
 

 
 

April - Juni 2017 
 

 

  



 2 Jokidootje – September 2016-December 2016 

  



Jokidootje – Januari 2017 tot April 2017   3 

 

Dag lieve pimpeltjes!!!! 

Tijdens de kerstvakantie vierden we samen met de guusten feest , we 
speelden een leuke quiz en aten heel lekkere cake (dat kan ook niet 

anders, de cake was gemaakt door jullie lieve leiding ☺). 

Ook kregen jullie eventjes nieuwe leiding, de aspi’s speelden samen met 
jullie het K3-spel, het zag er alvast super leuk uit! 

Toen Eline nog examens had, moesten jullie opdrachtjes uitvoeren om 
muntjes te verdienen om daarmee knutselgerief te kopen om een 
cadeautje voor Eline te maken. Jullie deden hard jullie best om het 

allermooiste cadeautje te knutselen. Eline was dan ook heel erg blij toen 
ze jullie mooie cadeautjes kreeg! 

Op  5 februari gingen we naar de cinema, jullie konden kiezen uit Sing, 
Ballerina en Ghost Rockers, we hebben ons allemaal heel goed 

geamuseerd! 

We hebben ook geknutseld voor het eetfestijn, we maakten mooie 
luchtballonnetjes en kaartjes om de zaal een beetje op te fleuren. 

Natuurlijk kregen jullie elke activiteit nog steeds een ei dat jullie niet mogen 
laten vallen, jammer genoeg is er deze keer geen enkel ei heel gebleven… 
Maar gelukkig komen er nog heel wat activiteiten om eitjes te verzamelen. 
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Op 3 en 4 maart was het ons 
jaarlijkse eetfestijn, waar ook dit 
jaar veel pimpeltjes aanwezig 

waren. Jullie konden genieten van 
een heerlijke croque of spaghetti. 

Op 19 maart gingen we met z’n 
allen naar het bos, daar speelden 

we het mollenspel. 

De pimpels werden verdeeld in 
twee groepen, in elke groep werd 
één pimpel geblinddoekt ‘de mol’. 

De mol moest zo veel mogelijk 
opdrachtjes winnen met behulp van 

zijn team. 

Wij kijken alvast uit naar de 
volgende activiteit!!!! 

Dikke kusjes 
Eline, Elias en Evi 
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Alweer zitten er enkele 
geslaagde activiteiten op als 
Guust. Zo hebben we niet 
alleen gekke dingen gedaan 
aan het lokaal, maar zijn we 
ook eens naar de film geweest 
en naar het bos. Voor het bos 
spel hadden we zeer groot spel 
voorbereid maar ja... Zo'n groot 
spel doen met Guusten is niet 
altijd even makkelijk. Ze waren 
namelijk rap afgeleid door het 
grote aantal takken op de 
grond en bomen om in te 
klimmen. Dus hebben we maar 
besloten om er een 'tocht' van 
te maken. Zo hebben we hééél het bos rond gecrossed en 
goede wapens (takken) gezocht. Ze vonden het ook allemaal 
zeer jammer dat de komende activiteiten Fien er niet zal bij zijn 
omdat ze op stage is in Uganda.  

 

Tofste leider Roel en iets minder tof maar toch toffer dan al de 

rest alhoewel Kwinten ook wel zeer tof is, Jarne. 
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Hallo lieve pluspuntjes!! 

De allereerste activiteit van dit jaar was eentje zonder jullie 

allertofste leiding maar gelukkig werd er voor vervanging gezorgd. 

De aspi’s maakten voor jullie een onvergetelijke dag met de 

allercoolste spelletjes. 

De volgende activiteit waren we er gelukkig wel waar en daar 

moesten jullie bewijzen wie de naam kampioen waardig was: de 

pagadders of de pluspunten? Iedereen heeft heel goed zijn best 

gedaan en op het einde hadden we dan ook te maken met een 

gelijkstand.  

Twee weken later trokken we onze vuilste kleren aan om het 

brakelbos onveilig te maken: plezier verzekerd 

De dag voor de vakantie begon mocht iedereen (ook de jongens) 

zich schminken in een mooie roze Barbie om vervolgens te battlen 

in het zotte barbiespel.  

De volgende activiteit was ter ere van carnaval. In dit thema 

hebben we eerst ruige spelen gedaan die helaas gevolgd werden 

door enkele pijntjes maar gelukkig geen al te erge. Daarna hebben 

we gezellig wat gebabbeld, zoals echte meisjes dat graag doen. 

