullen van de lekkerste croques en 
spaghetti! Welkom in het klooster van Deftinge vanaf 18u. Kaarten verkrijgbaar bij de 
leiding! 
 
10 maart: activiteit voor Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal. 
Pluspunten, Pagadders gaan schaatsen in Liedekerke! We spreken af om 13u30 
aan het lokaal, verdere info volgt. 
 
17 maart:  activiteit voor Pimpels, Guusten en Aspi’s. We spreken af om 14u aan 
het lokaal. De Freggels gaan den bos in! We spreken om 14u af aan het Boelarebos 
(ter hoogte van taverne Hacienda). Neem eventueel laarzen mee! 
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24 maart:  activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
31 maart:  activiteit voor Freggels. We spreken af om 14u aan het lokaal. Pimpels 
en Guusten gaan naar de kinderboerderij! We spreken af aan de kinderboerderij 
(Putse 8, 9571 Lierde). Meer informatie volgt later. Aspi’s gaan het bos onveilig 
maken! We spreken om 14u af aan het Boelarebos (ter hoogte van taverne 
Hacienda). Neem eventueel laarzen mee! 
 
8,9 en 10 april: Pimpels, Guusten, Pluspunten, Pagadders en Freggels gaan op 
weekend naar Avelgem! Meer informatie volgt nog. 
 
12 t.e.m 20 april: Wacko’s, Aspi’s en de leiding gaan op buitenlands kamp naar 
Kroatië! Meer informatie volgt nog. 
 
21 april:  activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
28 april: activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels. We spreken af om 14u aan 
het lokaal. De Aspi’s gaan op verrassingsactiviteit, joepie!  
 
 

 

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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Naam Van Halewijn Jarni 

Leiding van Wacko’s 

Functie binnen de Jokido  Adjunct en leider 

Leeftijd 18 jaar 

Studie  Bachelor Energietechnologie 

Burgerlijke staat Ongehuwd 

Ik zit in de Jokido omdat… Ik net zoals mijn vorige leiders wil 
worden. 

Mijn meest memorabele Jokido-herinnering 
is  

Het buitenlands kamp 

Levensmotto Liever te dik in de kist dan een feestje 
gemist. 

Favoriete muziek  Allerlei 

Mijn lievelings (buiten de Jokido natuurlijk) 
is 

Duiken 

Als ik een boot had, zou ik die zo noemen The ace of spades 

Als ik één dag mocht spenderen met 
eender wie/wat, dan koos ik 

Een partyboot huren in de Caraïben met 
heel het leidingsteam. 

Ik ga op kamp en ik neem mee Mijn wacko’s. 

Hopelijk bestaan er in 2098 Onderwatersteden 

Naam De Cloedt Lauren 

Leiding van Pagadders 

Functie binnen de Jokido  Adjunct, financiën en 
 eetfestijn 

Leeftijd 19 jaar 

Studie  Psychologie 

Burgerlijke staat Single and ready to mingle 😉 

Ik zit in de Jokido omdat… Jokido is mijn leven xoxo 

Mijn meest memorabele Jokido-herinnering 
is  

24 uur opgesloten zitten in een kamer = 
zotte avonturen 

Levensmotto Why get thinner if you can get dinner 

Favoriete muziek  Alle karaokeliedjes die ik samen ik met 
vriendinnen kan meezingen (uiteraard 
met een kam als micro) 

Mijn lievelings (buiten de Jokido natuurlijk) 
is 

Turnen en chocolade (liefst samen) 

Als ik een boot had, zou ik die zo noemen Henk 

Als ik één dag mocht spenderen met 
eender wie/wat, dan koos ik 

Jokidodag met Jokidovrienden ❤ 

Ik ga op kamp en ik neem mee Kleren die zeeeeeeer vuil mogen worden 

Hopelijk bestaan er in 2098 Roze eenhoorns 

LEIDING 2018-2019 
Wij presenteren u met trots :  
Onze hoofdleiding en hun rechterhanden, de adjuncten 
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Naam Van Lierde Eline 

Leiding van Aspi’s 

Functie binnen de Jokido  Hoofdleidster, koekjes en eetfestijn 

Leeftijd 21 jaar 

Studie  BaNaBa Sociaal Werk 

Burgerlijke staat Nog geen ring gekregen 😉 
Ik zit in de Jokido omdat… Elk kamp, elke keer opnieuw  

Mijn meest memorabele Jokido-herinnering 
is  

Het buitenlands kamp 

Levensmotto Proberen geen 2 keer over dezelfde steen vallen 
(door lomp zijn) 

Favoriete muziek  Vanalles een beetje, maar zeker ABBA 

Mijn lievelings (buiten de Jokido natuurlijk) 
is 

Eten! 

