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Dag pimpeltjes!
We begonnen het laatste deel van het Jokido-jaar met een zoektocht naar iets
lekker. Maar eerst was er een speciale brief van kapitein Suikerbaard waarin hij ons
vroeg de grote schat te zoeken. Om te weten wat de grote schat was moesten jullie
opdrachten doen en zo kregen jullie een tip voor de volgende opdracht. De laatste tip
was de tip met de verrassing. We hebben genoten van onze heerlijke chocomousse,
bedankt kapitein Suikerbaard!

De volgende activiteit was op moederdag. Het was ook
vriendjes dag, dus mochten de pimpels een vriendinnetje
meebrengen naar de jokido. We speelden een spel in teken
van moederdag. Jullie moesten opdrachtjes doen om
muntjes te verdienen om zo dingen te kunnen kopen om er
als een echte mama uit te zien. De winnaar van het spel
was het vriendinnetje van Niene, Emma. Proficiat!

Dan was het eindelijk zo ver: kamp! 5 augustus vertrokken we met de trein richting
Veurne en dan namen we de bus. We gingen dan op ons gemak picknicken. Na
heeeeel lang te wandelen kwamen we eindelijk aan op de kampplaats, waarna we
ons op onze kamer installeerden. Het eerste spel dat we speelden was het heuse
sjaaltjesspel. Het kleur van de sjaaltjes dit jaar was paars! We deden na het avond
eten nog enkele slaapzakspelletjes.
De volgende dag begonnen we met knutselen. We verfden een bloempotje en als het
droog was hebben we er enkele zaadjes in geplant. Na de middag speelden we
verschillende spelletjes met ijs om Olaf te redden van de warme zomer. Voor we
gingen slapen speelden we de wat-is-dat quiz.
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7 augustus vertrokken we op dagtocht na 1uur en 30 minuten stappen, stapten we
op de bus richting het zwembad. Na het zwemmen keerden we terug naar de
kampplek en deden we nog een like me karaoke met een lekker chipke en snoepje.
Op 8 augustus speelden we een super leuk vuil
verfspel waarbij we volledig vol hingen met verf.
Ook de leiding kwam er niet proper vanaf! Daarna
was het keuzenamiddag en mochten jullie zelf eens
kiezen wat jullie deden. In de avond hebben we
onze bonte avond voorbereid.
De voorlaatste dag hebben we onze bonte avond nog eens goed herhaald zodat
iedereen het goed kon. In de namiddag was het aspispel en moesten jullie naar de
aspi’s luisteren. Het was een super leuk spel.
Als allerlaatste avond was het bonte avond dan hebben alle groepen getoond
waarop zij hadden geoefend in het magische circus van Jef en Samantha. Het was
super leuk. We kregen ook marshmallows die de leiding aan het kampvuur kon
verwarmen en heerlijke chocomelk en pannenkoeken!
De 10 augustus vertrokken we weeral richting Deftinge. Het was een super leuk
kamp.