Het werd een super leuke zonnige dag.  
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Tijdens de laatste activiteit voor weekend hebben we ontdekt dat er 

eigenlijk veel meer landen bestaan dan we dachten. En die landen 

hadden ook nog eens chique vlaggen, mooi volksliederen en nog 

zoveel meer coole dingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel kusjes  

Jaloerse Jolien, bazige Britt en lieve Lauren

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yoooooow Pagadders!  

 

Op zondag 12 februari trokken we allen naar het bos om er een legendarisch 
bosspel te spelen. Het volledige spel draaide rond ‘puzzels’. De pagadders 
werden in kleine groepjes verdeeld en moesten zo snel mogelijk Quinten ‘de 
puzzelaar’ proberen tikken. Van hem kregen ze een puzzelstuk. Nadien 
moesten jullie een ander groepje proberen tikken om zo met jullie beide 
stukken een volledige puzzel te kunnen maken. Indien dit lukte, konden jullie bij 
Lotte ‘de opdrachtenaar’ een opdracht uitvoeren. Het groepje dat deze 
opdracht tot een goed einde kon brengen, kreeg een stukje van de echte 
puzzel. Het groepje dat verloor, moest bij Lies ‘de raadselman’ een raadsel 
oplossen alvorens te kunnen verder spelen. Kortom, een superingewikkeld, 
maar wel een superwijs spel! (Hoe kan dat ook anders van zo drie topleiders!)  
Rond de tijd van ons 4uurtje kwam er een meneer ons zeggen dat we eigenlijk 
op de foute plaats in het bos aan het spelen waren. OEPSIE! En net op dat 
moment waren we Quinten nog eens kwijt ook… Gelukkig kwam Quinten 
uiteindelijk opdagen en  wist de man de weg naar het juiste speelgedeelte. Hij 
wist jullie onderweg te bekoren met heel wat weetjes over het bosgedeelte 
waardoor jullie ook nog wat bijleerden die middag. Van een topdag gesproken! 
Eenmaal op het speelgedeelte aangekomen was het tijd voor ons 4-uurtje en 
nadien speelden we nog enkele kleine spelletjes.  

 

Hopelijk hebben jullie geen buikpijn van alle snoepjes die jullie hebben kunnen 
verdienen (of hebben kunnen stelen als de leiding het zogezegd niet zag) op 
de activiteit! want wat een toffe activiteit was da weeral zeg, we zijn er nog nie 
goe van!  
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De groep werd in kleinere groepen verdeeld en zo konden jullie aan de hand 
van kleine, maar wel hele leuke opdrachtjes snoepen verdienen. Zoals 
geblinddoekt een parcours afleggen waarbij 2 teamgenoten je door moeten 
loodsen, bootjes vouwen, ballonnen wegschieten, en nog zooooveel meer. 
Vooral wanneer er bootjes moesten gevouwen worden keek iederen een beetje 
raar, de leiding had blijkbaar al start geroepen zonder het spel uit te leggen, 
zelf de beste maken fouten! Het was normaal de bedoeling dat de verdiende 
snoepen gehouden werden voor op kamp, maar de meeste snoepen waren om 
17u natuurlijk al verdwenen. En thuis de patatjes niet meer op krijgen zeker, de 
mama zal blij geweest zijn.  

Maar eind goed, al goed van weer een superleuke namiddag (of lekkere, tis 
maar hoe ge het bekijkt hé!).  

 

Zondag 26 maart hadden we weer geluk met het weer! Dus hadden we het 
super goede idee om buiten te sporten! Het was een spannende strijd tussen 
team Lotte en team Quinten, maar uiteindelijk bleek team Lotte toch nét iets 
sportiever te zijn! Jullie namen het tegen elkaar op in voetbal, basketbal, 
iemand is hem niemand is hem, baseball en nog veel andere sporten! Het was 
een suuuuuuuper fijne namiddag. Dat belooft voor  het weekend seg ;) 

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 
 
Tot de volgende!!! 
Quinten, Lies en Lotte 
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Mopjes  

 spelletjes 
 

Wat bestaat uit 3/4de wol ?        → wolf 

 

Wat is mannelijk en vrouwelijk en schiet ?      → jean 
marie PAF 

Een chef kok is heel gelukkig met zijn nieuw kookfornuis van het merk 
'Salamander' die hij juist heeft aangekocht en op een keer wandelt er een 
salamander binnen in zijn restaurant. 

