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Liefste pimpeltjes,
Het eerste deel van het jaar is alweer voorbij gevlogen! Zo kunnen we eens terug kijken naar
alle leuke dingen die we al hebben gedaan!
In het begin van het jaar was het weer ons
niet zo goed gezind. Ook al konden we elkaar
terug in het echt zien, was het verschrikkelijk
koud om de hele tijd buiten te spelen. Toch
waren er telkens een aantal moedige pimpels
aanwezig! De allereerste zondag gingen we
samen met de guusten opzoek naar de
moordenaar van Mevrouw Pijp. De zoektocht
naar de misdadiger (huishoudster Karla) liep
uit in een nogal modderige en koude activiteit.
Dat hield jullie echter niet tegen om de latere
weken terug te komen!
De volgende activiteiten gingen we nog opzoek naar een echte piratenschat, deden we een
dobbelstenentocht (in de vriezende kou) en gingen we naar het bos met de guusten. Elke
keer weer was het terug dolle pret.
Rond Valentijn deden we een activiteit in het thema van Blind Getrouwd. Jullie moesten
allemaal opzoek naar jullie partner. Door opdrachten uit te voeren konden jullie tips winnen
om dan op een Wie-is-het-manier jullie juiste wederhelft aan te duiden. Iedereen vond op het
einde gelukkig zijn partner terug, zo kunnen jullie nog lang en gelukkig verder leven
.
We deden ook eens een activiteit in het thema van eitjes (vreemd genoeg had deze niets
met Pasen te maken). Jullie kregen allemaal een eitje en het was de bedoeling om aan de
hand van opdrachtjes muntjes te verdienen. Deze muntjes konden we later gebruiken om
ons eitjes te beschermen tegen een super hoge val! Er sneuvelden talloze eieren nog voor
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we goed en wel waren begonnen, toch konden we het spel eindigen met enkele levende
eitjes. Deze werden dan met veel plezier kapot gemaakt op jullie hoofd.
De volgende activiteit was het wél Pasen en speelden we natuurlijk het grote Paasspel. Dit
betekende terug een activiteit gevuld met eitjes (maar deze keer werden ze niet kapot
geslaan). Het was de bedoeling seconden te verdienen door opdrachtjes te winnen. Deze
seconden kon je later inzetten om samen met je groep de meeste papieren eitjes te vinden
die overheen het terrein waren verspreid! Op het einde kregen we nog een paar chocolade
eitjes om op te eten.
Ten slotte gingen we deze voorbije vakantie natuurlijk nog op paasweekend! We mochten
niet blijven slapen, maar dat maakte het niet minder leuk. We leerden elkaar beter kennen
tijdens de teamwork spelletjes, deden een echte quiz en knutselden enkele monsters met
stokken! Omdat we al even niet naar de kermis konden gaan, openden we ook zelf een
kermis (met eendjes vangen, pony’s, schietkraam, eetstandje en lunapark!). We gingen
opzoek naar onze vrienden van FC De Kampioenen omheen de vijver, waarbij we misschien
of misschien niet soms maar 1 schoen aanhadden. Op vrijdag deden we een toertje rond
bordspeleiland waarbij we onder andere een paar nieuwe mopjes leerden. Camille telde ook
elke dag alle hondjes en natuurlijk gingen we elk vrij moment wel een eens naar de super
coole speeltuin. Spijtig genoeg mochten we maar drie daagjes komen spelen, anders
hadden we nog daaaaagen plezier kunnen hebben. Gelukkig is er in de zomer terug kamp.
Na al deze avonturen kunnen we alleen maar uitkijken naar wat we de rest van het jaar gaan
doen!
Tot dan!
Jullie kapoentjes,
Dorien, Camille en Febe xxx
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Gegroet geniale Guusten,
Hier spreekt jullie fantastische leiding jullie toe…
Na een aantal online-activiteiten, konden we het nieuwe jaar gelukkig starten met fysieke
activiteiten aan ons lokaal.
Op 10 januari speelden we samen met de pimpels het grote cluedospel. Mevrouw Voisin had
haar bejaarde rijke buurvrouw Mevrouw Pijp dood gevonden. Nogal een chance dat jullie
zo’n goede speurders zijn en de moord konden oplossen. Huishoudster Karla had Mevrouw
Pijp in het toilet vermoord, met een baseball bat.
Bij de volgende activiteit bewezen jullie dat jullie waardige brandweermannen zijn en klaar
waren voor de dienst als brandweerman. Jullie diploma konden jullie verdienen, door te
slagen op de verschillende proeven. We mogen met veel trots zeggen dat iedereen
geslaagd was en met een brandweerdiploma naar huis kon gaan.
Twee zondagen erna, gingen we op stap in de buurt. De dobbelsteen leidde ons de weg.
Door elk om de beurt te gooien, werd bepaald naar waar we gingen. Zo gingen we soms
zelfs achteruit. Onderweg speelden we kleine spelletjes, om onze wandeling nog extra leuk
te maken.
Omdat we door corona even niet mogen reizen, besloten we om bij de volgende activiteit
een reis rond te wereld te maken. Zo zijn we naar China geweest, waar iedereen moest
muurzitten. We waren er echt van verbaasd hoe lang jullie dat konden volhouden. Onze
poep deed er zelf een beetje pijn van haha. Jullie bewezen in Nederland wat voor een goede
grappenmakers jullie waren. We hebben goed gelachen met jullie verhalen of grapjes! We
zijn daarna nog doorgereisd naar onder andere Australië, Spanje en Griekenland. Het was
dus een geslaagde wereldreis!
Zondag 7 maart, was een omgekeerde dag. Zo had iedereen zijn trui omgekeerd aan en
speelden we het omgekeerde bordspel. Daarbij was het de bedoeling dat iedereen van het
“einde” tot de “start” geraakte. Wie daar als eerste in slaagde, was de winnaar. De spelletjes
Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2020

