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Gegroet Pimpels,
Wat is dit Jokidojaar toch voorbij gevlogen. Maar wat hadden we veel plezier.
Eind mei trokken we samen met de Guusten naar het Provenciaal domein De
Gavers. Daar konden we genieten van een super leuke speeltuin, een prachtig ritje
op een draak en een overheerlijk ijsje. Er waren ook enkele regenbuien, maar deze
gooiden gelukkig geen roet in het eten.
5 augustus was het zover, met onze rugzak gevuld met een heerlijk lunchpakket
vertrokken we aan het station van Geraardsbergen naar het niet zo heel verre
Buizingen. Al snel kwamen we aan op de kampplaats. Nadat we ons helemaal
hadden geïnstalleerd in onze kamer, speelden we het sjaaltjesspel. Aan de hand van
enkele opdrachtjes, raadsels en sudoku’s kraakten we de code van de kist waar
onze sjaaltjes in zaten.
Op kamp speelden we tal van memorabele spelletjes. We hielden de olympische
spelen (pimpel edition), hielpen Plop plopkoekjes maken, deden een F.C De
Kampioenen bingo, speelden een verfspel met de Guusten en nog veel meer. Ook
vonden we een mysterieus ei dat van de eenhoornprinses bleek te zijn. We broedden
het ei uit maar op mysterieuze wijze zag de eenhoorn als prematuur het levenslicht.
Ook onze artistieke kant kwam boven: we batikten onze eigen kleren.
Op kamp gingen we ook op dagtocht. We trokken samen met de Guusten naar het
recreatiedomein van Huizingen. We maakten er kennis met enkele beestjes, een
grote speeltuin, leerden er met de auto rijden en zwommen er in kei koel/cool water
met zot coole glijbanen (jeej).
Ook mogen we de keuzenamiddag niet vergeten. Opgedeeld in groepjes maakten
sommigen onder jullie prachtige kousenoctopussen, kookten jullie met stokken,
goochelden jullie of deden jullie 1 van de andere kei coole activiteiten.
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Veel te snel leek het 9 augustus te zijn. Jullie speelden het grote aspispel. Maar het
was ook al de laatste avond. Deze avond gaat natuurlijk gepaard de bontenavond en
een zot groot kampvuur. Als echte actrices en dansers maakten jullie er een
spetterende show van. Mijn gedacht!
Toen brak 10 augustus aan = we moesten naar huis :(. Maar voor we (na de busrit)
naar huis gingen, was er nog een heeeeeeeeeeeel grooooooooote aankondiging.
Jullie worden de TROLLEKES :)
SUPERMEGAGROTE dankjewel voor het fantastische jaar, we gaan jullie missen en
tot volgend jaar!
xoxo
de laatste pimpelleiding OOIT…
Mevr. Febe Raes, mevr. Dorien Van Kerckhove en mevr. Camille Van Cauwenberge
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Beste guusten

Het was natuurlijk weer een ddd donders mooi kamp met zeer veel leuke
spelletjes. Zoals bijvoorbeeld de winx quiz en het mario spel ook was het
een waanzinnige dagtocht ondanks het slechte weer op de terugweg.
Het kamp was jammer genoeg heel snel voorbij net zoals dit verslagje.
Groetjes Julie, Lauren, Artuur en Vic
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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. Vanaf dan wordt u
verwittigd door de groepsverantwoordelijke als er aanpassingen
gebeuren met de data en krijgt u het Jokidootje om de drie
maanden in de bus!
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Dag lieve pluspunten,
In de paasvakantie gingen we op weekend wel zonder overnachting
maar dat hielt ons niet tegen om super toffe dingen te doen.
We begonnen het weekend met GO IV waarbij jullie
moesten strijden tegen elkaar. In de late namiddag
hebben we eens getest wie het beste de jokido
kende mat wat typische jokido vragen. Op weekend
hebben we ook eens gekeken of jullie goed kunnen
samenwerken in team wat natuurlijk lukte na wat
discussies. De laatste dag deden we natuurlijk een
vuil spel waar jullie allemaal naar uitkeken. We
gingen door beken en maakten ons zeeeeeer vuil.
Natuurlijk niet te vergeten dat we iedere middag gedanst hebben op
captain jack.
De volgende activiteit gingen we op dropping. We splitsten de groep in 2
en dan moesten we zo snel mogelijk naar het lokaal geraken. Natuurlijk
hoort er bij dat we eens of een paar keer verkeerd stapten. Er zat een
groep in Geraardsbergen en een groep in Brakel. De kindjes werden
afgezet op de geheime locatie en de kinderen moesten geblinddoekt zijn.
Daarna volgde ons spetterend kamp natuurlijk! Vele leuke spelletjes
werden gespeeld, waaronder De Mol (de mol was ons MARLIES!),
escape/BigBrother spel, slaapzakspelletjes, vuil spel met de pagadders,
dansmarathon en zo veel meer!
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We gingen op dagtocht naar het provinciaal domein van Huizingen. Hier
was er heel veel te beleven! Een supergrote speeltuin, dierentuintje,
gocars en natuurlijk het megawijze en superduperleuke openlucht
zwembad. Het was eventjes zweten om naar boven te stappen, maar al
snel waren we verfrist en gleden we van de verschillende buizen. Moe
en voldaan keerden we terug waar er een lekker avondmaal op ons
stond te wachten.
Tijdens bonten avond kozen we voor een Journaal waarbij er veel
gebeurd was tijdens het afgelopen kamp iets met Lady Gaga en gekke
reclames enzo?! Vertel het maar eens aan jullie ouders!
Op het einde van de avond volgde helaas pindakaas het afscheid van
leidster Jolien. Jullie brachten een supermooi afscheidsliedje in een
cupsong jasje. Er volgden zelfs bijna traantjes bij haar! Super gedaan!
Daarna keerden we terug huiswaarts met vele verhalen om thuis te
vertellen! (& een beetje bij te slapen ;) )
Iedereen vond het een beetje raar dat we zo veel spelletjes met de
pagadders speelden, maar op het einde van het kamp werd duidelijk
waarom ;)

