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Dag liefste pimpels!!
Nadat jullie op de eerste activiteit ontdekten wie jullie nieuwe leiding was, was het tijd
om er in te vliegen. De eerste activiteit was er dan ook eentje om niet snel te
vergeten, hoe kan dat ook anders met zoveel glitters! Al snel hingen de glitters echter
niet alleen op jullie elfenvleugels, maar ook op jullie gezicht, kleren en in jullie haar.
Sorry (of toch niet hihi) mama’s en papa’s!
Ook de volgende activiteit viel in de smaak! Jullie moesten in groepjes strijden om de
verschillende stukken land. Balleneiland, stoelenstad, parcoursprairie, verstopvallei,
… werden al snel veroverd. Iedereen deed dan ook zijn uiterste best, want hoe meer
land jullie veroverden, hoe groter de kans dat jullie op het einde meer popcorn
hadden! Team groen bleek uiteindelijk toch de grote winnaar van dit spel, maar
gelukkig was er genoeg popcorn voor iedereen!
Omdat de kinderfuif dit jaar niet doorging, speelden we de volgende activiteit ‘Het
mega-de-luxe-super-geweldig-fantastisch kinderfuifspel’! Hierbij moesten jullie zo
snel mogelijk alle verschillende kaartjes van de kinderfuif verzamelen. Dit konden
jullie doen door kaartjes van de andere groepen te stelen. Tussendoor namen jullie
het op in de enige echte kinderfuif-battles, waaronder de limbo en een echte
dansbattle!
De volgende activiteit was jammer genoeg ook de laatste ‘echte’ activiteit die we
gehad hebben, maar wat voor één! Samen met de Guusten spraken we ’s avonds af
voor een Halloweenactiviteit. Na heel wat leuke spelletjes, sloten we de avond af met
lekker warme chocomelk met slagroom én marshmallows! Mmmmm! Jullie waren
overduidelijk heeeeeel moe geworden van al dat spelen, zo stil hadden we jullie nog
nooit gezien!
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Maar ook op de online-activiteiten werd de eer van de pimpels zeer goed
vertegenwoordigd! Jullie haalden zelf twee keer de overwinning binnen! Goed
gedaan, pimpels!!
Heeeeeel veel groetjes van jullie favoriete leidsters,
Febe, Camille en Dorien
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Dag gekke guusten
Het jokidojaar was nog maar zeer kort, maar toch hebben we al veel zotte dingen
meegemaakt met z’n allen.
De enige echte openingsactiviteit was als het ware een bloeddorstige strijd tussen de
stoere Griekse slaven en de krachtige Romeinse slaven. Na een gevaarlijk gevecht
met openbarstende waterballonnen hebben we allemaal de wapens neer moeten
leggen omdat jullie twee even goede teams waren. De week erop was het al terug aan
de guusten om elkaar terug te zien en ook deze activiteit was een voltreffer! We stapten
op de grote tractor van leider Vic en vertrokken op boerderijtocht. Daar kregen we een
rondleiding tussen alle koeien, kippen, katten,
stieren en andere dieren en daarna mochten
we allemaal eens op de grootste tractor gaan
zitten om eens luid te toeteren. De volgende
bestemming was de grote toren met stro
balen en tot slot gingen we eens kijken naar
die GIGANTISCHE pikdorser. Helemaal
uitgeput en met een maiskolf in de hand
stapten we terug op de tractor richting het
lokaal. De volgende activiteit was er eentje
met een volledig zelfgemaakt vogelpikbord en
voor de laatste fysieke activiteit hebben we
ons allemaal verkleed in de engste
halloweenmonsters om lekkere chocomelk
met marsmellows te kunnen proeven.
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En dan begonnen ze, de allerzotste online activiteiten... Van presidentsverkiezingen
tot superhelden en van de ruimte naar de boerderij. Ook nog een knotsgekke bingo,
een sinterklaasvideoactiviteit en eindigen deden we met een
zelfgemaakte/zelfgekochte secret santa. Hopelijk heeft iedereen hier evenveel van
genoten als wij hebben gedaan?
Wij vonden het alvast heel leuk om leiding te mogen zijn van de coolste groep van’t
land en we hopen dan ook dat we jullie in 2021 nog veeeeeeeeeel meer mogen zien.
Tot snel
Akelige Artuur, Jolige Julie, Vuile Vic en Leuke Lauren
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Spelletjes