Als ik een boot had, zou ik die zo noemen Figaro II 

Als ik één dag mocht spenderen met 
eender wie/wat, dan koos ik 

Prinses Sisi 

Ik ga op kamp en ik neem mee Een extra dekentje 

Hopelijk bestaan er in 2098 De wereld 

Naam Meneer Jarne Plouche Van Haesevelde 

Leiding van Pagadders 

Functie binnen de Jokido  Sfeerbeheer, iedereen impressioneren met de 
beste dansmoves 

Leeftijd 19 volledige jaren 

Studie  Vepleegster, ik bedoel verpleger 

Burgerlijke staat Gelukkig ongehuwd 

Ik zit in de Jokido omdat… Ik anders niet weet wat te doen met mijn vrije 
tijd… BAAA moppeken. Omdat da 
onwijsmegavetcool enzo is pekeeuuhhn 

Mijn meest memorabele Jokido-herinnering 
is  

Als pagadder nen berg ‘modder’ opkruipen en 
Pieter Cola zijn gezicht er in duwen. Later bleek 
dit 1 grote stronthoop te zijn. 

Levensmotto Het leven is als een frikandel, ge moet het zelf 
speciaal maken 

Favoriete muziek  Ik hoor alles graag, DE dansmove past op eender 
wat. 

Mijn lievelings (buiten de Jokido natuurlijk) 
is 

Eten en pintjes binnensloeberen 

Als ik een boot had, zou ik die zo noemen Titaanic, want die zou niet kapotgaan van tegen 
een ijsberg te varen. 

Als ik één dag mocht spenderen met 
eender wie/wat, dan koos ik 

3e bataljon paracommando op missie, ma tus veur 
echt 

Ik ga op kamp en ik neem mee Een (versleten) chirobroek 

Hopelijk bestaan er in 2098  Geen Hollanders meer die dwaze liedjes over de 
kust maken. 
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Hallo liefste ouders, oma’s en opa’s, … 

Wij hebben een kleine mededeling voor jullie!  

Wij kondigen aan  

SMULFESTIJN CHIRO JOKIDO 

Spaghetti en Croque Monsieurs (mmmmm…)  

Vrijdag 8 maart 2019 van 18u tot 21u30 

Zaterdag 9 maart 2019 van 18u tot 21u30 

Locatie : Klooster te Deftinge  (Kerkstraat 10 9570 Lierde)  

Wij hopen alvast dat jullie ook van de partij zijn!  

Wij zijn nog op zoek naar desserts om te verkopen op ons eetfestijn. Kan jouw mama, papa, oma, 
opa, tante of misschien jijzelf superlekkere taart, cake, chocomousse… maken en wil je dat graag 
maken om ons te steunen? Dan mag je uw keuken in rep en roer zetten en wij zullen u eeuwig 
dankbaar zijn!  

NIEUW CONCEPT : Op de invulstrook hieronder kun je aangeven hoeveel kaarten je wenst. Spreek 
tijdens een activiteit een leiding aan en die zal u met plezier kaarten verkopen. 

Op het eetfestijn zelf is er ook vegetarische spaghetti verkrijgbaar en croque monsieur met 
spaghettisaus (+ €1).  

Wie het ziet zitten om voor ons een dessert te maken (eigen keuze), stuur dan zeker een berichtje 
naar 0496/ 98 02 03 + wat je graag zou maken zodat wij een assortiment kunnen samenstellen. 
Ben je van plan om chocomousse of dergelijke te maken? Kom dan gerust dessertpotjes bij ons 
afhalen.  

Wie niet kan komen, geen nood! We leveren ook aan huis voor 1 euro extra per maaltijd en dit jaar         
.               zijn er ook steunkaarten van 5 euro!  

         
 GROEP VAN UW KIND: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOLWASSEN SPAGHETTI                 ………………….(aantal) x 10 euro = ………………………. 

KINDER SPAGHETTI                      ………………….(aantal) x 6 euro   = ……………………….. 