Vele kusjes en knuffels van jullie leidstertjes,
Iris, Nette, Paulien en Jolien! <333
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liefste pagadders,
Het was me toch weer een fantastisch jaar met vele gekke
avonturen, pret en nog veeeeel meer! Kamp was weeral
onvergetelijk denk maar aan het bosspel of onze filmavond!
Onze bontenavond was dan weer niet zo'n succes maar we
hebben ons toch goed geamuseerd. Het slechte weer kon ons
niet klein krijgen, voetballen in de pletsende regen en iedereen
tackelen was dan ook een knaller!! Als afsluiter nog een klein
mopje hihi.

Hoe noem je een koninklijke stront?
een majeschijt
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DATA
3 oktober: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u aan
het lokaal.
10 oktober: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan het
lokaal.
16 oktober: De grootste feestjes van Lierde en omstreken zijn weer terug van weggeweest!
Zowel onze Kinderfuif (15u - 17u ) als Petrol (21u - 5u) gaan op deze dag door in OC De
Lier! Trek alvast je mooiste dansschoenen aan en warm die beentje al op want het wordt
weer een heus knalfeest! Meer informatie vind je terug op onze Facebookpagina
24 oktober: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan het
lokaal.
31 oktober: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u aan
het lokaal.
7 november: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan
het lokaal.
14 november: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u
aan het lokaal.
20 november: Onze jaarlijkse Streekbier- en kaartavond kan terug doorgaan! Schrijf deze
datum alvast in je agenda zodat je zeker aanwezig bent in OC De Kommalier. Meer
informatie vind je terug op onze Facebookpagina.
21 november: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan
het lokaal.
28 november: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u
aan het lokaal. We verwachten ook een speciale gast…
5 december: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan het
lokaal. We verwachten ook een speciale gast…
12 december: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u
aan het lokaal.
19 december: Activiteit voor de Sjakies, 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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Mopjes
Waarom mag een boom niet voetballen?
- Omdat hij geschorst is!
Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept
“Ik ben een appelsien! Ik ben een appelsien!”
Wat is het?
- Een mandarijntje met een dikke nek.
Ken je de mop van de mummie? Ingewikkeld hé!

Spelletjes
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Leiding 2020 -2021
Sjakies

Trollekes

Julie

Yente
Camille
Paulien
(0475 59 99 72)

Vic

Dorien
Evi
(0495 27 50 82)

Hoofdleiding Eva (0491 98 70 03)
Co

Wietse

Kadetten
)

Per groep staat er één leiding in het vet
aangeduid. Dit is de
groepsverantwoordelijke.
Indien meer vragen of problemen kan je
deze steeds contacteren op het bijstaande
nummer.
Zij zullen jullie ook steeds op de hoogte
houden van alle nieuwtjes en aanpassingen.
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Jarni

Wout
Iris
(0479124862)
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Wacko’s

Freggels

Rachel

Nette
Artuur
Brent
(0492 75 00 24)

Inne Simon Sarah Lauren
(0473 59 55 33)