Zegt de kok : hee wist gij da wij een fornuis hebben dat naar u vernoemd is ? 

Zegt de salamander : huuh wat ?....... hebt gulder een fornuis da Jos noemt ? 

 

Raadsel : 

→ een vader koopt voor zijn rattenplaag een doos vergif tesamen met zijn hond 
en zijn baby gaat hij uiteindelijk naar huis maar voor hij naar huis kan gaan is er 
een groot probleem... 

hij moet de rivier over met een klein bootje dat enkel het gewicht van hem of 
iets/iemand anders kan dragen dus zal hij meerdere malen moeten overvaren. 

Maar !!! 

de baby mag niet met de pillen alleen zijn omdat hij ze zou opeten en de hond 
mag niet alleen zijn met de baby. 

 

Antwoord verschijnt in volgende editie. 
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Inschrijven in 

Chiro Jokido? 
 

Het enige wat u moet doen is een medische fiche invullen voor ons en 

15 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.  

 

Wil je kind ook graag een Jokido t-Shirt of Pull dan kan je die steeds 

vragen voor of na een activiteit. Een t-Shirt kost 10 euro en een pull 20 

euro.  

 

 

 

http://www.jbjokido.be/
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DATA 
Donderdag 13 april: De Wacko’s hebben een onvergetelijke 2daagse naar 
Gent. We vertrekken om 10.00 uur aan het lokaal van de Jokido. Leiding zorgt 
voor vervoer. 

Zondag 23 april : De Pimpels, Guusten, Pagadders en Pluspunten gaan 
naar de sneukeltocht en kinderfuif van Chiro Sint-Bartel ( JOEPI ! ). 
We spreken af om 14 uur lokale tijd op de markt in Geraardsbergen. Het thema 
is Studio 100, dus haal dat Mega Mindy of ROX pakje maar boven! De 
kinderen moeten ongeveer 5 euro meedoen. We spreken terug af om 17 uur 
aan de markt.  

Zondag 30 april : De Guusten, Pimpels, Freggels en Aspi’s hebben activiteit 
van 14 tot 17 uur aan het lokaal. 

Zondag 7 mei : De Pagadders, pluspunten en wacko’s hebben activiteit van 
14 tot 17 uur aan het lokaal.  

Zondag 14 mei : De Freggels en Aspi’s hebben activiteit van 14 tot 17 uur 
aan het lokaal. De Pimpels en Guusten gaan zwemmen! We spreken af op de 
grote parking (bij de bareel) om 13u45. Vergeet zeker niet jullie allermooiste 
zwemgerief voor een heerlijk namiddagje geplons en een centje! Om 17u 
spreken we weer af op dezelfde plaats. 

Zondag 21 mei : De wacko’s hebben activiteit van 14 tot 17 uur aan het 
lokaal. 
Pagadders en Pluspunten  gaan zwemmen. Neem alvast je allermooiste 
zwempak mee voor een namiddagje heerlijk geplons. Neem ook een centje 
mee. Afspraak om 13.45 aan de grote parking (bij de bareel). Om 17 uur 
spreken we terug af op de zelfde plaats. 

Zondag 28 mei :  De Guusten, Pimpels en Aspi’s hebben activiteit van 14 tot 
17 uur aan het lokaal. 
Geen activiteit voor freggels   ( examens ) 
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Zondag 4 juni : De Pagadders, pluspunten wacko’s hebben activiteit van 14 
tot 17 uur aan het lokaal. 

Zondag 11 juni: De Guusten, Pimpels en Aspi’s hebben activiteit van 14 tot 
17 uur aan het lokaal. Geen activiteit voor freggels   ( examens ) 

Zondag 18 juni : De Pagadders, pluspunten en wacko’s hebben activiteit 
van 14 tot 17 uur aan het lokaal. 

Zondag 25 juni : De Guusten, Pimpels en Aspi’s hebben activiteit van 14 tot 
17 uur aan het lokaal. 
Geen activiteit voor freggels  * ( examens ) 

Zondag 2 juli : De Pagadders, pluspunten en wacko’s hebben activiteit van 
14 tot 17 uur aan het lokaal. 

Zondag 9 juli : De Guusten, Pimpels, Freggels en Aspi’s hebben activiteit 
van 14 tot 17 uur aan het lokaal. 