Van kleuren krijg je goede humeuren !
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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. Indien de medische fiche
niet is ingevuld is u kind niet verzekerd.
Als de overschrijving en medische fiche in orde zijn, is uw kind
helemaal klaar voor het nieuwe Jokido jaar.
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Dag liefste pluspunten!
Onze eerste kennismaking met de pluspunten was zalig! We moesten er eventjes inkomen
maar ons schaap Baarbara had het ijs zeker en vast gebroken. De opeenvolgende
activiteiten waren alleen maar rozengeur en maneschijn. Jullie hebben allemaal laten zien
dat jullie goede teamworkers zijn. Trotse pluspuntenleiding! Jammer genoeg kwam miss
Rona en konden we niet meer gezellig samen spelletjes spelen. Gelukkig waren er super
leuke online activiteiten waar jullie zonder twijfel ook super goed aan meededen. Onze
Halloweenspecial was helaas voor de computer maar gelukkig waren jullie er voor de sfeer
en gezelligheid. Wij geven alvast een dikke 10! Het was leuk om nog eens jullie
pluspuntkopjes te zien!( hihi dat rijmt). Hopelijk zien we jullie snel terug want we missen jullie
hoor. We hopen ook dat deze fotootjes jullie al een beetje heimwee geven xp.
Xoxo jullie leiding ;)
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Aangezien we ons jaar als pagadders goed konden starten met de nodig maatregelen
hebben we van de ladder competitie tot de kruiwagen race veel amuseleute gehad maar des
te groot dat onze online activiteiten een echte flop was (het was eerder online verstoppertje?)
willen we toch graag even terugblikken op een paar foto’s van onze activiteiten

Vele groetjes van jullie liefste leiding x
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Stop!
Maak alvast een gaatje vrij in je agenda
op 5 en 6 maart 2021 voor ons

Jaarlijks eetfestijn

Meer info volgt
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Deze keer zijn er geen mopjes…
Mopje!
Struikelen over draadloos internet ………………

Wat is de grappigste hond ter wereld?

een mopshond ……………………………

Wat is het toppunt van lompheid?

Ipizza……………………

Op welk Spaans eiland eet men altijd pizza?

Twee koeien praten in de wei over een derde koe. ‘Weet jij hoe het komt dat Annie
zo mager is?’ vraagt de ene koe aan de andere. Antwoordt de andere koe: ‘Dat komt
doordat ze zo bijgelovig is. Ze eet alleen maar klavertjes vier.’

Quiz: Welke pizza ben jij?
1) Je hebt de hele dag geslapen, hoe voel je je?
a) goed
b) beetje dubbel
2) Eet je graag kaas?
a) Nee, eikes
b) Mmm ja, mijn lievelings; hoe meer, hoe beter
c) Ja, dat smaakt mij wel.
Resultaat:
1a + 2a = een vegan pizza
1a + 2b = een vierkazen pizza
1a + 2c = een pizza margherita
1b + 2a = een vegan pizza calzone
1b + 2b = een pizza calzone met extra kaas
1b + 2c = een pizza calzone
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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 deze data onder voorbehoud. Wij
weten niet hoe de huidige situatie zal evolueren en 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 activiteiten voor de drie oudste groepen mogen al zeker niet doorgaan tot
half januari (dit kan nog langer duren)! De jongste groepen starten vanaf begin
januari terug met de activiteiten.

10 januari: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af
om 14u aan het lokaal.
17 januari: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
24 januari: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af
om 14u aan het lokaal.
31 januari: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
7 februari: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af
om 14u aan het lokaal.
14 februari: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
21 februari: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af
om 14u aan het lokaal.
28 februari: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
7 maart: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
14 maart: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
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21 maart: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
28 maart: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om
14u aan het lokaal.
Paasvakantie: Weekend voor alle groepen. Meer info volgt!
25 april: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’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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Leidingsvoorstelling
Joepie jeej hoera!!! We hebben er dit jaar weer 8 supermegafantastische nieuwe leidingen
bij. Maar wie zijn ze, wat bestellen ze in de frituur, wat is hun haarlengte? Je komt het
hieronder allemaal te weten!