Super dikke groepsknuffel van de pimpelleiding
Wietse, Febe & Paulien
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YO GASTEN,
Op 5 augustus vertrokken de guusten en de pimpels samen met de trein richting
Ruischaard. Helaas was er geen openbaar vervoer tot aan de voordeur dus hebben
we een klein stukje moeten stappen, voor sommigen al wat makkelijker dan voor
anderen. Na onze aankomst hebben we het terein verkend en hadden de guusten
even de tijd om hen te installeren, dit ging gepaard met een KAMER-FEESTJEEE!!!
Na het kamerfeestje hebben de guusten opdrachten gekregen om hun sjaaltje te
verdienen. De volgende dag hebben we ons eens goed vuil gemaakt met tikkertje
modder en op het einde een groot moddergevecht en bashsleren. De dag erna
trokken we samen met de pimpels naar het zwembad om een duikje te nemen. Op
de bontenavond hebben de guusten een danske geplaceerd op het liedje old town
road. Op 10 augustus was het tijd om terug te keren naar het thuisfront.
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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.
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Jowjowjooow sjaakieeeees!
Wauw! Wat een kamp was me dat seg!
“Wat gaan we doen vandaaaaag?” Dit was zowat de meeste gehoorde zin dat wij
hoorden kamp. We zullen jullie hersentjes nog eens opfrissen 😉.
We begonnen ons kamp met een ultieme uitdaging: leiding vs pluspunten. Bovendien
konden jullie zo ook jullie sjaaltjes verdienen. Natuurlijk wouden wij ook graag ons
sjaaltje verdienen en mochten jullie een opdracht voor ons verzinnen. We moeten
toegeven dat jullie creativiteit ons verrast heeft.
We kwamen ook heel wat dingen te weten dit kamp. Zo ontdekten we dat jullie
supergoede postpakketjesverdelers zijn, dat jullie Plopsaland zomaar eventjes
zouden kunnen overnemen, dat bloem moeilijker uit ons haar te wassen is als dat we
dachten, maar vooral dat jullie echte waterratten zijn en niet weg te slaan waren uit
de vijver. Met dit in ons achterhoofd vertrokken we op dagtocht naar Plopsaqua. Na
enkele uren stappen, de bus en de trein te nemen kwamen we aan en kon de pret
beginnen! We hebben ons nogal geamuseerd seg! Die glijbanen daar hebben geen
geheimen meer voor ons.
En dan nu: “Wanneer is het vuil speeel?”
EIN-DE-LIJK was het vuil spel! We serveerden jullie enkele heerlijke hapjes en
speelden ludieke spelletjes zoals onze eigen versie van kubben en moddertikkertje,
en amai, jullie waren vuil daarna! Missie geslaagd dus!
Verder waren er ook de klassieke dingen dit kamp zoals de kookvoormiddag,
keuzenamiddag, aspispel en natuurlijk de bonte avond. Nog even ter zijde, jullie act
was er boenk op! Proficiat dametjes!
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Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij!
Bedankt voor het leuke jaar sjaakies!
Kusjes van jullie allerliefste leiding xxxxxxxx
Artuur, Inne en Eva
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Dag pagadders!

Dit jaar waren we met een kleine maar ooo zo gezellige groep. Het recordaantal werd
bereikt op kamp. 8 stoere pagadders waren present voor het kamp dit jaar. Het
begon allemaal met een hele lange wandeling naar onze kampplaats maar eenmaal
aangekomen was iedereen er helemaal klaar voor. Ons eerste spel in Alveringem
was het alom gevreesde sjaaltjesspel. Na 1liter melk en tal van andere gekke
opdrachten had iedereen zijn sjaaltje verdiend. De dag erop begon met een grote
zeeslag op de zee gevolgd door levensweg waar iedereen zijn hele leven in een flits
zag passeren. In de avond trokken we onze stapschoenen aan voor een tocht geleid
door de magische dobbelsteen. Gelukkig bracht die dobbelsteen ons op tijd terug
naar ons bed. Dag 3 moesten de pagadders zich bewijzen in de highlandgames. Het
was weliswaar leidster Lauren die deze krachtwedstrijd op haar naam kon schrijven.
In de namiddag gooiden we het eens over een andere boeg en kregen jullie een
activiteit van andere leiding. ’s Avonds nam jullie vertrouwde leiding jullie terug onder
hun vleugels in het zotte frituurspel. We aten onze buikjes rond met frietjes,
kaaskroketjes en frikandellen. Na een goede nachtrust was het tijd voor een echte
vlaggenroof. Iedereen smeet zich 100% en daarom verbaasde het ook niemand dat
de pagadders overduidelijk wonnen van de pluspunten. In de namiddag was het
super warm dus namen we, nadat we een hele kruiwagen waterballonnen op jullie
hadden gevuurd, een duik in het water van de zwemvijver. Dan was het eindelijk
zover: DAGTOCHT! We gingen helemaal tot aan plopsaqua en iedereen had er de
tijd van zijn leven. De rest van het kamp werd nog gevuld met een levende versie van
de colonisten van Catan, een hilarisch dozenspel, een zotte kookvoormiddag, een
chille keuzenamiddag, een supervuile pagadderdoop, een talentvolle bonte avond en
nog zo veel meer!
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Hopelijk hadden jullie een even leuk kamp en even top jaar als ons!
Bedankt en tot volgend jaar

Dikke kussen Simon, Rachel, Jarne en Lauren
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Leiding 2019-2020
Pimpels
Rachel
Jolien
Febe
(0491 98 70 13)

Pluspunten
Evi

Guusten

Elias (0471 62 27 62)

Jarni
Brent
Artuur
(0492 75 00 24)

Per groep staat er één
leiding in het vet
aangeduid. Dit is de
groepsverantwoordelijke.
Indien meer vragen of
problemen kan je deze
steeds contacteren op het
bijstaande nummer.