Zondag 16 juli: Omdat Frank vandaag heel mooi weer heeft gegeven spelen 
we een gezamenlijke waterspelletjes activiteit.  Alle groepen zijn welkom van 
14 tot 17 uur aan het lokaal. Eigen watervertier meebrengen mag. 

 

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! 
 
In de zomer geven we ijsjes maar deze kosten wel 1 
euro per stuk!  
 
De prijs van de pull en T-shirt is gestegen. Voor een pull 

betaal je nu 20 euro en voor een T-shirt is het 10 euro.  
 

 



 

Yoooooow freggels 

We hebben hier weer al wat doldwaze avonturen meegemaakt de afgelopen 
weken. 

Na de lange examenperiode van december was de frietjes-en filmavond er 
direct boenk op. We begonnen met de film van 'foute vrienden' voor daarna 

de film van 'fc de kampioenen' te zien en tenslotte nog 'little man'. En dat 
allemaal samen met frietjes en partysnacks. Wa moet nen alien meer ein as 

ne goeie film en ne partysnack. 

In januari zijn we dan nog is naar de cinema geweest met z'n allen. We 
hebben daar naar de film 'pippa' gekeken. Da was nogal is ne film zulle!! En 

verschoten dat we waren toen dat Nathalie Meskens daar bijna werd 
neergeschoten. Ik ben er nog altijd niet goed van. We onthouden vooral dat 

als je veel namen roept naar de voorbijgangers in de cafetaria dat de 
mensen raar beginnen te kijken naar u ;) 

De 5de februari was het voor serieus want we wilden de hele wereld 
veroveren in risk. Met teams per 2 probeerden we zo veel mogelijk pionnen 

van het andere team weg te spelen en zelf het land in te nemen. Het gevecht 
om een land te winnen was niet mals. We hebben moeten schoenslingeren, 

kousen uittrekken, krokodillenworstelen en zelfs een schilderij met onze neus 
moeten maken. 

Naar jaarlijkse gewoonten hebben we ook weer met de krakelingen 
meegelopen. Na dat we onze veel te grote of net veel te kleine kleren 

hadden aangetrokken was het tijd voor mekaar is uit te lachen met de kleren. 
Hopelijk mogen we volgend jaar weer de turnclub 'la grammontoise' zijn ;) 

 



 

Na het eetfestijn hebben we dan nog is ons beste paar handschoenen boven 
gehaald want we zijn gaan schaatsen in Liedekerke samen met de wacko's. 
We begonnen daar direct met wat pirouettes alsof we al jaren schaatsten. 
Ook tikkertje furby en een treintje maken samen met de andere chiro's kon 

ons wel bekoren. 

19 maart was er de tofste activiteit gepland van het hele jaar maar helaas 
was door de tussentijdse examens enkel Jorre gekomen. Maar we hebben 
ons niet verveeld. We hebben ons daar geamuseerd voor tien. We hebben 
wat communiefoto's getrokken met Paul zijn paard en geit en ook met zijn 

bomen. Omdat we ook niet de hele namiddag foto's konden trekken zijn we 
dan eens naar ons nieuw lokaal gefietst. En we hebben daar direct een 

gegidste rondleiding gekregen van de hoofdleidster herself! Daarna zijn we 
ook nog naar de bioboerderij van Liselot haar nonkel. We hebben daar wat 

koetjes geaaid en wat communiefoto's in tractors genomen. Dat is Jorre zijne 
lievelings! 

Helaas werden al deze ludieke momenten triest overschaduwd door het 
afscheid van vriendin, groepsgenoot en jokidomaatje Clarence. 

Lieve Clarence, in deze groep zal je altijd thuishoren!

 

Dag en bedankt 

Liselot en Arno 

 



 18 Jokidootje - juni ‘15 - september ‘15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve lieve Clarence 

Je toverde altijd een lach op ieders gezicht.  
Nu maakt die plaats voor een traan, maar het zijn je oneindig enthousiasme 

en vrolijkheid die we ons zullen blijven herinneren.  

... 
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De-Grote-Wacko’s-Wist-Je-Datjes-Lijst 

 

Wist je dat 

….. Artuur het moeilijk heeft om sleutels bij te houden? 

….. Brent naast de Belgische nationaliteit ook de Indische nationaliteit heeft? 

….. Dorien Lierde heeft mogen verkennen in het bijzijn van 3 mannen? Jawadde 

dadde! 

….. Julie soms al eens een scheve schaats rijdt en al ne keer valt ook? 

