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Dag lieve Pimpeltjes! 

We kunnen het bijna niet geloven, het eerste deel van het jaar is weeral voorbij 

gevlogen! Met het einde van 2019 in zicht geven we nog eens een kort overzicht van 

wat we dit leuke jaar nu weer allemaal hebben gedaan.   

De eerste activiteit waren de 3 biggetjes in nood! De grote, boze wolf had hun hutjes 

omver geblazen. Gelukkig wisten de Pimpels een oplossing te bedenken! Door 

allemaal opdrachtjes uit te voeren konden de pimpels voorwerpen verzamelen. Op 

het einde bouwden de twee groepen elk om ter hoogst een toren met deze 

voorwerpen. Het was zeer nipt, maar op het einde kwam er dan toch nog een 

winnaar uit de  bus.  

Deze activiteit maakten we ook kennis met onze groepsmascotte. We besloten 

allemaal samen om onze kleine, roze vriend ‘Fredje’ te dopen. Fredje verstopt zich 

echter graag als de Pimpels niet kijken. Geen probleem! Wanneer het bekende 

biggetjes-lied begint te spelen weten de Pimpels ondertussen allemaal dat ze op 

zoek moeten gaan naar de roze pluizenbol. Doorheen het hele jaar krijgt de eerste 

Pimpel die Fredje terug kan brengen een punt op onze Pimpellijst.  

De tweede activiteit werden de Pimpels veroveraars. De twee groepjes verzonnen 

een landnaam en tekenden een heuse kaart. Zo waren we klaar om ten oorlog te 

trekken. Aan de hand van enkele spelletjes konden we telkens een stukje land 

veroveren.  Het werd een helse strijd tussen de Centjes en de Zwarte Pieten… 

Enkele weken later was het dan weer zo ver: hét feestje van het jaar. Een hele hoop 

Pimpels en andere kindjes kwamen verkleed in thema circus naar De Lier om een 

heus feestje te bouwen, waar wij de activiteit op voorhand versiering voor hadden 

gemaakt. Iedereen was weer prachtig verkleed, al zeggen we het zelf! 

We gingen ook al naar het bos samen met de Guusten. Daar speelden we een super 

spannend spel waarbij we verdeeld waren in twee groepen. Iedereen had een 

sjaaltje in zijn broek, die als leven diende. Wanneer jouw sjaaltje werd afgenomen 



4 Jokidootje – Januari 2020 – April 2020 

 
 

(zoals in dassenroof), moest je een opdrachtje bij de leiding komen vragen. Ook al 

zijn de Guusten allemaal stom (eikes dat zijn jongens), hebben we toch veel plezier 

gemaakt die dag.  

 De volgende activiteit gingen we op avontuur. De Pimpels kregen een kaart en 

moesten op zoek naar de schat die was verspreid doorheen Deftinge. Kaart lezen? 

Wij kunnen dat! Onder de baan moesten de pimpels opdrachten uitvoeren, waarna 

ze een stukje van de schat kregen: marshmallows, slagroom, melk, koekjes en … 

chocomelkpoeder! Na een lange en zeer koude wandeling konden we allemaal 

genieten van een bekertje chocomelk.   

Enkele weken later kregen we een bezoekje van een gast helemaal uit Spanje! Ja, 

ook de Sint was ons dit jaar niet vergeten. Hij kon ons vertellen dat iedereen was 

braaf geweest dit jaar. In ruil voor een opdracht om onze vele talenten te tonen, 

kregen we zelfs een kei leuk cadeautje!  

Om het jaar mooi af te sluiten zijn we nog een laatste keert samen gekomen. Zelfs de 

Guusten waren uitgenodigd om samen met ons te vieren! Onder de kerstboom lagen 

talloze cadeautjes. We keken allemaal naar een super leuke film waarna we spijtig 

genoeg afscheid moesten nemen tot volgend jaar. 

Fijne feestdagen aan alle pimpeltjes en hun familie!  

Jullie super-mega-coole leiding Rachel, Jolien en Febe en natuurlijk Fredje 
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Juuuuuw, guustenleiding iere 

Twas weer wreed plezant de vorige activiteiten. De guusten hebben namelijk een 
nieuw manier van boren (graven in de grond) gevonden, ze hebben ondervonden 
dat vochtige grond makkelijker te bewerken is maar hierdoor worden de kadejen ook 
wreed vuile #succesaandepersoondiedewasdoet. De heilige Sint is ook eens 
langsgekomen om de kindjes is flink op het matje te roepen, blijkbaar gaan kindjes 
veel te laat naar hun bed, zitten ze op anderen hun gezicht en zitten er een paar 
kleine zaagjes tussen maar vooral veel brave kindjes volgens de Sint ( valt te 

betwijfelen 😉 ). 