Aspi’s

(

Eva
Jarne
Febe
(0491 98 70 13)

VB’s

Fien
(0494 49 95 37)

Eline
(0496 98 02 03)
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Onze VB’s (volwassen
begeleiding) vormen een
link tussen ouders en
leiding. Wil je iets
bespreken, maar lijkt het
alsof je niet terecht kan bij
de leiding? Dan kan je hen
contacteren.
Daarnaast staan ze de
leiding in allerlei andere
taken bij.
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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 vuile activiteiten!
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 een 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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Test: Welke speeltuig ben ik?
1. Op een zonnige, warme zomerdag…
A) ga ik naar Plopsaland en ga ik in de Grote piratenboot.
B) speel ik waterspelletjes en durf ik wel al eens over een doek te glijden met bruine zeep.
C) klim ik in de bomen. Nergens koeler dan in een boom natuurlijk!
2. Mijn droombestemming is…
A) Disneyland
B) Center Parcs
C) Het Atlasgebergte
3. Moest ik een superkracht hebben dan kon ik…
A) vliegen
B) teleporteren
C) zoals Spiderman op gebouwen klimmen.
4. Mijn lievelingsgetal is…
A) 2
B) 1
C) 100

vooral C: een klimmuur

-

vooral B: een glijbaan

-

vooral A: een schommel

-

Resultaat:
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JAAA WADDE DADDE! Wat een kamp was dat?!
Yooooow freggels!
Zijn jullie ook nog steeds aan het nagenieten van ons zalig kamp in Buizingen??
Het begon allemaal met een fameuze fietstocht, inclusief de bijhorende bergjes en
talrijke regendruppeltjes. We kunnen natuurlijk ook onze groene mascotte niet
vergeten, Dolfje, waar jullie verantwoordelijk voor waren maar (sorry) er eigenlijk niet
zo veel van bakten. Maar amai! Jullie hebben echt bewezen dat de freggels kei goeie
fietsers zijn!! (Behalve Emile want… “Sarah! Kijk eens wat ik kan? *PATAT DEN
BERM IN!*)
Vele noodzakelijke en minder noodzakelijke kilometers later kwamen we eindelijk
aan in het mooie Tollembeek, waar de tent al opgezet klaarstond voor ons.
(WOOOW DE EERSTE NACHT VOOR JULLIE IN DE TENT!!)
Onze beloning was een MEGA MOOIE REGENBOOG! En sindsdien ontstond de
traditie, vanaf wij een regenboog zien moeten we samen op de foto (en ja ook de
fotogenieke boys Tibo & Thyen, het is verplicht!!)
We sloten de dag af met een goed pak friet (en voor sommige onder jullie nog
tientallen snacks extra… ODEEEE!)
Dan kwamen we aan op kamp en was er veel chaos, want er was namelijk heel veel
regen. Jullie konden jullie sjaaltje verdienen door te scoren op de pisquiz (iemand
nog een bekertje water?
)
De dagen nadien speelden we nog kei veel coole spelletjes zoals het spel der
randomheden, daar maakten we ons eigen freggel kunstwerk, die jullie natuurlijk
moesten bewaken met een shiftenlijst.
We speelden ook nog een zot coole risk, een vastbindspel 2.0 en nog veeeel meer
coole spelletjes.
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Dan was het natuurlijk ook tijd voor tweedaagse, en eerlijk HOE COOL WAS DAT??
We vertrokken met de fiets richting Waver en amai wij hebben wa bergen opgefietst
hohoh!!
(Nogmaals dikke chapeau freggels, wij als leiding zijn nog steeds verbaasd van jullie
fietsskills..)
In Waver deden we een kei gek hoogteparcours, met fancy overalls en minder fancy
helmen.
Daarna fietsten we richting de leeuw van Waterloo en deden we een culinaire stop bij
Vijfsterrenrestaurant De Donaldse Mac, en amai da was lekkeeeer!!!!
We sliepen in een scoutslokaal, zoals het hoort, op de grond en amai wat hebben we
daar wat afgesnurkt. We sloten de tweedaagse af met een heuse brunch uit den
Delhaize en een groot kiekeboe spel rond een gekke ruïne.
De dagen vlogen voorbij. We deden nog een coole escape room (waarbij Thyen zijn
zangtalenten eens goed kon showen, tot grote frustratie van Emile en Roos…), ook
een levende monopoly en een zalige filmavond stonden nog op de planning. De
ultieme freggeldoop kon ook niet ontbreken en pfoeee volgens mij stinken jullie nog
altijd hihi.
Dan was het tijd voor de finale, de bontenavond! Jullie deden een super cool
lichtspektakeltoneelgedoe en da was echt nice! De onderliggende boodschap was
ook werkelijk waar prachtig! Het kampvuur nadien was de kers op de taart en ik ben
zeker dat jullie allemaal een traantje hebben weggepinkt omdat het einde nabij was.
KORTOM:
OODEEEEE!!! Buizingen 2021 was GEWELDIG!
En om af te sluiten…
EVA – JARNI – SARAH - NOOR – LUNA – THYEN – ROOS – EMILE – LOBKE –
TIBOOOO
FREGGELSSSS LET’S GOOOO !!! <3 <3 <3
PS: Dit is geen afscheid, we zien elkaar snel terug bij de volgende regenboog!
xxxxxx Eva, Jarni & Sarah
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Dag lieve Wacko’s
Het kamp is weer vooooorbij gevlogen maar niets beter dan een goede recap van de
mooiste 12 dagen van het jaar.
We vertrokken op een mooie vrijdagochtend naar het lokaal om een fietstocht
tegemoet te gaan van slechts 40 km, of dat dachten jullie dan toch. Na het
verkennen van de Vlaamse Ardennen kwamen we terecht in het landelijke
Tollembeek voor onze eerste overnachting. De dag erna werden we (de eerste van
zoveel keren) geteisterd door een ‘goei vlaagske’ maar niets hield ons tegen om de
kampplaats met glans te bereiken. Eenmaal daar leerden we tenten opzetten en een
camion leegmaken, en dat alles met af en toe een vlaagje. Gelukkig konden we ’s
avonds genieten van een heerlijke bbq.
We begonnen 1 aug traditioneel met het
sjaaltjesspel waarbij iedereen met glans hun
groen sjaaltje bemachtigde. We keken Bridget
Jones, lieten ons van de meest creatieve kant
zien op textiel en iedereen heeft eens mogen
proeven van het beginnend liefdesleven met
ons koppelspel. Alleen jammer dat Stien nog
steeds geen eitje kan doorgeven. Maar toch al
een dikke chapeau voor de inspanning!

