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Beste TrOlLeKkEs,

Met blijdschap mogen we jullie meedelen
dat dit het allereerste verslagje is van de
TROLLEKES! :)

Het jaar werd alvast goed ingezet met de
openingsactiviteit. Daar kwamen jullie te
weten dat wij jullie leiding zijn voor dit
komende jaar, joepie!!  Op die dag gingen
we samen met de Trollentrein naar
Trollenland, maar onze trein was kapot.
Door opdrachten te volbrengen was de
trein gemaakt en konden we alsnog
vertrekken naar Trollenland.

Op de tweede activiteit speelden we een
super cool spelletje en veranderden we
even in echte kunstenaars! Jullie maakten
echte Picasso’s en Davinci’s in het thema
beroepen. Deze meesterwerken
gebruikten we als decoratie op het feest
van het jaar a.k.a. DE ENIGE ECHTE
KINDERFUIF EDITIE 2021 THEMA
BEROEPEN!

Oh wat was dat een feestje!

Al snel was het Halloween (boe!). Helaas was er een grote snoepspin
binnengedrongen in ons lokaal, maar gelukkig waren jullie er op tijd om deze te
verslaan en op te eten natuurlijk!
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De eerste zondag van november
trokken we veelvuldig naar het verre
Abdijpark. We speelden er het grote
parkspel. Verdeeld in teams
probeerden jullie alle parkprentjes te
verzamelen. Ook was er een mystery
guest: mevrouw Eva!

Eind november was ons favoriet
goedheiligman (=Sinterklaas) in het
land samen met zijn vriendjes, de
roetpieten. We maakten mooie
tekeningen voor hem en zongen
natuurlijk ook heel mooi voor hem.
Natuurlijk was iedereen braaf geweest
want iedereen kreeg iets uit de zak van
Zwarte Piet.

De laatste activiteit van 2021 speelden
we het boerderijspel. We moesten
verschillende opdrachten doen zoals
we moesten ons zo goed mogelijk als
een mol verstoppen. Er waren
natuurlijk ook vuile varkentjes na de
activiteit.

De TrOlLeKeSlEiDiNg

Camille, Julie, Yente en Paulien
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Dag gekke SJAKIEEES!

De eerste maanden van het nieuwe Jokidojaar zijn voorbij gevlogen dus tijd om even
terug te kijken naar wat we allemaal beleefd hebben.

Op de allereerste activiteit ontdekten jullie na
HEEEEEEL lang zoeken wie jullie nieuwe
superleuke leiding werd. Daarna leerden we
elkaar kennen en speelden we nog heel wat
leuke spelletjes.

De volgende activiteit speelden we het grote
‘Sjakie en de chocoladefabriek’-spel! Hierbij
werden jullie verdeeld in teams en moesten
jullie spelletjes of opdrachtjes winnen om als
eerste de chocoladefabriek te bereiken. Het
werd een echte nek-aan-nekrace waarbij
jullie allemaal jullie best deden, maar team
‘squid game’ was uiteindelijk de grote
winnaar.

Verder sloten we jullie nog op in een escape
room en speelden we de zotte verhalen van
Shrek na. Gelukkig werd niemand
opgegeten door de boze peperkoekenvrouw
en kon iedereen de snelle vuurballen
ontwijken. Goed gedaaan!

Ook kwamen jullie terecht in een echte race tegen de klok. Maar helaas pindakaas,
jullie slaagden er net niet in om alle opdrachten tot een goed eind te brengen binnen
de tijd. Het kwartiertje waarin jullie niet mochten praten bleek al snel de moeilijkste
opdracht van allemaal. Jullie kwebbels staan dan ook niet vaak stil hihi.
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Daarna kregen we hoog bezoek uit Spanje.
Blijkbaar waren er veel Sjakies bang dat ze niet zo
braaf waren geweest, want deze activiteit kwamen
er maar zes Sjakies opdagen. Gelukkig waren deze
zes heel braaf geweest en kregen ze allemaal een
pakje van de Sint. De rest van de tijd speelden we
Staffenroof, waarbij jullie de Staf van het andere
team moesten proberen stelen en naar jullie eigen
kamp brengen. Dat was nogal spannend zeg!

De laatste activiteit kwamen er opnieuw niet zoveel
Sjakies opdagen, maar daarom was het niet minder
gezellig. We maakten hele grote kerstballen (de
ene al wat mooier dan de andere 😉) en brachten
een bezoekje aan de speeltuin van de Gavers.
Daar amuseerden we ons met tikkertje hoogte op
de schommels, glijbanen en in de hangmatten.