Tot de volgende! 
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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/
http://www.jbjokido.be/
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Heeeej liefste +… 

We begonnen het jokidojaar op 22 september met de openingsactiviteit. 🎉 Waar 

jullie aan de hand het spel dikke Bertha te weten kwamen wie jullie (superleuke 😉 ) 

leiding is. We waanden ons in die dag in de prehistorie en leefden als echt 

holbewoners.  

Op de tweede activiteit  speelden we het grote pannekoekenspel. 🥞 Door 

opdrachten te volbrengen konden de ingedriënten verdiend worden. Op het einde 

van de activiteit maakten we samen deeg en aten we lekkere pannekoeken. 🍽 😋 

Ook gingen we eens op achtervolgingstocht. 🏃♀ We splitsten ons op in 2 groepen. 

Elk om beurt mocht een groep zich gaan verstoppen, de andere groep moest ze 

terugvinden aan de hand van aanwijzingen op de grond. ⬇⬅⬆➡ De 

aanwijzingen waren niet altijd even duidelijk, wat zorgde voor een namiddag vol 

hilarische momenten! 😂 

Enkele weken later gingen we samen met de pagadders naar het boelarebos. 🍂 

Daar hebben we allerlei leuke spelletjes 🎲 gespeeld (hoe kan het ook anders 🙃). 

De sint en pieten kwamen ook dit jaar weer langs op de Jokido. Gelukkig waren alle 

pluspunten braaf geweest (al zijn wij daar niet helemaal zeker van… 🤔) en kreeg 

iedereen een cadeautje🎁. We speelden die dag ook laddercompetitie. Waar jullie 

elkaar konden uitdagen om kleine opdrachtjes te doen. De winnaar steeg telkens een 

plaatsje op de ladder. 
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Tenslotte hielden een we een gezellig kerstfeestje. 🎄Waarmee we 2019 afsloten. Er 

waren hapjes 🍿en drankjes🥤, we keken een film 🎬 en dansten uitbundig💃. Het 

was een geslaagde avond! 

Wij hebben ons al goed geamuseerd dit jaar! We hopen jullie ook!  

 

Groetjes van het allerleukste leidingsduo  

Elias en Evi  

xoxo 
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Yoooooow pagadders! 

Nadat jullie ontdekten wie jullie leiding voor dit jaar was, begonnen we ons jokidojaar 

met het wereldveroveringsspel. Jullie moesten in 2 groepen strijden tegen elkaar om 

zoveel mogelijk gebieden van de wereld te veroveren. Het werd een nek-aan-

nekrace, maar uiteindelijk bleek het ene team toch iets sterker als het andere te zijn.  

De volgende activiteit besloten we eens te kijken wie nu de snelste, slimste en 

coolste pagadder is. Jullie namen het tegen elkaar op in een heuse laddercompetitie 

waarbij jullie verschillende duels met elkaar aangingen. Na een spannende strijd was 

het Gust dat met de overwinning ging lopen, proficiat! 

Op 27 oktober gingen we samen met de pluspunten naar het bos. We speelden eerst 

wat klassieke bosspelen zoals kiekeboe, potteke stamp en daarna volgden natuurlijk 

nog enkele spelletjes vlaggenroof. Het was een leuke, maar koude namiddag!  

De activiteit daarna openden we met een voetbalwedstrijd tussen jullie en de 

wacko’s. UI-TE-RAARD wonnen jullie die match tegen de wacko’s én hun leiding, 

goed gedaan jongens! De rest van onze activiteit lag in handen van 2 dobbelstenen. 

Jullie moesten telkens met een dobbelsteen gooien om het spel en de locatie te 

ontdekken. Zo speelden we bijvoorbeeld kiekeboe aan de kerk of dikke Bertha in de 

wijk.  

De volgende activiteit speelden we binnen-de-minuut. Jullie moesten in 2 teams 

gokken of het andere team zou slagen in de opdrachten of niet, zo konden jullie 

muntjes inzetten en werd jullie inzet verloren of verdubbeld. Die dag kregen we ook 

bezoek van een speciale gast uit het verre Spanje, namelijk de Sint en zijn 2 pieten.  
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Tijdens de laatste activiteit van het jaar speelde de regen ons parten. We besloten 

om ons lokaal een beetje mooier in te kleden en namen onze tafels onder handen. 