Pagadders
Eva
Gilles
Paulien
(0475 59 9972)

Zij zullen jullie ook steeds
op de hoogte houden.
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Freggels

Wacko’s

Wietse

Jarne

Sarah

Inne (0471 55 47 96)

Simon
(0487 75 10 47)

Aspi’s
Britt
Lauren
(0473 59 55 33)

Hoofleiding
Eva (0491 98 70 03)

Co

Jarne (0497 40 49 90)

VB’s
Fien (0494 49 95 37)
Quinten (0494 40 55 70)
Onze VB’s (volwassen
begeleiding) vormen een
link tussen ouders en
leiding. Wil je iets
bespreken, maar lijkt het
alsof je niet terecht kan bij
de leiding? Dan kan je hen
contacteren.
Daarnaast staan ze de
leiding in allerlei andere
taken bij.
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MOPPEKEEEEN
Er waren eens 2 boeren die naast elkaar woonden. Elke boer had een schaapje in zijn wei.
Oh, wat waren die schaapjes goede vriendjes! Ze vulden hun dagen met racen tegen elkaar
en maakten dolle pret. Maar 's avonds wisten de boeren natuurlijk niet meer welk schaapje
van welke boer was....
“Geen probleem”, zei de ene boer, “ik zal een pootje van mijn schaapje zagen, dan weten we
goed dat dat met 3 pootjes het mijne is!”. Zo gezegd, zo gedaan. De dag erop waren de
schaapjes heel droevig, want de race ging niet meer gelijk op.
“Ik heb een idee”, zei het schaapje met 4 pootjes, “ik zal ook een pootje afbijten, dan is het
weer eerlijk!”. Zo gezegd, zo gedaan, de schaapjes trokken weer sprintjes tegen elkaar tot de
avond viel. Hetzelfde probleem stelde zich en opnieuw zaagde één van de boeren een
pootje van zijn schaapje. Ook de morgen die daarop volgde, herhaalde het scenario zich,
evenals de dagen daarop. Ten einde raad zochten de boeren een nieuwe oplossing om de
schaapjes te onderscheiden, tot één van de boeren zei: "Weet je wat? Ik zal dat zwart
schaapje nemen, neem jij dat wit!"
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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!

16

Jokidootje – September 2019- December 2019

DATA
22 september: Iedereen was welkom op onze openingsactiviteit!
29 september: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
6 oktober: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.
13 oktober: Activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels. We spreken af om 14u aan het
lokaal.
18 oktober: Vergeet voor Dag van de Jeugdbeweging zeker niet om in je jokidokledij naar
school te gaan!
19 oktober: Pimpels, Guusten, Pluspunten, Pagadders, Freggels zijn welkom
op onze kinderfuif! Dit jaar vieren we in thema Circus! Zoek alvast je beste clown of
acrobaten outfit bij elkaar. We hopen je te verwelkomen om 15u in OC De Lier.
In de avond geven wij onze spetterende fuif, Petrol! Kom met je mooiste
paar dansschoenen aan naar OC De Lier om een stapje in de wereld te zetten vanaf 21u!
27 oktober: Activiteit voor Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.
Pluspunten en Pagadders gaan naar het bos! We spreken af om 14u aan taverne
Hacienda (Boelarebos 10, Geraardsbergen)
ZATERDAG 2 november: De Freggels houden een spooky overnachting, thema
Halloween! We spreken af om 19u30 aan het lokaal en nemen weer afscheid om 10u de
volgende dag. Vergeet jullie matje en slaapzak niet!
3 november: Activiteit voor 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.
9 november: Allen welkom op onze Streekbieravond voor een heerlijk biertje of een
spelletje manillen.
10 november: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u
aan het lokaal.
17 november: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s.We spreken af om 14u
aan het lokaal.
24 november: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u
aan het lokaal.
1 december: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u
aan het lokaal. We verwachten een speciale gast ...
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8 december: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u
aan het lokaal. We verwachten een speciale gast...
ZATERDAG 14 december: Pimpels en Guusten spreken om 18u30 af aan het lokaal voor
een gezellige kerstfilm. Zet je kerstmuts alvast stevig op je hoofd! Meer info volgt later.
15 december: Activiteit voor Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.
ZATERDAG 21 december: De Pluspunten houden een kerstfeestje. We spreken af om 19u
aan het lokaal. Verdere info volgt.
22 december: Activiteit voor Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

