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Dag lieve Pimpeltiessss,
Ondanks Corona hebben we wel nog steeds ons jokidootje en gaan we nog eens de
herinneringen ophalen van de goede oude tijd (lees januari tot maart). In januari kregen jullie
voor het eerst activiteit van onze leiding to be, de Aspis! Jullie konden kennismaken met hun
enthousiasme van Wout, Vic, Camille en Julie! Het kasteel van de prinses was ingestort
maar door jullie hulp hebben we weer het kasteel kunnen opbouwen!
Twee weken later werd jullie leiding nog steeds geplaagd door het examenvirus en mochten
jullie spelletjes spelen met onze oud-leiding (Eline & Fien) en Eva. Annie had haar tand
onder haar kussen gelegd, maar de tandenfee was zo verstrooid, dat ze per ongeluk al
Annies tanden mee heeft genomen. Dankzij jullie hulp had Annie tegen het einde van de
namiddag al haar tanden terug. Goed gedaan!
9 februari was het VRIENDJESDAG! Op die dag konden de pimpels hun vriendjes en
vriendinnetjes meevragen naar de Jokido voor een heuse speelnamiddag. We speelden het
grote griepspel: met jullie team moesten jullie zoveel mogelijk vaccins zien te verzamelen om
zo de griep te bestrijden! Jullie deden uitstekend jullie best, maar jammer genoeg waren jullie
inspanningen en vaccins net niet genoeg om de coronapandemie tegen te houden.
De activiteit daarna was Een tegen allen, en zonder dat we het wisten was dit ook de laatste
activiteit voor een lange periode. Ons hartje brak toen we hoorden dat we geen activiteit
meer mochten geven en dat er een streep moest getrokken worden door ons geliefde
paasweekend.
In onze hoofden kwamen er al snel ideeën en plannetjes over hoe we Jokido toch nog tot bij
jullie konden krijgen en hoe we jullie (en ook jullie ouders) kunnen laten amuseren in deze
moeilijke tijden van thuiszitten. Na enige tijd stond het idee eindelijk op het internet: de
ONLINE JOKIDO was geboren!
Jullie namen een vliegende start! De eerste twee weken waren jullie absolute overwinnaars
met enkele pareltjes van foto’s en filmpjes. Een compilatie van de beste mediabestanden
vinden jullie hiernaast:
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VELE GROETJES VAN JULLIE LEIDING EN
HOPELIJK TOT ZEER SNEL (we missen jullie!!!)
Feebs, Jolle en Charel
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Ja jongens, het is hier nogal wat geweest eh de jongste tijd. Scholen toe, alleen thuis, en het
ergst van al, geen Jokido meer!
Nu moeten jullie al die geweldige activiteiten missen die wij hadden gepland, zeg maar dag
tegen die uitstap naar de kinderboerderij. In ieder geval geen normale versie niemeer.
Maar kom, laten we nog eens terugdenken aan de fantastische tijden daarvoor. Zo hebben
we hier eens een serieuze laddercompetitie gehouden, en dat terwijl er hier zo’n grote storm
woedde weette da nog! En dan die keer niet te vergeten toen wij alle drie gekidnapt waren!
Gelukkig waren er een paar minder gewilde aspi’s die niet gekidnapt waren en jullie hielpen
om ons te bevrijden, waarvoor dank!
Maar het is hier al werkelijk een heel jaar dat de wereld op zijn kop staat eh!
Voor diegene die het jokido-gemis echt niet langer aankunnen hebben we nu dus ook onze
online activiteiten! Voor degene die nog niet hebben kunnen meedoen, elke week strijden de
guusten, pluspunten, pagadders en pimpels om de eer om te mogen zeggen dat ze
gewonnen hebben. En die eer is zelfs al eens voor jullie geweest! Als je dus zin hebt de
guustenploeg naar een hoger level te brengen, kom dan zeker meedoen! Verder zien jullie
alvast wat sfeerbeeldjes van de guustenstrijders.
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Houd jullie goed,
Brent, Jarni en Artuur
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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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Pluspimpel…pluspimpunt….

Pluspunten!!!
Dag lieve kadejen, sorry voor de verwarring in de titel!
Het is al zolang geleden dat we elkaar hebben terug gezien 
Maar daarom sturen wij deze wonderbaarlijke brief !
Wij twee zitten gesjellig samen op een tropisch pandemievrij eiland
Zoals jullie zien op de foto is ons haar lang geworden en dat van Evi zelfs roos, dat komt
door die tropische zon daar en het

radioactief afval in de zee.