Naam – leeftijd – groep:

Yente Van Lierde – 18 – pagadders

Ik studeer:

elektromechanica

Haarlengte:

3cm

Lievelingsplant:

kamerplant

Geheime talenten:

stroblazen

Mijn favoriete kampmaaltijd:

wap

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

frietjes en vleeske

Moest ik een dier zijn dan
was ik:

scorpion

Vouwer of propper ?:

vouwer

Mijn mooiste jokido
herinnering:

kamp

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

keuzenamiddag

Mijn lievelingsmopje:

Een man komt een cafe binnen met een krokodil. Hij gaat
aan de bar zitten en legt de krokodil op de toog. “He!”
roept de barman, “weg met dat beest, dat is
levensgevaarlijk!” “Welnee,” zegt de man, “dat beest is
hartstikke tam.” “Wegwezen met die krokodil,” zegt de
barman weer, “dat is hier veel te gevaarlijk.” “Echt, dat
beest is zo tam als wat,” zegt de man. Om het te bewijzen
doet hij zijn gulp open, legt zijn pik in de bek van de
krokodil en geeft het beest een keiharde knal op zijn kop.
Er gebeurt niets. “Zie je wel, er is helemaal niks gebeurd,”
zegt de man, en richt zich tot het cafepubliek: “Is er nog
iemand die het wil proberen?” Komt er een oud vrouwtje
aanlopen, dat zegt: “Ja meneer, ikke wel, als u maar niet
zo hard op m’n hoofd slaat.”
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Naam – leeftijd – groep:

Vic Lemaitre -18 -guusten

Ik studeer:

Wetenschappen- wiskunde

Haarlengte:

1

Lievelingsplant:

gras

Geheime talenten:

weinig talenten

Mijn favoriete kampmaaltijd:

spaghetti

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

pak friet mee stoofvlees

Moest ik een dier zijn dan
was ik:

vogel

Vouwer of propper ?:

propper

Mijn mooiste jokido
herinnering:

kamp

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

kookvoormiddag

Mijn lievelingsmopje:

Jantje zit in de klas en opeens begint hij keihard te lachen. De
juf vraagt: ‘Waarom lach je zo hard?' Dan zegt Jantje: ‘Ik zat
moppen aan mijzelf te vertellen en de laatste kende ik nog niet!’

Naam – leeftijd – groep:

Wout De Norre – 17 – pagadders

Ik studeer:

wetenschappen moderne talen

Haarlengte:

+- 5 cm

Lievelingsplant:

palmboom

Geheime talenten:

duim uit de kom laten gaan en veel eieren na elkaar inslikken

Mijn favoriete kampmaaltijd:

WAP

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

nen lange lummel

Moest ik een dier zijn dan
was ik:

geit

Vouwer of propper ?:

vouwer

Mijn mooiste jokido
herinnering:

buitenlands kamp

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

kookvoormiddag

Mijn lievelingsmopje:

ik lach met alles
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Naam – leeftijd – groep:

Nette De Backer – 17 – de mega coole pluspunten!!!!!

Ik studeer:

Schoonheidszorgen

Haarlengte:

bijna 10 cm!

Lievelingsplant:

zo die hangplant dat lijkt op allemaal hartjes

Geheime talenten:

met mijn linkerhand mijn nagels lakken

Mijn favoriete kampmaaltijd:

macaroni all the way!

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

een bamischijf

Moest ik een dier zijn dan was
ik:

een spookdiertje

Vouwer of propper ?:

vouwer!! Proppen is vies

Mijn mooiste jokido herinnering:

Toen ik iedereen zijn haar mocht bleachen :)

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

KOOKVOORMIDDAG

Mijn lievelingsmopje:

ik ken er maar eentje en hij gaat als volgt: er stonden eens 2
mannetjes bij een bos, de ene zegt ‘kijk daar een bos!’, de
andere zegt ‘kziet niet want er staan bomen voor!’.
(Hahahaha)

Naam – leeftijd – groep:

Dorien Van Kerckhove – 18 jaar - pimpels

Ik studeer:

pedagogische wetenschappen

Haarlengte:

ergens rond de 50cm

Lievelingsplant:

pannenkoekenplant!