5

gingen van achteruit 1,2,3 piano lopen tot rechtstaand de stoelendans te doen en te gaan
zitten wanneer de muziek stopte. Het was ludiek om eens alles omgekeerd te doen. We
hebben toen zelfs achterhaald dat omgekeerde Chinese voetbal eigenlijk veel toffer is dan
de gewone versie.
Op 21 maart was het eens niet aan het lokaal te doen, maar in het Overboelarebos. Waar we
met de pimpels een bosspel hebben gespeeld. Jullie werden over 2 groepen verdeeld. Er
waren dus 2 kampen in het bos. Zo speelden we onder andere stratego. De bedoeling van
het spel was om zo snel mogelijk naar het andere team te geraken en daar de vlag te stelen.
Team rood was de terechte winnaar, maar team zwart had het ook zeker niet slecht gedaan!
Bij de andere activiteit was er een speciaal, groot rad aanwezig. Door te draaien aan het rad,
werd er bepaald welk spel er gespeeld werd. Je kon daarbij ook iets verdienen. Wie het
meest had verdiend won het spel. Dat was spannend zeg!
Deze zondagen (met jullie) waren voor ons al zeker geslaagd en het weekend wordt zeker
en vast ook een topper!
Op nog meer van die megawijzeknotsgekke activiteiten!
Liefs,
Artuur, Vic, Lauren en Julie
P.S: Omdat we zijn vergeten om tijdens de activiteiten foto’s te trekken, is hier een
groepsfoto waar wij al opstaan en waar je jouw gezichtje mag bijplakken of bijtekenen
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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 de overschrijving en medische fiche in orde zijn, is uw kind
helemaal klaar voor het nieuwe Jokido jaar.
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Dag lieve pluspunten!!!!
Wat hebben we afgelopen maanden gekke dingen gedaan! Weten jullie nog wat?
Laten we even teruggaan in de tijd.
Ja hoor, we hadden activiteit op de belangrijkste dag van het jaar voor alle verliefde
koppeltjes, namelijk Valentijn. Er werden koppeltjes gevormd binnen de Pluspunten waarna
iedereen zich moest bewijzen door hartjes te verzamelen. Maar op het einde van het spel
konden we besluiten dat alle koppels even sterk waren en dat iedereen elkaar even graag
ziet. Wat kan de liefde toch mooi zijn he! :))
De zondag erop hebben jullie de detective-skills naar boven gehaald bij ons mega zot
Cluedo spel. Paulien was vermoord.( traantje) Maar hoe, waar was ze vermoord en door
wie? Dat waren een hoop vragen die jullie moesten oplossen. In de wijk en rond de Kerk
waren er allemaal kaartjes verstopt met foto’s van personen ( de Jokido-leiding), mogelijke
moordwapens en plaatsen. Al snel merkten we dat het nog moeilijk is om jullie eigen leiding
te herkennen op foto’s. Zo hoorden we ‘ Wie is Jolien Dierickx?’ Wie is Paulien? Hopelijk
weten jullie ondertussen wie we zijn haha. We zijn heel trots want jullie hebben puik werk
geleverd! Weten jullie nog wat er precies is gebeurd? Als jullie onderstaande rebus kunnen
oplossen, vinden jullie het antwoord van het spel. ( veel succes