Mijn baard is beginnen schieten en komt zelfs al tot aan mijn tenen. Het kriebelt wel maar ik
mag hem niet afdoen want er is een bedreigde diersoort in gaan wonen met name het
pluspuntaapje.
Voor de rest is alles hier dik in orde!
Hopelijk tot snel kadejen !!!
Leiding out. *mic drop
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Hopelijk tot snel!
Jullie allercoolste pagadderleiding, Gilles, Paulien 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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DATA
OPGELET! Door de huidige omstandigheden zijn al deze data onder voorbehoud. Wij
weten niet wat er ons de komende periode te wachten staat. Wij houden jullie op de
hoogte via berichtjes, onze facebookpagina en website. Indien er vragen of
bezorgdheden zijn kunnen jullie steeds de groepsverantwoordelijken van uw kind
contacteren (de nummers zijn terug te vinden op de site).
28 juni: Gezamenlijke activiteit. Alle groepen hebben samen activiteit met de leiding die al
gedaan heeft met de gevreesde examens.
5 juli: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.
12 juli: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.
19 juli: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.
21 juli: ZOMERBRUNCH en KERMIS. Kom in de voormiddag van 8u30 tot 13u genieten van
een uitgebreid brunchbuffet en blijf lekker plakken om je volop te amuseren op onze
jaarlijkse kermis! Deze gaat net zoals vorig aansluitend op de brunch door van 13u tot 17u.
De ouders kunnen ondertussen genieten van een drankje op ons terras.
26 juli: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.
29 juli: Vergeet zeker je valies niet te komen inladen!
30 juli : Aspi’s en Wacko’s vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af aan het lokaal.
Meer info volgt nog.
31 juli: Freggels vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af aan het station van
Geraardsbergen. Meer info volgt nog.
1 augustus: Pluspunten en Pagadders vertrekken met de trein op kamp! We spreken af
aan het station van Geraardsbergen. Meer info volgt nog.
5 augustus: Pimpels en Guusten vertrekken met de trein op kamp! We spreken af aan het
station van Geraardsbergen. Meer info volgt nog.
10 augustus: Iedereen komt moe maar gelukkig terug van kamp, waarna we alvast
beginnen uit te kijken naar volgend jaar!

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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De grote quarantaine baarden!!!
Jaja zelfs de mannelijke leiding schiet baard zoals jullie papa’s !
Teken ze hier maar bij !
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‘Den boer zei’ Moppekes !
1. tleevn es vo de rappe zeitn boer en jie stook zinn trektur in 2de !
2. Kga voort doen zei den boer en ie dronkt no een pinte
3. Den boer zei: De liefde van de man gaat door de maag en ie at zin
vrouwe ip
4. asse kan veugeln kanse vliegn wok zeitn boer en n smeet zn wuf deur
d'rutte
5. Kwil pitten zeitn boer en ie kocht nen bak druvven
6. Lachen is gezond zeitn boer, en ie ging pret gaan plantn!
7. Kga deur de meur zeitn boer, en ie dee de deure open
8. stront es geld zeitn boer en ie skeet zinne portemonnee vul!!
9. skerven bringn geluk zeitn boer en ie smeet zijn wuf deur de veranda
10.kga na de colruyt zeitn boer, en ie ging na de colruyt
11.glas es glas zeitn boer, en ie dronk ut zin serre
12.Ti al zever zeitn boer, en ie kwijlde ng een beetje
13.tleevn es vo de rappe zeitn boer, en je spoorde zynen ezel an
14.tleevn es vo de rappe zeitn boer en je stook ne raceband ip zin
bakwoagn
15.wie nie sterk es moe slim zin zeitn boer en ie sloeg were !
16.Kit get zeitn boer, en ie gavet were
17.Miljaar gij ku zagen, zei den boer... en je gaf ze wuf e planke
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Verslagje freggels Hey de supertoffe freggels hebbe de laatste tijd echt leuke dingen
gedaan hoor. Zo hebbe ze moeten overleven op zee door verschillende materialen te
winnen om hun boot te laten varen. Is het hun gelukt of niet hmmm. Nog zo een
supercool spel zijn ruige spele, echt de max! Zowa dikke bertha of platte julles
dassen roof extreem. Allemaal spelletjes die de freggels supergraag spele toch? De
activiteit erna was een iets rustigere. Naar de film al was die minder rustig dan
gedacht. Met al de actie van de supertoffe film Bad Boys For Life. De 2 agenten die
de hele buurt veilig houden en bad boys zijn ...For Life. Zo te zien waren de
activiteiten van de freggels weer allemaal superleuk. Kijken al uit wanneer we
opnieuw mogen samenkomen. De freggelleiding mist hun kindjes ciaowkes.
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Verslag wacko’s:

Dag beste wacko’s! Eerst en vooral hopen we dat het met jullie allemaal goed gaat in deze
bijzondere tijd. Verder willen wij jullie zeker goed aanmoedigen voor de online opdrachten
verder te doen zodat je extra punten verdient, want jaja, er staan weer nieuwe opdrachten
klaar voor iedereen! Voorlopig is onze enige echte koploper Milo dit goed aan het doen maar
geen nood, want bijna iedereen zit hem op de hielen, dus haast je maar snel!
Wie kan volgende raadsels oplossen om extra punten te krijgen? De antwoorden mogen
jullie sturen naar Inne of Jarne, de 1ste die de antwoorden juist doorstuurt krijgt de meeste
punten, de 2e de 2e meeste punten en zo verder. Veel succes!
1. Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?
2. Wat is het toppunt van zelfbedrog?
3. Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De onderste

tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed, 270 cm lang en elke
tree is 1 cm dik zit 34 cm van een andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water
met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het voordat het water de bovenste tree van de ladder
raakt?
4. Jantje werd op zijn vorige verjaardag 24 jaar, terwijl hij op zijn volgende verjaardag 26 wordt.
Hoe is dit mogelijk?
5. Hoe meer je er van neemt, des te meer zal je er van achterlaten. Wat is het?

PS. Wij hebben onze vingers gekruist dat iedereen gespaard blijft van deze vuile beestjes en
we terug normaal activiteit mogen geven.
PPS. Groetjes vanuit ons kot, Inne en Jarne
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Gekke, gekke Aspi’s
Lachen gieren brullen bij het bekijken van jullie opdrachtjes!! We hebben elkaar nu al even
niet meer In ReAl LiFe gezien, toch hopen we dat jullie nog steeds even enthousiast zijn om
leiding te worden. Wij zijn er zeker van dat jullie dat allemaal goed zullen doen.
#proud #melig
Bij deze nog een herinnering aan onze eerste corona-activiteit en
een fijne woordzoeker met dingen die ons uniek maken (PS: op
het einde vind je een mooie boodschap).

Dikke smakkerds
Pritt en Pauren
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berenjacht, appelsaus, rozijn, fruit, jungleparty, brownie, corona, hoelahoep, britt, vlog, horrorfilm, lauren, kerkuil, kolonisten, balindestal
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Het algemeen verslag
Het was een zeer vreemd begin van het nieuwe jaar
Eerst ging alles goed, er was geen boter met haar
Maar toen kwam de pandemie daar
Al een geluk van het eetfestijn voor velen zijn wij een sjansaar

Maar nu is er ook geen activiteit te geven
Hiervan liggen wij te beven
Gelukkig hebben we online activiteit
En is er geen één kindje dat bleit.

Staat da blaadje hier bijna vol?
Kben dat hier beu ze seg, altijd da rijmen.
Anders wil ik nog eens goed vermelden dat ik hoop dat we elkaar terug
gaan zien op kamp!!

Punt gemaakt. Doei!
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Verjaardagen
Guusten:

Pluspunten:

Seppe

22 mei

Annelie

18 mei

Flor

17 juli

Niene

22 mei

Marit

7 juli

Fay

1 augustus

Ella

2 augustus

Pimpels:
Renee

13 mei

Emma

12 juni

Elise

14 juni

Wacko’s:

Merel

27 juni

Stiene

Julliette

20 juli

Ilona

29 juli

Pagadders:

19 augustus

Aspi’s:
Wout

15 mei

Dorien

23 juni

Colin

13 mei

Iris

24 juli

Milan

19 mei

Julie

24 juli

Wout

7 juni

Nette

3 augustus

Seppe

27 juli

Leiding:

Jarno

19 augustus

Inne

5 juli

Sander

21 augustus

Paulien

8 augustus

Brent

21 augustus

Freggels
Mats

5 mei

Fleur

19 mei

Jolien

21 mei
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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
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Afz. Chiro Jokido
Kruisstraat 1A, 9570 Lierde

Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2020

23