EN NOG GROOOOOOT NIEUWS! Binnenkort komt Evi eindelijk terug uit Oostenrijk
dus zal jullie leiding eindelijk compleet zijn! Joepieeeeeeee!!

Heeeel veeeel groetjes,

Dorien, Vic, Evi en Wietse
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Spelletjes

Om nog even terug te blikken op de

magische kerstperiode: Maak van deze

saaie, lege boom de aller-allermooiste

kerstboom ooit!
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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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Gegroet kadetten!

Ja hoor we mogen jullie nu officieel kadetten noemen! De eerste generatie kadetten is
gearriveerd! whoop whoop!

Of jullie de naam ‘ kadet’ waardig zijn moest direct bewezen worden tijdens de
openingsactiviteit. Nadat jullie te weten zijn gekomen dat wij jullie mega wijze leiding zijn, kon
het spel beginnen.

De opleiding voor Kadet kon officieel van start gaan. Jullie werden in 3 groepen ingedeeld..
Er waren 3 postjes waar elke groep naar toe moesten om voor de opleiding te kunnen
slagen. De ene opdracht was moeilijker dan de andere. Zo moesten jullie onder andere een
mijnenveld trotseren, een mega moeilijk touw ontwarren en in een maïsveld een cruciaal
object weten te vinden.

MAAR PAS OP! Als jullie door de Generaal konden getikt worden, moesten jullie gelijk echte
soldaten stenen verplaatsen. Ook mochten jullie onze voornaam niet uitspreken.Het was
vanaf toen, Generaal, Korporaal, Luitenant en Kapitein. Na een loodzware opleiding konden
we concluderen dat iedereen de naam “Kadet” echt wel waardig is!

De week daarna werden jullie op de proef gesteld in onze superdedupermegawijzesuper-
moeilijke escape room! De hersenen werden stevig gekraakt! Samenwerken was de
boodschap. Jullie moesten opdrachten volbrengen om uit de escaperoom te geraken! Zo
moesten jullie een metershoge toren maken van bekers tegen een muur, sudoku’s oplossen
en zo voort. Via Zoom werd er met ons gecommuniceerd. Na 2 uur lang zwoegen en de
hersenen te kraken was het jullie gelukt om (bijna) alle opdrachten te volbrengen en de
escape room te kunnen verlaten.

Op 16 oktober was het tijd voor een feestje! De kinderfuif was terug! Jullie trokken allemaal
heel toffe verkleedkleren aan in thema ‘Beroepen’. Zo was Ties verkleed in een boer en was
Ella een stewardess,... Het was super om te zien dat jullie met zo veel aanwezig waren.

Op 30 oktober was het tijd om te griezelen! Degene die er niet bij waren, hebben wat gemist
;) Samen rolden we heerlijke gehaktballetjes en maakten we spinnetjes om in onze heerlijke
pompoensoep te doen. Ook aten we met z’en allen heerlijke hotdogs! De avond is daarna
verder gezet met een heuse Griezeltocht! Al snel was gebleken dat de ene kadet/ leiding
meer schrik had dan de andere. We noemen geen namen haha (Britt ;) )
Nadat we de tocht overleefd hadden, hebben we nog een paar griezel filmpjes gekeken waar
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er veel mensen van verschoten! Jammer genoeg kwam er om 20u een einde aan onze mega
gekke griezelavond.

De activiteit daarna mochten jullie de spelletjes kiezen. Je mocht iets spelen waar je echt
goed in bent. Elk om de beurt mocht je bij ons een spelletje komen zeggen in wat je dacht je
dat spel wel kan winnen. Als we elk spel speelden en je dan jouw gekozen spelletje
gewonnen had kreeg je 2 punten, won je het spel dat iemand anders gekozen had, dan
kreeg je 1 punt. Er werden veel spelletjes gespeeld: Zo werd er gekeken wie het langste in
een handstand kan staan, wie het verst zijn schoen kan werpen, wie het snelste een bekertje
kan leegdrinken, …

De zondag daarna werd jullie kennis op de proef gesteld bij onze aartsmoeilijke quiz! Er was
een ronde met raadsels, aardrijkskunde en zo verder… Daarnaast was er ook een ronde
waar jullie dingen ( zoals een kasteel en een ree) moesten uitbeelden, wat de ene  beter kon
dan de andere (haha). Ook kregen we bezoek van een speciale gast met de naam
Sinterklaas,  waar sommigen het moeilijk vonden om te luisteren en te zwijgen (kapoenen! ;))

De zondag daarop was er iets erg gebeurd, Wout was vermist! ( traantje) Hij was ontvoerd
door het Monster van Loch Ness! Aan de hand van de echte Highland games moesten jullie
dat wrede monster verslaan! Zo toonden jullie ons jullie eigen choreo op een schotse
volksdans, werd er aan boomstamwerpen gedaan( uiteraard niet met een boomstam) en
moesten jullie als echte ‘schotten’ touwtrekken! Wat hebben jullie dat goed gedaan! Hoera,
want we hebben vernomen dat Wout ongedeerd terug is!