Plaats van moord

Moordwapen

Dader

De zondag daarop hebben we met z’n allen het Overboelare bos onveilig gemaakt. Wat was
dat een zonnige maar heel fijne zondag!
Weten jullie nog ons megacool levend Ganzenbord spel? Wat was dat een wijs spel! Zo
werd er 2 minuten lang over een banaan gepraat, werden er supercoole toneeltjes
gehouden, aartsmoeilijke raadsels opgelost, een liefdesbrief geschreven naar een
mannelijke leider en een tal van andere opdrachten. Uiteindelijk was het spel zo leuk dat het
niet uitgespeeld was.
Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2020

9

Ook speelden we onlangs de Ultieme Pluspunten-battle. Zo werd er touwgetrokken, schoen
geworpen en nog veel meer. Nore, Ella, Iluna, Niene, Emma, Lenneke en Juliette bleken de
sterkste pluspunten zijn. Zij hadden als team de meeste opdrachten gewonnen. Proficiat
meisjes! De activiteit werd afgesloten met een echte Paaseierenzoektocht! Was wat dat
alweer een fijne zondag!
Jullie kunnen al snel lezen dat we al superwijze activiteiten hebben gedaan. Maar de wijze
activiteiten zijn nog niet gedaan.
In de Paasvakantie gaan we op weekend! JOEPIEEE Het is een weekend zonder
overnachting maar dat betekent niet dat het minder leuk wordt. We kijken er heel hard naar
uit!
Tot op weekend he!
Jullie Megacoole leiding
Jollllien, Pauuuulien, Netteeeee en Iriiiiiiiiiis
XXX
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Door de corona was er jammer genoeg geen
volledig kamp zoals we het gewoon zijn maar
dat betekende nie da ons kadejen zich daardoor
gingen laten doen, we zijn erin gevlogen gelijk
nooit tevoren, we hebben zelf allemaal over
beken gevlogen alhoewel da sommigen meer in
de beek vlogen als derover hebben we ons toch
goe had. Op de survival dag hebben ze allemaal
beetje meer geleerd over overnachten in een
bos en hoe we een echt kamp moeten maken.
Sommigen hadden eerst het concept nie goe
door en maakten gewoon een afbakening met
touw maar met enkele tips waren ze ook mee.
Zoals in een echte survival weten wij ook de
weg nie terug naar huis dus hebben we de
kadejen nekeer in een van uithoeken van Belgie
gedropt maar gelukkig hebben de kadejen de
weg terug gevonden door het voltooien van
enkele groepsopdrachten. We zijn allemaal
samen thuis geraakt behalve wout, die zijn we
onder de baan ergens verloren maar daar
hadden de kadejen niets van door. Alee nu ist
wachten tot de volgende activiteit en hopelijk
mogen we op groot kamp wel blijven slapen.
Toedels jullie liefste leiding, Niene, Wout, bReNT, YEnTe

Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2020

11

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!
En als de kleren te klein worden, kan je ze altijd doorgeven aan je
broer/zus of doneer ze terug aan ons. Wij hebben immers ook een
tweedehandsstapel liggen, die voor goedkopere prijs kan worden
aangekocht!
De officiële shorts en rokken van de Chiro kan je enkel verkrijgen bij De
Banier (Aalst of Gent), maar zijn 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.
2 mei: Activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.
9 mei: Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.
15 mei (zaterdag!): Dropping voor Pluspunten en Pagadders! De ouders zullen een
berichtje krijgen met de geheime locatie waar jullie mogen worden afgezet. Gelieve jullie
kindjes onderweg te blinddoeken zodat ze de weg niet weten op voorhand. 😊
We spreken op de geheime locatie af om 19u.
16 mei: Activiteit voor Wacko’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.
27 juni: Nadat de leiding gevangen was door het examen-monster doen we nog een
activiteit voordat de zomervakantie echt begint. Activiteit voor Pimpels, Guusten, Freggels
en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal.
4 juli: Nadat de leiding gevangen was door het examen-monster doen we nog een activiteit
voordat de zomervakantie echt begint. Activiteit voor Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.
(4 juli:) Pluspunten en Pagadders hebben een speciale (dag)activiteit gepland. Omdat we
de corona maatregelen die dan gelden nu nog niet kunnen voorspellen houden we nog even
geheim wat we precies gaan doen. Het belooft hééééél leuk te worden! 🎒
Praktische info volgt nog vanaf we meer zekerheid hebben!
21 juli: ZOMERBRUNCH en KERMIS. Schrijf alvast deze data in jullie agenda! We weten
nog niet zeker in welke vorm dit geliefde jaarlijkse evenement zal doorgaan, maar plannen
alvast volop aan eventuele alternatieven.
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.
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31 juli: Freggels vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af aan het lokaal. 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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Spelletjes
Mis jij het weekend in de paasvakantie ook al zo hard als ons? Dan hebben wij een oplossing! Deze
woordzoeker is helemaal in paaskamp-thema, veel succes!

Abrikozenflap
Aspis
Beek
Brakel
Frangipane
Freggels
Guusten
Jokido
Paaskamp
Pagadders
Pimpels
Plezier
Pluspunten
Speeltuin
Spelletjes
Suikerwafel
Vijver
Wackos
En hieronder vind je nog meer spelplezier! Joepieeee
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De grappigste Raadsels en mopjes
Wat is het lievelingseten van een koe? Appel-moeeeeee-s
Hoe gaan bijen op schoolreis? Met de schoolbuzzzzzzzz
Ken jij de mop van de mummie? Die is echt ingewikkeld

Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabakker. 'Graag
in 4’, antwoordt Jantje, 'want 12 krijg ik er echt niet op.’
Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander: 'Je hebt daar een vlekje.' Zegt de
andere pot: 'Hoe kun jij dat nou zien? Je hebt je bril niet eens op!'
Er zitten twee koeien samen in bad. Zegt de ene tegen de andere: ‘Het is toch niet gemakkelijk om
die vlekken eraf te krijgen!”
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Wij maken gebruik van Trooper!