Jullie mochten jullie volledig uitleven met de verf. We moeten eerlijk zeggen dat we 

echt trots zijn op jullie kunstwerken! Knap werk jongens!  

Daarmee sluiten we 2019 in schoonheid af, tot volgend jaar! 😉  

Veeeeeeeel groetjes van jullie allercoolste leiding! 

Gilles, Eva en Paulien 
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Moppekeus en spellekeus (maar vooral moppekeus)  

 

Allereerst de ijsbreker van deze rubriek… euhum euhum euhum… 

Vertel eens een mop… twee tetten in een enveloppe. 

en nu voor echt! Euhum.. euhum.. euhum… 

De Moppekeus 

Er stond aan de rand van een rivier een visser die daar elke dag uren aan het vissen was, 

toen een wandelaar hem voorbijliep vroeg hij “nog geen geluk gehad?” waarop de arme 

visser het hoofd schudde.  

Toen de wandelaar opnieuw hem voorbijliep zij hij “Kom man leg je hengel aan de kant 

wij gaan naar dat café daar en ik trakteer u op enen.”  

Eenmaal binnen dronk de visser razendsnel zijn bier op en bestelde vlug nog een op de 

kosten van de wandelaar.  

“Zeg eens vriend.” Zij de wandelaar. “Hoeveel heb je er nu vandaag al gevangen”  

“Zoals gij? Nog 3 andere.”  

Badum TSSSSS 

Een Loodgieter is overleden en komt bij ST. Pieter en begint daar te zagen. 

“Ik ben nog maar 50 jaar, nog zo jong!”.  

St. Pieter kijkt in zijn boek en antwoord de man: “volgens de uren die gij hebt 

aangerekend aan uw klanten, moet je nu 112 jaar zijn.” 

Badum TSSSSS 

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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De Spellekeus 

Omdat het volgende boekje pas voor de maand mei is heb ik hier speciaal een doolhof 

ontworpen en zeker maar dan ook zeker NIET van het internet gehaald om jullie tot dan 

bezig te houden! Succes! 

(Tip : maak het best in potlood.) 
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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 
12 januari: Activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels. We spreken af om 14u 
aan het lokaal. 
 
19 januari: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
26 januari: Activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels.We spreken af om 14u 
aan het lokaal. 
 
2 februari: activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
9 februari: VRIENDJESDAG voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We 
spreken af om 14u aan het lokaal. Neem allemaal een vriendje mee naar de activiteit! 
 
16 februari: VRIENDJESDAG voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We 
spreken af om 14u aan het lokaal. Neem allemaal een vriendje mee naar de activiteit! 
 
23 februari: Activiteit voor Pimpels en Guusten. We spreken af om 14u aan het 
lokaal. 
Freggels, Wacko’s en Aspi’s lopen mee met de Krakelingen! Meer info volgt nog.  

 
28 en 29 februari: Eetfestijn! Kom allemaal smullen van de lekkerste croques en 
spaghetti! Welkom in het klooster van Deftinge vanaf 18u. Kaarten verkrijgbaar bij de 
leiding. 
 
1 maart: Wacko’s gaan schaatsen,we spreken af om 14u aan het lokaal. 
Pluspunten en Pagadders gaan zwemmen in de Gavers! We spreken af om 13u50 
op de parking. Meer info volgt nog. 
 
7 maart: (ZATERDAG!): Mystery Activity voor de Freggels! Jullie worden verwacht 
om 20u aan het lokaal. De activiteit speelt zich voornamelijk buiten af dus warme 
kledij en stevige schoenen zijn een aanrader. Jullie mogen weer opgehaald worden 
om 23u! 
 
8 maart: Activiteit voor Pimpels, Guusten en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het 
lokaal. 
 
8-14 maart: Aspi’s doen een leefweek. Wat houdt dit in? Na school kom je niet naar 
huis, maar naar het lokaal om samen met de groep en aspileiding te eten, te leren, te 
spelen en te slapen. De dag erop ga je na een ontbijtje opnieuw naar school. Dit een 
hele week tot zaterdag. Meer info volgt. 
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15 maart:  Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
22 maart: Activiteit voor Freggels en Aspi’s.We spreken af om 14u aan het lokaal. 
Pimpels en Guusten gaan naar de kinderboerderij! We spreken om 14u af bij Het 
hemelsdierenrijk (Putse 8). We vragen om 5 euro bij te leggen bij deze beestige 
activiteit.  
 