Ahja want dat was er ook! Na bijna twee jaar corona-activiteiten en bubbelkampen
konden we nog eens een vertrouwd kamp beleven. We speelden dikke berta, twee is
te weinig, drie is te veel, da gek spel met die lachbuiken dat niet zo goed werkt maar
we ons toch serieus mee geamuseerd hebben & het spel dat niet vernoemd mocht
worden met zo die bat en die kegels. Ook kon er weer gekookt worden op
kookvoormiddag en gingen we op tweedaagse bowlen, pizza eten, Anderlechts
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trainingscentrum (denk ik, sorry voetbalfans als ik fout ben) bezoeken en lekker
zwemmen in een heerlijk verwarmd buitenzwembad bij 20 graden ofzo.
We eindigden de negende met een hilarische bonte avond en met een kampvuur
waar we al jaren naar uitkeken.
Wij vonden het alvast een kamp om nooit te vergeten, hopelijk jullie ook!
Waterpistoolschietjes,
Britt, Evi & Rachel
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Algemeen verslag
Ziezo, het jokidojaar en de zomervakantie zit er alweer op! Tijd om terug naar
school te gaan máár veel belangrijker: tijd voor een nieuw jaar vol
jokidoplezier! Daarom is dit dan ook het uitgelezen moment om eens terug te
blikken op de voorbije zomer.
Zo konden jullie op 21 juli jullie hongerige buikjes vullen met al het lekkers uit
onze brunchmanden. Amai, wat was dat smullen zeg! Nogmaals een
welgemeende dankjewel aan onze ouders om hun steentje bij te dragen!
Even later was het tijd om eindelijk op kamp te vertrekken. Dit jaar gingen we
naar Halle. De oudste groepen vertrokken met de fiets en de jongste met de
trein. Enkele leidsters gingen zelfs te voet!
Eenmaal aangekomen kon de pret eindelijk beginnen. Hoewel de regen af en
toe eens kwam piepen, kon dit de sfeer niet verpesten. Verschillende
alternatieven werden verzonnen (lees: waterspelletjes in de regen) en greppels
werden gegraven. Tussen al dat spelen door konden we smullen van heerlijke
maaltijden. Merci kookploeg! Na enkele droge jaren mochten we het kamp
terug afsluiten met een écht kampvuur! Ooh, wat was dat mooi!
Jammer genoeg kon het kamp niet blijven duren. Op 10 augustus keerden we
moe maar heel gelukkig terug naar huis.
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Na enkele weken rust is het nu tijd om te starten aan een nieuw jokidojaar. Dit
jaar is bovendien niet zomaar een jaar, maar een heel bijzonder jaar! We
starten immers aan ons 20ste werkjaar. Verwacht jullie volgende zomer dus
maar aan een heus feest!
Ook de Jokido zelf ziet er vanaf dit jaar wat anders uit. Zo maakten onze 4
jongste groepen plaats voor 3 nieuwe groepen. Vanaf nu dus geen ‘pimpels’,
‘guusten’, ‘pluspunten’ of ‘pagadders’ meer maar ‘trollekes’, ‘sjakies’ en
‘kadetten’! Wist je trouwens dat de naam ‘trollekes’ niet zomaar is gekozen?
Het eerste logo van de Jokido was namelijk een trolletje en vanaf nu gaat dus
ook onze jongste groep als ‘trollekes’ door het leven.
Tenslotte ziet het ernaar uit dat onze evenementen terug door mogen gaan
dit jaar! We hopen jullie dan ook terug te vinden tussen de dansende
feestbeesten op Petrol, de gezellige babbelaars op de streekbieravond, de
hongerige magen op het eetfestijn, …
We kijken er alvast naar uit om er een fantastisch jaar van te maken! We hopen
dan ook dat we alle kindjes terugzien op de activiteiten!
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Verjaardagen
Trollekes
Yolana 13 september
Lina 30 september
Lore 5 oktober
Rosalie 16 oktober
Eli 6 november
Lieze 14 november
Lior 23 november
Elise 2 december
Lorenzo 10 december