Geheime talenten:

ik heb een carrière als buikdanser gemist

Mijn favoriete kampmaaltijd:

macaroniiii

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

meerdere vleesjes

Moest ik een dier zijn dan was ik: varkentje op pig beach in de Bahama's, living my best life
Vouwer of propper ?:

vouwer

Mijn mooiste jokido herinnering:

ik kan eigenlijk echt niet kiezen, maar de partyboot in Kroatië
was toch wel een hoogtepunt

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag:

Kookvoormiddag!

Mijn lievelingsmopje:

waarom moogt ge in Rusland maar in een bubbel van 3?
Anders krijgt ge vierrussen! Hahahahahahaha
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Naam – leeftijd – groep:

Iris Masure – 19 jaar – de allerliefste pluspunten

Ik studeer:

Sociaal Werk

Haarlengte:

+/- 34cm (moeilijk te meten haha)

Lievelingsplant:

ik hou van alle plantjes

Geheime talenten:

lomp zijn zonder mijn best ervoor te moeten doen

Mijn favoriete kampmaaltijd:

de overheerlijke macaroni

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

mini-loempia’s

Moest ik een dier zijn dan was
ik:

bij (ik ben graag actief bezig

Vouwer of propper ?:

propper (sorry mama en papa voor de verstopte wc)

Mijn mooiste jokido
herinnering:

Alles met de Jokido is superfijn maar als ik echt moet
kiezen, kies ik dan toch voor het paintballen in de bossen
in Tsjechië op het Buitenlands kamp van 2017. Superwijs
was dat!

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

Kookvoormiddag zonder twijfel!

Mijn lievelingsmopje:

Ik heb 31866 hoofden, 996 nekken, 4453 poten en 8
ogen. Rara, wat ben ik?
EEN LIEGEBEEST
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Naam – leeftijd – groep

Camille Van Cauwenberge – 17 – de pimpelssss

Ik studeer:

Latijn-wetenschappen

Haarlengte:

52 cm

Lievelingsplant:

mini sansevieria

Geheime talenten:

ik kan (een beetje) vloeiend Zweeds spreken

Mijn favoriete kampmaaltijd:

mmmmacaroni <3

In het frietkot durf ik wel al
eens… te bestellen:

frietjes met een kaaskroket of een kipcorn

Moest ik een dier zijn dan was
ik:

een vogelbekdier of een eenhoorn

Vouwer of propper ?:

hangt af van de situatie

Mijn mooiste jokido herinnering:

(vorig) kamp

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

kookvoormiddag

Mijn lievelingsmopje:

Een konijntje wil een brug oversteken, voor de brug staat er
een bord. Op dat bord staat dat er maar 1 konijntje per keer
de brug mag oversteken anders stort ze in. Het konijntje
beslist om de brug over te steken. Opeens stort de brug in
en heeft het konijntje zijn poot gebroken, een
hersenschudding en een bloedneus. Na een tijdje vindt de
boswachter hem. Het konijntje vraagt: ‘ Waarom is de brug
ingestort, er liep toch maar 1 konijntje over ?’ De
boswachter antwoordt: ‘Ja dat is waar maar een verwittigd
konijn is er 2 waard .’
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Naam – leeftijd – groep:

Julie Masure – 19 jaar – de geniale Guusten

Ik studeer:

1ste jaar Orthopedagogie

Haarlengte:

48 cm

Lievelingsplant:

een pannenkoekenplant

Geheime talenten:

snaarinstrumenten met rechts bespelen (ook al ben ik
linkshandig). Ieder kamp vallen en met geschaafde knie(en)/benen
naar huis gaan. Oprecht goed zijn in Rummikub, vraag maar aan
Iris en Evi haha

Mijn favoriete kampmaaltijd:

rijst met curry/zoetzure saus en de wortelpuree

In het frietkot durf ik wel al eens…
te bestellen:

Kaaskrokketen

Moest ik een dier zijn dan was ik:

doodhoofdaapje, hier een foto:
Vouwer of propper ?:

vouwer

Mijn mooiste jokido herinnering:

Naar de sterren kijken in Kroatië. Maar het was wel moeilijk om 1
iets te kiezen, want je beleefd zo veel wijze dingen.