VOLWASSEN CROQUE MONSIEUR                …………………..(aantal) x 10 euro = ……………………….. 

KINDER CROQUE MONSIEUR              ……………………(aantal) x 6 euro = ………………………… 

STEUNKAARTEN     …………………….(aantal) x 5 euro = ……………………… 

                                                                                                                    TOTAAL = ……….………………….  

Welgemeende bedankt van alle Leiding! 
Tot op het eetfestijn! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl9d3H1O3XAhWMaxQKHaC6BTsQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schaar-symbool_744773.htm&psig=AOvVaw1yBClb5I3aF6CA_gmIwxxi&ust=1512384241304816
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Yeeeeeeet allemoale 

Het knotsgekke freggeljaar is weer goed ingezet. We hebben dit jaar 

ingezet met maar liefst 20 freggels!!! En bijna allemaal nieuwe freggels 

overgekomen van de pagadders en pluspunten. 

We zijn direct chirogewijs begonnen met het grote tietospel. Hierbij 

moesten we ons best doen om zo veel mogelijk tieto’s te verzamelen. En 

wat is er dan het best representatief voor een koppel tieto’s? Balonnen 

natuurlijk!!! Die ballonnen staken we dan onder onze T-shirt om het zo 

echt mogelijk te doen lijken. Zo waren er freggels met een melkgestel tot 

5 tieto’s! WAAW!! 

De week daarna was het een officiële dag. 30 september ging de 

geschiedenisboeken in als dé dag waarop de lolympische spelen 

doorgingen in Dieftinge-city. De 2 sportieve landen: Mongolië en 

Tadzjikistan. De Mongolen en Tadzjikistanen namen het tegen elkaar op 

in tal van lolympische disciplines. Zo speelden ze ‘vrouwensjouwen’ 

waarbij de vrouwen letterlijk moesten gesjouwd worden langsheen een 

loodzwaar parcour, schoenslingeren, blad-steen-schaar competitie, 

touwspringen maar dan op hoger niveau, en nog veel meer. 

De 20ste oktober gingen we dan onze beentjes loszwieren op de onder 

water kinderfuif in de Lier. We moesten er ons kopje boven water 

houden om te blijven dansen. En we zijn er volledig nat buiten gekomen. 

Niet door het water maar nat in het zweet door te dansen uiteraard. 
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De week daarna hadden we het volledige lokaal voor ons alleen. Daar 

maakten we natuurlijk gretig gebruik van. We speelden levend 

ganzenbord doorheen het hele lokaal met tal van denkopdrachtjes, 

eetopdrachtjes en doe opdrachtjes. De musti-puzzel bleek nog de 

moeilijkst van allemaal te zijn 😉  

Om onze solidariteit te uiten met de gele hesjes zijn we zelf ook op pad 

gegaan met onze gele fluovesten. Onze protestzangen klinken nog 

doorheen de straten (en weides) van Deftinge. Hopelijk staat onze 

zelfgemaakte barricade van takken en stokken nog overeind. We mogen 

al bij al toch van een succes spreken want we hebben zelfs de lokale 

pers bereikt.  

Groetjes van uw favoriete leidingstrio  

Evi, Gilles en Arno 
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Yeeeeetttt 

We gaan hier nekeer alles samenvatten van de voorbije weken eh. Laten 

we beginnen met Rozenbroeke. Wat een uitstap, daar hebben we 

mekaar echt leren kennen eh Freek? Maar misschien zijn we een beetje 

rap geweest want we dachten dat het boerenleven jullie wel zou afgaan 

maar zelfs de albekende boer Freek was uitermate slecht in het melken 

van een koe. Maar we mogen niet iedereen over dezelfde kam scheren 

natuurlijk want sommigen maken wel kans in de groententeelt. Maar we 

hebben wel gemerkt dat ge allemaal goeie landlopers zijt zelfs met 

klompen en barre weersomstandigheden legden jullie dat parcours heel 

stijlvol af. En dan het bezoek van het heilig man Sint Nikolaas, A.K.A de 

Sint. Bijna hadden we hem moeten teleurstellen dat er niemand kwam 

door het examenvirus, maar niks was minder waar want Freek liet zich 

niet weerhouden en kwam vol enthousiasme deze oude man een 

bezoekje brengen, hopelijk zijn jullie bijna genezen van dit uitermate 

gevaarlijke virus en kunnen jullie nu een fijne kerst en nieuwjaar vieren.  