Via Trooper kan je je favoriete vereniging steunen. Simpelweg door
online te shoppen. Bij elke online aankoop gaat er een percentje
van jouw aankoopbedrag naar onze clubkas zonder dat dit je een
cent extra kost! Dit kan bij verschillende webshops zoals Coolblue,
Bol.com, Takeaway.com en meer dan 600 andere partnershops.
Vind meer info op Trooper.be en steun ons door naar onze
verenging pagina ‘Chiro Jokido Lierde’ te gaan

Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2020

17

Yoooooow freggels!
Na enkele activiteiten met skiërs en snowboarders in het ijskoude Lierde, een heuse
dropping met kaarten, opdrachten en wegblijven uit handen van de leiding, een stressvol
stressspel en een namiddag in het thema van FC De Kampioenen was het tijd voor het echte
werk.
We gingen op weekend en maakten Scouts Brakel onveilig. We begonnen ons weekend met
een gehandicaptenspel waarbij jullie verdeeld werden in teams van 2 personen. Samen
moeten jullie zo goed en zo snel mogelijk de opdrachten uitvoeren. Na 2 geslaagde
opdrachten mochten jullie een handicap wegnemen, maar wanneer jullie wonnen bij
Russische roulette mochten jullie nog een extra handicap wegnemen of een ander team een
extra handicap bezorgen.
In de namiddag was het tijd voor ‘De Mol’. Na enkele kennismakingsvragen begonnen we
aan een heuse strijd waarin jullie het als groep opnamen tegen de tijd of tegen jullie leiding.
Het werd een dolle namiddag waarin er veel mollengedrag te zien was, maar toch werd onze
enige echte mol ontmaskerd door slechts 2 pientere freggels.
Op dinsdag speelden we het Marc Van Ranst vaccinatiespel waarbij jullie eerst moesten
langsgaan bij de politie om geld te verdienen. Met dat geld konden jullie bij Marc een
vaccinatiespuit gaan kopen. Met het vaccin moesten jullie vervolgens binnen de tijd naar de
corrupte huisdokter gaan om jullie te laten vaccineren. Om het nog iets spannender te
maken konden jullie elkaar ook uitdagen voor een duel waarbij de verliezer zijn geld en
vaccins moest afgeven.
Die namiddag speelden we ‘Over de oceaan’ waarin we ons eigen vlot bouwden. Gelukkig
slaagden jullie er in om al jullie materiaal te verdienen zodat we hiermee onze tocht richting
Zwalm konden starten. Daar aangekomen maakten we een prachtig vlot dat gelukkig ook
bleef drijven zodat niemand kennis hoefde te maken met het water in de Zwalmse beken.
Op woensdag was het jammer genoeg al de laatste dag van ons knotsgekke weekend.
Gewapend met fiets, helm en fluovest vertrokken we richting Ninove, of was het toch De
Gavers? Na een mooie fietstocht kwamen we aan en was het uiteraard tijd voor wat
ochtendgymnastiek onder leiding van Samson en Gert. Daarna speelden we nog wat kleine
spelletjes en gingen we op reis naar het land van Nogernogi. ’s Middags maakten we tijd
voor een lunchpauze aan de McDonald’s waar we onze buikjes goed vulden.
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In de namiddag was het tijd om jullie verbondenheid op de proef te stellen. We maakten jullie
allemaal vast met een apart hangslot aan een ketting waarna jullie een stadsplan van Ninove
kregen. Jullie moesten naar 6 punten gaan en daar een opdracht uitvoeren. Als jullie
slaagden in de opdracht kregen jullie de coördinaten van een ander punt. Op dat punt
moesten jullie een briefje zoeken met de code van 1 van jullie sloten. Gelukkig slaagden
jullie er in om jullie net op tijd te bevrijden zodat we terug op onze fiets konden springen en
richting het lokaal reden waar we onze langverwachte schat konden opgraven.

Hopelijk vonden jullie het even leuk als ons!
Veeeeeeeeeeeeeeeeel groetjes van jullie allerliefste leiding,
Sarah, Jarni en Eva
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Yoow wacko’s!
Het is weer tijd voor een terugblik op de voorbije activiteiten.
We startten 2021 met een nog een laatste online activiteitje,
vanaf Februari mochten we opnieuw activiteit geven aan
ons lokaal, JOEPIE!
We begonnen terug op Valentijn met een heus valentijnspel,
jawel! In twee teams gingen jullie op pad door Deftinge om
tips te verdienen en zo de koppels binnen de leiding te
achterhalen.
De daaropvolgende activiteit gingen we baseballen tegen de
aspi’s. We hebben die aspi’s eens goed ingemaakt!! Na dat
toch wel vermoeiende baseballen maakten we een nog
promofilmpje voor ‘Schijt je rijk’.