29 maart:  Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal.  
 
6 tot 8 april: Pimpels, Guusten en Freggels gaan op weekend naar Zwalm! Meer 
info volgt nog.  
 
8 tot 10 april: Pluspunten, Pagadders en Wacko’s gaan op weekend naar Zwalm! 
Meer info volgt nog.  
 
19 april: Activiteit voor Pimpels, Guusten en Freggels. We spreken af om 14u aan 
het lokaal. 
 
26 april: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 
14u aan het lokaal. Aspi’s gaan overkop, meer info volgt... 
 

 

 

 

  

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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Leidingsvoorstelling  
Hierbij stellen wij voor de laatste keer onze leiding voor. De laatste zullen de eerste 
zijn!  

Naam Paulien Vanhee 

Bijnaam Plien 

Ik geef leiding aan. Pagadders 

Leeftijd 19 jaar 

Studie Kinderzorg. 

Favoriete kerstfilm Home Alone 

Favoriete kerstsingle Wham! Last Christmas 

Favoriete kerstmaaltijd Kalkoenfilet fine Champagne 

Favoriet cadeau van de Sint Een tweepersoonsbedje 

Jouw nieuwjaarsbelofte Gelukkig zijn! 

All I want for Christmas is… Fooood 

Braaf of stout Braaf want ik drink niet 

Ik ben stiekem verliefd op: Voor mij een weet en voor u een raad. 

Een ondjen of een katjen Een hondjen 

Quote van de eeuw! Be prepared for what’s coming that’s 
new for you 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Britt Van Lierde 

Bijnaam Brittney Bitch 

Ik geef leiding aan. Supercoole aspis 

Leeftijd 20 (jaar of maand. is niet geweten) 

Studie Bestuurskunde en publieke 
management 

Favoriete kerstfilm Insidious 4 (hehe) 

Favoriete kerstsingle Wham! Last Christmas 

Favoriete kerstmaaltijd Alles met gratin patatten 

Favoriet cadeau van de Sint Een rijbewijs graag. 

Jouw nieuwjaarsbelofte MeEr SpOrTeN 

All I want for Christmas is… Brave kindjes op de jokido 

Braaf of stout Braaf want ik eet altijd mijn bordje leeg. 

Ik ben stiekem verliefd op: Jarni Van Halewijn  

Een ondjen of een katjen Katje so-wie-so! 

Quote van de eeuw! Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen 
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Naam Elias Gosseye 

Bijnaam Eli 

Ik geef leiding aan. Pluspunten 

Leeftijd 20 en een chiek 

Studie Verpleegster maar dan mannelijk 

Favoriete kerstfilm A nightmare before Christmas 

Favoriete kerstsingle Blink-182 Not another christmas song 

Favoriete kerstmaaltijd Raclette lekka lekka 

Favoriet cadeau van de Sint Een agenda want het is vandoen :p 

Jouw nieuwjaarsbelofte Beter studeren 

All  want for Christmas is… Een kabouter die mijn kamer opruimt 

Braaf of stout Stout want ik eet mijn champignons niet 
op  

Ik ben stiekem verliefd op: Alle mamas van de pluspunten, kusje x 

Een ondjen of een katjen Ne grote woefie 

Quote van de eeuw! Beter één vogel in de hand dan geen 
hand. 

 

 

 

 

Naam Eva Van Kerckhove 

Bijnaam / = een schuinliggend streepje 

Ik geef leiding aan. De Coolste pagadders ter wereld! 

Leeftijd 19 jaar 

Studie Pedagogie van het jonge kind 

Favoriete kerstfilm Home Alone (want zijn er nog andere op 
kerstavond??) 

Favoriete kerstsingle All I want for Christmas is you 

Favoriete kerstmaaltijd Happekes en drankskes  

Favoriet cadeau van de Sint Een nieuwe Jokidojas die niet gestolen 
wordt  

Jouw nieuwjaarsbelofte Minder chaotisch zijn 

All I want for Christmas is… Youuuuuu 

Braaf of stout Superbraaf natuurlijk ! 

Ik ben stiekem verliefd op: Jarni Van Halewijn  

Een ondjen of een katjen Een ondjen!! (please mama?) 

Quote van de eeuw! Teamwork makes dreamwork <3 
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Naam Inne Ritserveldt 

Bijnaam Tin(n)e 

Ik geef leiding aan. Wacko’s 

Leeftijd 19 jaar 

Studie Kleuteronderwijs 

Favoriete kerstfilm Nen horrorfilm  

Favoriete kerstsingle All I want for christmas is youuuu! 