Kookvoormiddag of
keuzenamiddag

Keuzenamiddag: voor geen afwas

Mijn lievelingsmopje:
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Dag liefste freggeltjes aangezien er niet echt veel gebeurd is zal ik jullie voorzien van een
verhaaltje voor het slapen gaan:

Vandaag maken Gollie en Dollie een wandeling in het dierenbos. Nadat ze enkele stappen
door het bos hebben gewandeld merken ze op dat er maar weinig te beleven valt in het bos.
Dollie vraagt aan Gollie; ‘zeg Gollie vind jij ook dat er maar weinig beweging is in het bos?’
Gollie zegt; ‘ja, eigenlijk wel Gollie, maar hoe zou het eigenlijk komen dat er hier niemand te
zien is? ‘Zou er iets aan de had kunnen zijn met één van de dieren of zou er iets ernstig
gebeurd zijn hier in het bos. ‘Ik vind het toch maar raar hoor Gollie’: zegt Dollie. ‘Het maakt
me echt bang hoor.’ Je hoeft toch niet bang te zijn Dollie, ‘ik ben en blijf dicht in je buurt
zodat je niet bang hoeft te zijn.’
Zo heeft Gollie zijn zusje gerust gesteld en kunnen ze verder gaan met hun tocht. Broer en
zus wandelen verder door het dierenbos om gaan te kijken wat de oorzaak is van het
verlaten bos. Na enige tijd komen ze dan toch iemand tegen. Het is Layla de bosduif. Ze
vliegt kort over de hoofden van Gollie en Dollie. Voor ze iets konden vragen aan Layla was
ze al weg. ‘Niet mooi hé van Layla, ons zomaar voorbij vliegen zonder iets te zeggen,’ zegt
Dollie. ‘Nee niet echt, maar als Layla al niets tegen ons zegt, zal er iets ernstig aan de hand
zijn Dollie.’ ‘Weet je wat, we zullen haar eens volgen, want ze vliegt richting het meer.’ ‘Mij
best,’ zegt Dollie tegen haar grote broer
Ze wandelen richting het meer. Toen ze dichter bij het meer kwamen hoorde ze de stemmen
van enkele dieren van het bos. Door de hoge bomen die er rond stonden konden ze niet
goed zien wat er allemaal gaande was aan het meer. Maar toen ze bijna bij de ingang van
het meer waren, hoorde ze nog voetstappen achter hen. Het waren Flapoor het konijn en
Rakker het hert. Ze vroegen aan Gollie en Dollie wat er aan de hand was, want ook zij wisten
het niet.Als snel werd het duidelijk . Bij het meer zagen ze alle dieren van het dierenbos
samen werken aan het water. Het had namelijk de dag ervoor heel hard geregend en
gestormd en zo waren er brokken gemaakt. Door de overvloedige regen had de dam in het
water, die de bevers hadden gebouwd om het dierenbos veilig te maken, het begeven. En
door deze breuk dreigde het hele dierenbos onder water te lopen. Daarom was het zo stil in
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het bos. Iedere bewoner van het dierenbos was samen met de bevers de dam aan het
herstellen.