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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LEIDING
Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar komen ze vandaan?
Deze keer bespreken we de gekste, leukste, lelijkste en slimste leiding van ons team, bepaal
zelf maar wie wie is ;)

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Mijn favoriete Tony
Chocolonysmaakje
Ik kom graag uit mijn bed voor
Mijn centjes? Die gaan meestal naar
Dit zou ik doen als ik er een miljoen
voor kreeg
De slappe lach krijg ik van
Op mijn boke durf ik weleens … te
eten
Ik ga helemaal uit de bol op deze
muziek
Op mijn nachtkastje ligt er
Wist je dat

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Mijn favoriete Tony
Chocolonysmaakje
Ik kom graag uit mijn bed voor
Mijn centjes? Die gaan meestal naar
Dit zou ik doen als ik er een miljoen
voor kreeg
De slappe lach krijg ik van
Op mijn boke durf ik weleens … te
eten
Ik ga helemaal uit de bol op deze
muziek
Op mijn nachtkastje ligt er
Wist je dat
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Evi Masure
3 jaar – industrieel ingenieur
biowetenschappen
Puur amandel zeezout
een lekker ontbijtje
Eten en concerten
Een marathon lopen
Kattenfilmpjes ☺
hummmmmus
Op van alles maar vooral op al die toffe
kampdansen
Een stapel boeken (die ik nooit uitlees)
Krokodillen geen trompet kunnen spelen

Simon Paternoster
2 Jaar - studeer elektromechanica
melk hazelnoot
Plezier te maken
Eten en drinken
Mijn haar kleuren. Of iets anders gek.
De meest onnozele dingen
Nutella
Op bijna alle muziek.
Niets want ik heb geen nachtkastje
Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit
over je rechterschouder kunt kijken?
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Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Mijn favoriete Tony
Chocolonysmaakje
Ik kom graag uit mijn bed voor
Mijn centjes? Die gaan meestal naar
Dit zou ik doen als ik er een miljoen
voor kreeg
De slappe lach krijg ik van
Op mijn boke durf ik weleens … te
eten
Ik ga helemaal uit de bol op deze
muziek
Op mijn nachtkastje ligt er
Wist je dat

Gilles Geerinck
2jaar vol plezier- Elektronica/ICT
Melk hazelnoot
Voor ‘t eten en ‘t drinken
Eten
Mijn haar afscheren. En nog veel meer,
een miljoen is veel geld ze.
fail compilations
Gehakt <3
Op alles. Kben een echt feestbeest whoop
whoop !
Een nachtlamp
Een blinde geen hoogtevrees kan hebben

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Mijn favoriete Tony
Chocolonysmaakje
Ik kom graag uit mijn bed voor
Mijn centjes? Die gaan meestal naar
Dit zou ik doen als ik er een miljoen
voor kreeg