Twee weken later gingen we met de fiets naar het
Boelarebos. Nadat we onze fietsen samen op slot
gedaan hadden, waren we de codes van de sloten
toch wel niet vergeten zeker… Door samen te werken
en de raadsels op te lossen konden jullie de code
kraken. Chancke, of anders zaten we daar nu nog.
Het weekend van de uurverandering speelden we een
spel met tijd, hoe kon het ook anders. Om het kwartier
moest een opdracht volbracht worden.
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Ook gingen we in de paasvakantie op weekend. Zonder overnachting weliswaar maar met
evenveel plezier! Zo speelden we het bol.com spel, maakten we bootjes, speelden we de
mol, gingen we op fietstraining,… Het einde van het weekend sloten we af met een gezellige
BBQ.
Op naar nog meer keileuke activiteiten!
Greeeetz Rachel, Britt & Evi
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Dag aspissss!! We hebben jammer genoeg nog altijd niet zo heel veel kunnen doen
maar dat valt allemaal wel mee. Gelukkig dat we den tour nog hebben en zo gekke
activiteiten kunnen spelen. Zoals dat mega leuke spel waar jullie blokken hout
moesten gaan zoeken om dan een gezellig kampvuur te doen. Maar zoals jullie ons
kennen zijn we dat weer al vergeten dat we dat gingen doen. Dus zullen we dat wel
nog is doen. En wat is nu een rode draadspel over den tour zonder een fiets training.
Ik hoop dat jullie het boekje goed gelezen hebben want ergens is er een boodschap
voor de groene trui.
Groeten de aspi leiding
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Algemeen verslag
De afgelopen maanden vlogen alweer voorbij,
een koe en een paard deden hun behoefte in de wei.
2 mensen wonnen met schijt je rijk.
Oh, daar! Een paasei, kijk!
Gelukkig konden we op weekend naar het pittoreske Brakel
dit zorgde voor veel amusement en gekakel
Oh wat was dat allemaal leuk,
hopelijk lach je je een breuk
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Verjaardagen
Pluspunten:

Guusten:
Obe

11 mei

Lucas

21 mei

Seppe

22 mei

Felix

20 juni

Senne

21 augustus

Pimpels:
Renee

13 mei

Mane

15 mei

Luna

24 mei

Lucy-Rose

30 mei

Emma

12 juni

Elise

14 juni

Mila

27 augustus

Annelie

18 mei

Niene

22 mei

Merel

27 juni

Marit

7 juli

Ona

27 juli

Mila

27 juli

Fay

1 augustus

Ella

2 augustus

Wacko’s:
Mats

5 mei

Ciarra

26 juni

Finn

1 augustus

Leiding:
Pagadders:
Colin

13 mei

Jonas

20 juni

Seppe

27 juli

Yorben

2 augustus

Sander

21 augustus

Aspi’s:
Sara

22 juli

Stiene

19 augustus
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Wout

15 mei

Dorien

23 juni

Iris

24 juli

Julie

24 juli

Nette

3 augustus

Inne

5 juli

Paulien

8 augustus

Brent

21 augustus
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TENTENVERHUUR
JOKIDO
WAT?
Partytent
6 op 12 m
inclusief opzetten en afbreken

PRIJS?
Voor 1 dag: €150
Extra dagen: + €30 /dag
Waarborg: €150

CONTACT?
Simon 0487 75 10 47
Vic
0478 67 81 64
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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Afz. Chiro Jokido
Kruisstraat 1A, 9570 Lierde
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