Toen onze vrienden Gollie en Dollie dat zagen, hebben zij meteen de handen uit de mouwen
gestoken en hun goede vrienden van het dierenbos geholpen met het maken van de dam.
Nadat alles in orde was, hebben de dieren van het dierenbos Gollie en Dollie uitgenodigd om
samen met hen in het bos een groot feest te houden. En natuurlijk zeiden Gollie en Dollie
daar geen nee tegen.
Gollie en Dollie hebben samen met de andere dieren nog tot laat in de avond gefeest.
Ziezo hopelijk kunnen jullie nu lekker zacht slapen!
Fijne feestdagen! xxx jullie allerliefste Freggelleiding
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Jow Jow Jow Wackooooo’s
Het lijkt ondertussen alweer een eeuwigheid geleden maar we zijn dit jokidojaar kunnen
starten in real-life en niet vanachter ons scherm. Op onze openingsactiviteit wouden we de
lat dan ook niet te hoog leggen, althans dat dachten we toch! Ballonnen kapot prikken met
een nagel bleek toch te moeilijk zijn, man man man. Op naar de volgende activiteit dan
maar?? En wat voor een talenten hebben we toen ontdekt! Diep in elke Wacko schuilt er een
echt rapper (k€ic00l). Maar er kan maar één iemand topartiest zijn natuurlijk en dat was
Merel, beter bekend als Juice Mic, proficiat!
Op onze laatste fysieke activiteit van het jaar hebben we getest hoe sterk eitjes zijn, ik denk
wel dat we kunnen besluiten dat eitjes met een beetje hulp (a.k.a nylonkousen en papier)
onbreekbaar zijn?
Nadien zijn we terug moeten overgaan tot online activiteiten door het corona virus
Zo
hebben we onder andere Among Us gespeeld (du-uh), een quizje gedaan, homo universalis
gespeeld (met als grootste loser Mats D.N, hehe) Jammer genoeg is er tijdens onze online
activiteiten een nieuw virus opgedoken! Eerst hadden de Wacko’s er last van en binnenkort
mag de leiding het vreselijk examen-virus gaan verslaan. Maar geen nood, na de examens
plannen we onze comeback met een heleboel leuke activiteiten
Veeeeeeeeeeeeeeeeel groetjes van Evi, Rachel en keileuke Britt xdxp
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Dag aspissss!! Heel veel hebben we nog niet kunnen doen maar dat valt allemaal
wel mee omdat ‘nen Tour’ ook niet op 1 dag gereden wordt hé
. Over ‘den Tour’
gesproken, jullie mogen voor de groene trui zo snel mogelijk naar station Zottegem
gaan daar zijn 20 punten te verdienen voor de eerste en 18 voor de 2 de enz.. Maar
ook voor de bolletjes trui zijn er ook 20 punten te verdienen de eerste die boven op
de muur staat wint. De 2de krijgt 18 punten enz. stuur een foto in de messenger
groep als bewijs.
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Algemeen verslag
Het nieuwe Jokidojaar begon wat anders dan anders, maar daarom niet minder
waar.
Een enthousiaste leidingsploeg stond namelijk voor jullie klaar!
De eerste weken speelden we op zondagnamiddag steeds op het terrein.
Amai, dat was echt dol-fijn!
Helaas kwam corona daar even later een stokje voor steken,
maar al snel werden alternatieven bekeken.
Activiteiten zijn immers essentieel,
dus werden ze opnieuw virtueel.
Jammer genoeg konden niet enkel de activiteiten niet doorgaan.
Ook Petrol, de kinderfuif en streekbieravond bleven aan de kant staan.
Maaaaaar geen paniek!
Hopelijk zijn ze volgend jaar terug, en nog steeds even ludiek!
Ook de Sint kwam jammer genoeg op de Jokido niet op bezoek,
maar voor volgend jaar kijkt hij waarschijnlijk al in zijn boek.
Meer valt er over de voorbije maanden eigenlijk niet mee te delen,
dus hopelijk kunnen we binnenkort weer samen spelen!
Want terwijl ik dit nu schrijf,
hoop ik dat we jullie snel terug zien op zondagmiddag van twee tot vijf!
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Verjaardagen
Guusten
Lewis 15 februari
Andreas 21 februari
Stan 19 maart
Maiko 18 april
Milo 19 april
Toine 24 april

Pluspunten
Gonde 8 januari
Eluna 6 april

Pimpels
Sien 5 januari
Mily 26 februari
Jits 16 april

Wacko’s

Pagadders
Ferre 18 januari
Ties 3 februari
Ian 6 februari
Driss 9 februari
Mats 14 maart
Ruben 21 maart
Nand 8 april

Leiding
Jolien 3 januari
Sarah 9 januari
Febe 13 januari
Camille 22 februari
Rachel 26 februari
Lauren 3 maart
Artuur 23 maart
Simon 30 maart
Jarne 7 april
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Freggels
Emile 2 februari
Noor 30 maart

Aspi’s
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Afz. Chiro Jokido
Kruisstraat 1A 9570 Lierde

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
Vic
0478 67 81 64
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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