De slappe lach krijg ik van
Op mijn boke durf ik weleens … te
eten
Ik ga helemaal uit de bol op deze
muziek
Op mijn nachtkastje ligt er
Wist je dat
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Febe Raes
2 jaar – burgerlijk ingenieur-architect
melk karamel zeezout
een dagje Jokido
Lekker eten
Ik weet niet goed wat ik vóór een miljoen
euro zou doen. Ik weet wel wat ik mét een
miljoen euro zou doen: een feetje bouwen
en mijn geld opdoen (en misschien een
beetje sparen).
al de hilarische mopjes die mijn vrienden
maken (vooral als we allemaal een beetje
te weinig hebben geslapen )
choco (donkere Kwatta of duo choco ,
graag!)
Schijfkes waar je goed op kan dansendansen
veel brol (sorry mama!)
de tien grootste dieren op de wereld
allemaal walvissoorten zijn! (Lauren De
Cloedt kan dit feitje beamen)
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Dag Freggels!
Het is alweer tijd voor het nieuwe jokidojaar! Maar niet getreurd hier is nog een
terugblik op het memorabele kamp van deze zomer.
Op 31 juli namen we de trein naar Knokke om van daaruit naar de kampplaats te
fietsen. Na twee dagen fietsen met veeeeeeeeeeeeeeeel wind en een nachtje in een
luxeresort kwamen we aan op de kampplaats, klaar voor 10 dagen vol plezier. En of
het plezant was! We vulden onze dagen met spelletjes zoals het sjaaltjespel,
terorristenspel, EggGames, ruige spelen, het swingpaleis, black box,…
Ook gingen we op tweedaagse. We gingen naar Koksijde waar we zwommen en een
ijsje aten.
’s Avonds zetten we onze tocht verder naar het pittoreske Veurne waar we naar het
vuurwerk gingen kijken en waar we sliepen bij een wel heel erg gastvrij gezin.
Ook was er nog de bonte avond als ludieke afsluiter van het kamp
Bedankt voor het toffe kamp!
Groetjes jullie leiding
Gilles, Arno en Evi
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Jaja eindelijk wast zover ‘het kamp’ me goeie moed vertrokken we richting de
kampplaats. Maja nog gene kilometer verder begon het al eh den eerste achterblijver
was al gekend ons Nette maar gene paniek twas gewoon haren band dievet lastig
had (hint hint vervangt u banden is Nette). We komen dan toe in Roeselare waar
dawe dan ne keer de egte mannen aant werk zien en dan emme we daar azu vreed
gezellig geslapen in een garageke van 2 op 2 I DE AL. Maarja zere poep of nie me
goeie moed de velo op tot da we de wind tegen kwamen amai mijne frak. Na veel
stoempen op die pedals der tog geraakt. Dag 1 na ne goeie nacht geslapen te
hebben azu een beeken spellekes gespeeld enal en ewa basebal me jorre zijne knie
PLEZANT EH JONGENS! Dag 2 wast nekeer tijd om ons in te leven in de streek en
dan hebben we azu een beke geboerd jwz. Dag 3 vreed vreed wijs egt goe
geamuseerd. Dag 4 ja da was ne minderen eh met die andere leiding, zo ziede ook
maar nekeer da gunder tog sjans hebt me ons eh.

De 2 daagse begon al goed toen we mooi op de grens van Fransland aan het rijden
waren toen Roel toch wel nie op zijnen bek ging zeker en zo bijna Nette me naar
beneden dougde. Grappig. Toen eerst is een kijkske gaan nemen in plosaakwa ma
da was toch tspel nie. Op nor de zjie dan maar. Krijm eten enzo ge kent da wel. En
dan uiteraard ook int loenapark van nieuwpoort ons geld allemaal opdoen want jah,
wa doeje anders aan de zjie? En dan slapen in een kamer me ne zachte vloer en 2
matrassen, noice. Dag 2 zo wa liggen dretsen op de velo en dan opeens kwam het
geniaal idee voor ne ruiltocht te doen, was ook wijs. Veel eten en drinken wel. Wa
wast er nog allemaal na die 2 daagse jom? Azo nekeer wa liggen griezelen in de
majies (waar Nette en Camille dan in hun broek hadden gedaan, ma echt eh, die
hadden echt pipi gedaan. Zonder zjiever)(en laat ons eerlijk zijn, Jorre gij ook) en dan
uiteindelijk ne griezel film zien in de majies, was ook wel wijs, wel harde vloer ma
kom. Dan ook azo nog een kook voormiddagsken en keuzenamiddagsken oek, oek
wijs. Wout stinkt. En azo tussen alles in zo wa wijze spellekes spelen kendet.. Gelijk
da dinges me daje zo die dingen moest doen en ze moesten zeggen of ge dan kon of
nie, oek wijs. Alles is wijs eigenlijk. En dan uiteraard op de laatsten avond, den
bontenavond, da afkijt van diene bosaap Roel eh, hadden ze toch wel nie zijn
Jokidootje – September 2019- December 2019
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borstkast gewaxt zeker, miljaar da de zjiere jong. En die stommen honing en zijnen
baard, wel lekker, just de glitters wa minder. Ma goed da was dus zo wa ons kamp
ongeveer, twas wijs, wij vonden het leuk, hopelijk gulder oek!
Groeten van die leuke Leiding Jarni en Bosaap Roel. Xxx
(Berichtje van Bosaap Roel: Ik was er dan miskien maar een alf jaar ma ik vond het
een wijs alf jaar en een nog beter kamp! Dag en bedankt eh Kacko’s! Twas wijs.
Houwdoe)
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BEDANKT
VAARWEL

fietsen?
Kunnen
we!