Sjakies
Loes 3 september
Obe 25 oktober
Laura 28 oktober
Remi 4 november
Giel 11 november
Nymke 14 november
Michiel 19 november
Vic 20 november
Ella 10 december
Theodoor 20 december

Kadetten
Emiel 29 september
Oscar 29 oktober
Lotte 28 november
Nore 7 december
Lenneke 10 december
Cloe 13 december
Lucas 15 december
Lore 15 december
Marlies 29 december
Lotte 29 december
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Freggels
Gust 14 september
Tessa 25 september
Luna 10 oktober
Lobke 10 december
Wacko’s
Julie 1 september
Thyen 17 september
Maite 20 september
Seppe 14 oktober
Mats 29 oktober
Iluna 10 december
Roos 19 november
Ayron 24 november
Aspi’s
Océane 8 september
Jorre 3 oktober
Stien 27 oktober
Milo 1 december

Leiding
Evi 8 oktober
Jarni 17 oktober
Eva 7 november
Yente 14 november
Britt 2 december
Vic 23 december
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Horoscoop
TROLLEKES:
Er staat jullie een fantastische periode te wachten. De grote veranderingen kunnen soms wel
eens voor zenuwen zorgen maar wees niet getreurd nieuwe vriendschappen zullen worden
gevormd. Ook jullie artistieke kant zal worden gestimuleerd. 1 van jullie hobby’s zal jullie
hierbij helpen.
Tip: Laat de zon in je hart!
SJAKIES:
Na een periode van zwoegen en zweten zullen jullie eindelijk worden beloond. Grote
verrassingen staan voor de deur, maar hou het kalm.
Tip: Geniet van het leven!
KADETTEN:
De TikTok-goden zijn jullie ongunstig gezind. Ze vinden dat het tijd wordt voor iets leuker.
Gelukkig zijn de Jokido-goden jullie gunstig gezind. Deze zullen ervoor zorgen dat jullie veel
plezier beleven en nieuwe dingen zullen ontdekken.
Tip: Als je het kan dromen, kan je het doen!
FREGGELS:
Nieuwe deuren worden geopend. Sommige waaien wel eens toe, maar jullie liefde voor de
Jokido zal nooit vergaan!
Tip: Leef niet je leven maar beleef het!
WACKO’S:
Dankzij een moeilijke periode zijn jullie chakra’s bevlekt. Dit kan voor problemen zorgen in de
school- en werkomgeving.
Tip: Dans je zorgen weg, enkel zo zal jouw chakra gereinigd worden. Ook veel naar de
fantastische activiteiten van de Jokido komen zal helpen.
ASPI’S:
Al hier en daar zullen er af en toe lichamelijke klachten opduiken te danken aan jullie
ouderdom. Gelukkig is er nog de Jokido die jullie scherp van geest houdt.
Tip: Hoe ouder, hoe wijzer!
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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?
Vic
0478 67 81 64
Jarne
0497 40 49 90
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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