Jullie liefste kapoenenleiding Roel & Jarni 1 januari 2019  
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Hola queridos aspirantes!  

De eerste helft van jullie eerste aspi-jaar is zowaar voorbij, wat ✈ de 

⏰als je je amuseert! Het was dan ook al een semester vol avonturen 

hoho… 

Op de openingsactiviteit, jeetje, wat lijkt dat al lang geleden, wakkerden 

we het competitiebeest in jullie al eens goed aan! Wie kon het grootste 

deel van het  met zijn 🕯🕯 bezetten? Wie had de beste tactiek en wie 

zou er aangevallen worden met de gevreesde 💣? We zagen het 

allemaal in de eerste aflevering, spannend!  

Ook de tweede aflevering was er eentje op het scherp van de snee met 

een waar stadsspel (waar Deftinge moest dienen als stad, 

waarheidsgetrouwheid hiervan is vrij te interpreteren). Ook dit was zeker 

een spannende queeste geweest, ware het niet dat er enkele tips aan 

één van de twee teams voorbijgingen, volgende keer beter! ;)  

Na de ontspanning, de inspanning! Als echte aspirant-leiding kwamen 

jullie proeven van hoe hard een leidingsploeg werkt om een evenement 

in elkaar te boksen. En dat dat heel hard is, hoeven we jullie nu niet 

meer te vertellen he ;) Jullie verdienden wel een hele dikke 👍 voor jullie 

hulp en inzet ❤ 

In de herfstvakantie vond er een ware verrassingsactiviteit plaats 

JOEPIE! We gingen de IKEA op stelten zetten met een gestolen 🐓, 

enkele ontbrekende 🔩🔩, 👱 verstopt in de 🛁 en andere ludieke 

situaties. Daarna konden we genieten van de overheerlijke 🍽, zodat we 
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genoeg energie hadden om te gaan 🏊 in het subtropisch zwembad 

‘Rozebroeken’! We testten alle glijbanen uit en namen een duikje in 

baden van elke temperatuur om daarna moe maar tevreden enkele uren 

te wachten op een 🚂. 

Op 10 november konden we opnieuw op jullie moed en zelfopoffering 

rekenen (Dorien offerde zelfs haar ✋ op), waarvoor een welgemeende 

DANKJEWEL!  

 

Na de streekbierenavond begint het examenvirus toe te slaan bij onze 

lievelingsaspi’s… Het werd een activiteit met 1 aspi en 1 leiding, maar 

daarom niet minder 😜. Het resultaat van deze mooie zondag zullen 

jullie later kunnen bewonderen!  

 

Vele dikke 💋💋💋💋 

Van jullie lievelingsleidsters 

Eline en Liselot 
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Algemeen verslag 

  
 

 

  

Goed nieuws 

Blijkt uit resultaten van verschillende interviews: 

Na de kinderfuif met thema ‘onder water’ 

Had niemand een kater! 

Dat lag wel anders voor Petrol 

Daar gingen de glaasjes nog al dikwijls terug vol…  

Gelukkig verliep de avond redelijk goed,  

Dankzij inspanningen van de leiding: tranen, zweet en bloed 

In november was de streekbierenavond 

Enkelen geraakten hierbij toch lichtgewond. 

De nostalgische foto’s  konden hun goddank opbeuren 

En er waren menig biertjes om te keuren!  

Aan alle aanwezigen zeggen wij nu welgemeend ‘dankuwel’ 

Hopelijk tot snel! 
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Verjaardagen 

 
Guusten: 
Ferre  18 januari 

Thibo  3 februari 

Driss  9 februari 

Niloh  11 februari 

Thibo  2 maart 

Mats  14 maart 

Ruben  21 maart 

Nand  8 april 

Milo  19 april 

 

Pimpels: 

Gonde  8 januari 

Ruth  8 april 

 

Pagadders: 

Emile  2 februari 

Yaro  21 februari 

 

Pluspunten: 

Kato  29 januari 

Noor  30 maart 

Zita  27 april 

 

Freggels: 

Jef  4 februari 

Jente  20 maart 

Lentz  28 maart 

 

Wacko’s: 

Vic  23 februari 
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TENTENVERHUUR 
JOKIDO 

  WAT? 

Partytent 

van 6 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 

 
 

 

 

 

 

mailto:jokido@jbjokido.be
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