HET GA JULLIE
GOED

TOT ZIENS

misschien
moeten we
die cola
opdrinken?

Julie +
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leiding
doet
afwas
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e
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ruig,
ruiger,
ruigst

kASPIsalon

circusdieren +
kinderen =
geweldig
aspispel
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leiding
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Kunnen we
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zzzzzz

yogaënde
beautyqueens

oei, we
hebben
jullie al
gevonden

chefkokinnen

let's party
with
theezakjes

Ma
Julieeee
e
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Wat een wervelend trimester was het weer, dames en heren!
Als het einde van het Jokido-jaar nadert, gaat er nogal eens een lelijk virus rond bij de
leiding… Het examen-virus is dan ook zeer besmettelijk, handen wassen dus! Gelukkig
bestaat er een goed medicijn tegen en was er al voldoende leiding genezen tegen het einde
van juni om een keileuke activiteit te geven voor alle groepen tegelijk, wat een prestatie! Het
was een warme dag en dat vraagt natuurlijk om sponzen, ballonnen, emmers en tuinslangen

WATER !

vol

En de weergoden waren ons goedgezind, want we kregen ook prachtig weer op onze
jaarlijkse kermis! Bumperballen, bakstapelen, een sleerkar, grote gezelschapsspelen, een
schminkstand en nog veel meer spelplezier waren van de partij, met als kers op de taart :
een

ijsje

.En we hadden niet alleen de weergoden aan onze kant, ook jullie allemaal

zijn een bedankje verschuldigd. Jullie kwamen massaal proeven van ons uitgebreide aanbod
op de brunch. Tot volgend jaar?
Uiteraard is er geen betere afsluiter voor een Jokido-jaar als het beste, leukste, zotste,
winderigste en grappigste

KAMP

☺ We genoten van de klassiekers als

kookvoormiddag en keuzenamiddag, wisselden eens helemaal yolo van leiding (#swag),
speelden de coolste spelletjes, we gingen op dagtocht (of zelfs op 2-daagse), dronken
blauwe chocomelk en niet te vergeten : we sprongen van een klet van een springplank,
pardoes in de zwemvijver peken! Met als thema ‘the greatest showman’, kon het kamp niet
anders dan spectaculair eindigen en dat deed het ook! Wat een circus! Vrouwen met
baarden, siamese tweelingen, een hele familie reuzen, doorgezaagde vrouwen, niets was te
veel! Gooi daar nog een gezellig kampvuur over heen (niet echt he, gek!) en je krijgt het
recept van onze bonte avond.
Aan allen die erbij waren : proficiat
Aan allen die er niet bij waren : volgend jaar beter

Xoxo
Jullie allerliefste leiding
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Verjaardagen
Pimpels
Oona
Nanou
Roxy
Lotte
Nore
Lenneke
Lore
Marlies

7 september
20 oktober
28 oktober
28 november
7 december
10 december
15 december
29 december

Guusten
Ramon
Louie
Rune
Emiel
Nino
Lucas
Wout

11 september
14 september
21 september
29 september
18 oktober
15 december
18 december

Pluspunten
Tessa
Sarah
Lara
Una
Roos
Amelie

25 september
1 oktober
8 oktober
10 oktober
19 november
26 december

Pagadders
Gust
Thyen
Iben

14 september
17 september
26 december
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Freggels
Owen
Ruben
Noortje
Dastan
Mats
Iluna
Maite
Merel
Ayron
Kjenten
Marlie

5 september
20 september
26 september
17 oktober
29 oktober
10 november
20 november
22 november
24 november
14 december
16 december

Wacko’s
Oceane
Jorre
Linde
Stien
Yente
Milo

8 september
3 oktober
25 oktober
27 oktober
14 november
1 december

Leiding
Evi
Jarni
Eva
Britt

8 oktober
17 oktober
7 november
2 december
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TENTENVERHUUR
JOKIDO
WAT?
Partytent
6 op 12 m
PRIJS?
150 euro incl. opzetten en afbreken
+ 150 euro waarborg
CONTACT?
Simon 0487 75 10 47
Rachel 0488 36 41 74
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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