Favoriete kerstmaaltijd De hele avond desserten buffet   

Favoriet cadeau van de Sint Cactussen  

Jouw nieuwjaarsbelofte Ik zal een heel jaar braaf zijn en goede 
punten halen op school. 
Je kapoen Inne, 1 januari 2020, Lierde 

All I want for Christmas is… Nog veel mooie jokidomomenten  

Braaf of stout Iets er tussen  

Ik ben stiekem verliefd op: Maya de Bij  

Een ondjen of een katjen Een ondjen 

Quote van de eeuw! Good vibes only! 
 

 

 

 

 

 

Naam Sarah J. Van den Broeck 
 

Bijnaam ……….………. (zelf in te vullen) 

Ik geef leiding aan. de allerleukste groep aka de freggelzzz 

Leeftijd 19, binnenkort tram 2, *traantje* 

Studie sociaal werk 

Favoriete kerstfilm the one and only ‘home alone’ 

Favoriete kerstsingle SKIBIDI WAPAPA ! 

Favoriete kerstmaaltijd frietjes van bij Tom en Els 

Favoriet cadeau van de Sint heeeeeeeeel veel chocolaaaa 

Jouw nieuwjaarsbelofte alweer een schitterend jokido jaar! 

All I want for Christmas is… happy socks! 

Braaf of stout ik eet al is graag van beide walletjes of 
zoals Hannah Montana het zo mooi kan 
zingen: “you get the beeeest of both 
wooorlds!” 

Ik ben stiekem verliefd op: ¿? ¿ ?¿ ?¿ ?¿ ?¿ 

Een ondjen of een katjen #teamdoggo4life 

Quote van de eeuw! je hoeft niet uit een kraan te komen om 
een spetter te zijn 
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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 28 februari 2019 van 18u tot 21u30 

Zaterdag 29 februari 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 0473/ 59 55 33 + 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


Jokidootje – Januari 2020 -April 2020                      21 
 

 

 

 YOOOOW FREGGELZZZZ! 

Op de allereerste activiteit stelden we jullie al meteen op de proef. Freggels voor 

dummies! Jullie moesten bewijzen dat jullie het waard waren om de titel ‘Freggel 

2019-2020’ te krijgen. Dit deden we door een kei coole teambuilding, en amai WA 

EEN TEAM PEKEN! Er werd veel gegooid met eitjes (en neen we bedoelen hierbij 

niet Wietse zijn hoofd). 

Dan was het tijd voor een chilllll activiteitje! We speelden het enige echte Jokidopoly 

waarbij jullie in groepjes moesten strijden om zo veel mogelijk straten van Lierde in 

jullie bezit te krijgen. Wij van de leiding willen jullie graag één voor één feliciteren met 

jullie massage skills, WAUW! 

 

Mexicooooooooo mexiiiiiiiicoooooo! Jaja jullie horen het al, het legendarische Mexico 

VS Amerika spel! Donald Trump himself en Mexicaantje stonden klaar voor jullie! 

Amerika moest een muur bouwen en kreeg blokjes bij elk spel dat zij wonnen, 

Mexico kreeg balletjes om de muur kapot te gooien tijdens het finalespel. Jullie 

moesten onder andere hete pepers (of waren het stiekem tomaten met tabasco?) 

doorstaan, piramides maken, tequila (aka water) shotjes drinken enzovoorts 

enzoverder… En telkens bij het mexico-liedje moesten jullie de Mexicaanse kegel 

zoeken en bij ons brengen. Het was een zeer spannende strijd maar we konden 

uiteindelijk team Amerika als winnaar kronen, proficiat! 

 

Joepie, tijd om te dansen! Een dikke merci aan de freggels die aanwezig waren op 

de kinderfuif! Jullie zagen er werkelijk waar prachtig uit met al die schmink! 

 

En freggels, zijn jullie al bekomen van de spooky overnachting op 2 november? Want 

hohoh, dat was me toch wel een nacht vol spanning! De avond begon met rare 

filmpjes en WTFock. Dan was het tijd voor een echte goede film (maar geen horror 
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want jullie zijn allemaal schijtluizen hihi) met heeeerlijke party snacks!! Maaaar toen 

jullie nietsvermoedend gezellig naar de film aan het kijken waren, was er wat aan de 

hand! Er waren mensen in en rond het lokaal aan het spoken, en plots was Jente 

verdwenen! De spoken van dienst hadden rare helmen op en hadden zich verstopt. 