….. Bram al ne keer geiren de film “Pippa” wou zien, maar de rest van de wacko’s 

daar niet te veel goeste in hadden? 

….. Rachel al ne keer graag uitgaat? Geen feest zonder Rachel blijkbaar. Bij deze de 

nummer van de AA: 03 239 14 15. 

….. Iris Amsterdam interessanter vindt dan Lierdecity? Da gelooft toch niemand. 

….. Wietse zich vol steekt met wafels van zijn oma terwijl de wacko’s menig 

krakelingen en visjes in wijn verorberen tijdens de krakelingen in G-town? 

….. De wacko’s geboren meesters zijn in het servieten rollen? 

….. Dikken Dré het geniale idee had om een kist te begraven, maar Niels wel de put 

moest graven? 

….. Niels ongetwijfeld de beste leider ooit is? 

….. Ge pas op nen vélo moogt gaan zitten als de pikkel niet meer opstaat? Anders zou 

da wel is kunnen afbreken. 
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Hoera hoera hoer b,  

Tis weer tijd voor een ludiek verslagje,  

Direct te beginnen met een lachje want tijdens onze filmnacht was de matras van 

Simon opeens vree nat, Twas niet van te wenen bij de geliefde film ‘the pianist’ die 

de aspi’s zo graag wouden zien maar van de lieve hond Toby aka the pussy slayer van 

de bosveld.  

De volgende activiteit hadden we hoog bezoek, namelijk Eva haar date die op bezoek 

kwam helemaal vanuit Denemarken. Ze hadden elkaar leren kennen via de datingsite 

‘Petit Ami’. Het was een dagje vol ruige spelen, iedereen behalve den Deen deed 

mee, hij was niet te vinden voor dit soort activiteit. Hij zag de ware ruige aard van 

Eva naar boven komen en besloot dat dit een reden was om terug naar Denemarken 

te gaan. Hierdoor miste hij onze zeer succesvolle editie van Bal Marginal. Iedereen 

heeft top gewerkt. Gezegend door kardinaal De Cremer en beschermd door Redneck 

Mattias was het een avond om U tegen te zeggen.  

Mucho ambiance op buitenlands kamp en toodleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Levi 

en Mattias 
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Algemeen verslag 
 
 
Met het nieuwe jaar komen er uiteraard ook nieuwe evenementen. 

Zoals ons succesvolle eetfestijn met onze zalige spaghetti 
bolognese en onze croque monsieur ( of madame) , met  

1112 eters, 

allen bedankt om te komen ! 

Maar het eetfestijn was niet het enigste succesvolle evenement , 
de Aspi’s hadden ook nog een toffe fuif ineengestoken genaamd 
'Bal Marginal'. Het concept van de fuif is dat je u verkleedt en de 

best verklede wint een prijs. Verkleden + dikke platen = groot 
succes.  

Shout out aan de winnaars van deze editie : Kenneth en Aline die 
beiden verkleed waren als Cesar verkleed als Meneer Den Alien 

en Michael Jackson, proficiat ! 

Uiteraard was het Jokido seizoen weer van start gegaan en 
kunnen alle kinderen weer ontsnappen uit de sleur van het 

dagelijks leven. 
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Verjaardagen 

 
Pimpels: 
Mirthe         6 april 
Emma   6 mei 
Annelie       18 mei 
Ziva   25 mei 
 
Guusten: 
Alexander  14 mei 
Tibo   18 mei 
Pieter   31 mei 
Robin   31 mei 
 
Pluspunten: 
Jutta   19 mei 
Jolien   21 mei 
Anne-Sophie   6 juni 
Ciarra   26 juni 

 
 
Pagadders: 
Lukas   14 april 
Ruben     2 mei 
Dastan   29 mei 
Mathieu  29 mei 
 
Freggels: 
Wout   15 mei 
 
Wacko's 
Bram   31 mei 
 
Leiding: 
Eline   4 april 
Jarne   7 april

 

 

 

 

 



Jokidootje - juni ‘15 - september ‘15 23 

TENTENVERHUUR 

JOKIDO 

WAT? 

partytent 

van 6 op 12 m 

PRIJS? 

150 euro 

incl. opzetten en afbreken 

CONTACT? 

      Mattias 0488 34 71 19 

      Quinten 0494 40 55 70 

        jbjokido@hotmail.be 

      Facebook Jeugdbeweging Jokido

mailto:jbjokido@hotmail.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