Gelukkig konden we Jente op tijd bevrijden en onze filmavond gezellig verder zetten. 

Dat was zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Modder, modder en nog eens … Tijd voor ruige spelen. We deden baseball (baaa 

Simon zijn team is verloren), sommige deden het met een “RAKETJEEEE”. We 

speelden nog vele spelletjes zoals gescheurde foef in een modderpoel, ontrouwe 

echtgenoot in een modderpoel,… en eindigden de activiteit met enkele spelletjes 

weerwolven, niceee! 

 

Op de laatste activiteit kreeg de Jokido hoog bezoek uit Spanje! Sinterklaas was daar 

met zijn twee pieten, speciaal voor jullie! Maar jammer voor de afwezigen, die kregen 

geen cadeautje en geen overheerlijke suikerspin! Hopelijk zijn de examens bij 

iedereen een beetje meegevallen en geniet van jullie vakantie! 

 

 

Kusjes en likjes  

Stomme Simon, waardeloze Wietse en Superleuke Sarah  
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Dag beste wacko vrienden en vriendinnen, we zitten weeral bijna aan de helft en dus 

is het tijd om eens rap samen te vatten wat er al allemaal gebeurd is, kwestie dat we 

niets vergeten van ons onvergetelijk jaar (haha, snaptem?). We zullen beginnen met 

ons openingsactiviteit, degene waar jullie moesten raden wie de beste leiding was... 

wij natuurlijk . Daarna kreeg uw leiding eventjes een meningsverschil en hebben 

we er niets beter op gevonden dan in team tegen elkaar vanalles te doen en zo een 

overduidelijke winnaar aan te stellen. Menig watermeloen werd gegeten of werd 

geraakt met een baseball bat.  

De volgende activiteit waren er 2 dappere wacko’s die het tegen elkaar opnamen in 

allerlei verschillende spelletjes, maar laat ons nu eerlijk zijn, het leukste van de 

namiddag was vanalles uitproberen met onze plastieken bekers hé! 

Verder hebben we ook een forse wandeling gemaakt door het helse Deftinge City, 

water is opgesponst en autosnelheden werden “bijna” verbroken door lopen.  

Alle gekheid op een stokje, het wordt nog een crazy jaar! 

Groetjes,  

jullie kapoenen Tine en Boksbal 
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VERBINDOEFENING 
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Algemenicus 

Verslagicus  
 

 

In het begin 

Van het schooljaar waren ze  

weer daar. 1 000 000 kinderen 

allemaal voor het nieuwe jokidojaar 

 

Het was al vlug van petrol. maar zeker 

De kinderfuif eiste zijn tol. 

Met de modeshow stond alles op hol 

Maar met blitsende danspassen was het 

Al rap bol. 

 

Dan was er sprake van streekbieren en 

Kaarten, dit keer zonder foto’s maar wel 

Met lekkere platen.  
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Verjaardagen 

 
Guusten: 

Ties   3 februari  
Mats  14 maart 

Ruben  21 maart 

Elias   29 maart  

Maxim  29 maart  

George  6 april  

Toine  24 april  

 

Pimpels: 

Ella-Noor  3 januari  

Gonde  8 januari 

Mily   26 februari  

Astrid   21 maart  

 

Pagadders: 

Ferre  18 januari 

Ian   6 februari 

Nenad  24 februari  

Mauro   29 februari  

Mathis  29 februari  

Nand  8 april 

 

Freggels: 

Chinelle  21 januari  

Lore   26 januari  

Kato  29 januari 

Emile  2 februari 

Jef  4 februari 

Jente  20 maart 

Lentz  28 maart 

Noor  30 maart 

 

Wacko’s: 

Maryia  18 februari  

 

Aspi’s: 

Camille  22 februari  

Vic  23 februari 

 
 

 

Leiding : 

Jolien   3 januari 

Sarah  9 januari   

Febe  13 januari  

Wietse  1 februari  

Gilles   4 februari   

Rachel  26 februari 

Lauren  3 maart  

Elias   21 maart  

Artuur   23 maart  

Simon  30 maart  

Jarne   7 april  
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TENTENVERHUUR 

JOKIDO 

  WAT? 

Partytent 

van 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 

 
 

 

 

 

 

 

   Afz. Chiro Jokido 
Kruisstraat 1A 9570 Lierde 

mailto:jokido@jbjokido.be
mailto:jokido@jbjokido.be