Nu gaan we even in kerstvakantiemodus, maar we wensen iedereen een zalige kerst en een
heel gelukkig 2022 toe!🌟

Tot in 2022 hé, lieve Kadetten!
Generaal Britt, Korporaal Jarni, Kapitein Wout en Luitenant Iris
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Stop!
Maak alvast een gaatje vrij in je agenda

op 4 en 5 maart 2022 voor ons

Jaarlijks eetfestijn
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Lachen gieren brullen met de
leiding

Leidster Nette bestelt een pizza bij de pizzeria. ‘Wil je hem in 4 of 12 stukken?,

vraagt de pizzabakker. ‘Graag in 4, antwoordt Nette,

‘want 12 krijg ik er echt niet alleen op.’

Leider Jarni en leider Vic gaan naar de onderbroeken winkel.

Jarni koopt 7 onderbroeken en Vic koopt er 12.

Vraagt Vic: ‘Waarom koop jij er 7?’. Jarni antwoordt:

‘Aja, maandag, dinsdag, woensdag, …, maar waarom koop jij er 12?’.

Vic antwoordt: ‘Euh, januari, februari, maart, enzovoort’.

Leidster Lauren zit op school. De meester zegt: ‘Wie zichzelf dom vindt,

gaat staan’. Iedereen blijft zitten. Opeens staat Lauren recht. De meester

vraagt: ‘Dus je vindt dat je dom bent, Lauren?’. Waarop Lauren antwoordt:

‘Nee, meester. Ik vind mezelf helemaal niet dom. Maar ik vind het

zielig dat u de enige bent die recht staat.’

Rachel komt vol trots naar de Jokido en vertelt iedereen

dat haar hond kan liegen. ‘Wat een onzin’, zegt iedereen.

‘Maar het is echt waar!’, roept Rachel. ‘Als ik hem

vraag: ‘Wat zegt een poes?’, dan antwoordt hij ‘woef woef’.

Zie je wel dat hij kan liegen!’
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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 doneren aan ons. Wij hebben immers ook een tweedehandsstapel
liggen.

De officiële shorts en rokken van de Chiro kan je enkel verkrijgen bij De
Banier (Aalst, Gent of online), maar zijn uiteraard ook geen verplichting!

We verkopen ook nog steeds kleren met het oude logo. Deze zijn aan de
helft van de prijs te verkrijgen. De tweedehandskleren (ook met het oude
logo) verkopen we met 75% korting!
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DATA

Opgepast! Tijdens de huidige jeugdwerkregels (op het moment van dit boekje) spelen
wij (bijna) altijd buiten. Zorg ervoor dat uw kind hierop gekleed is. Daarbovenop is het
voor alle kinderen verplicht om binnen een mondmasker te dragen. Gelieve dit ook
steeds te voorzien. Indien er andere regels worden opgelegd houden wij jullie op de
hoogte via Facebook en sms.

16 januari: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.

23 januari: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

30 januari: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.

6 februari: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

13 februari: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal.

20 februari: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

27 februari: Activiteit voor de Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u.
Verrassingsactiviteit voor de Trollekes. Meer info volgt!

4 en 5 maart: Eetfestijn! Kom allemaal smullen van onze lekkerste croques en overheerlijke
spaghetti! Iedereen is welkom in de Lier. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding!

6 maart: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

13 maart: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal. De Kadetten gaan schaatsen! Meer info volgt!

20 maart: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal. De Sjakies gaan naar het bos! Meer info volgt later!
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27 maart: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u aan
het lokaal. De Trollekes gaan naar de boerderij, joepie! Meer info volgt later.

3 april: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

(2 - 6 april): De Trollekes, Sjakies, Kadetten en Freggels gaan gedurende deze periode
drie dagen op weekend. Door de huidige omstandigheden kunnen we op dit moment nog niet
met zekerheid zeggen over welke dagen dit exact zal gaan. Als de jeugdwerkregels het
toelaten, zal dit zoals elk jaar met 2 overnachtingen zijn. Meer info volgt!

7 - 15 april: De Wacko’s en Aspi’s gaan op buitenlands kamp! Later volgt er nog een
infomoment en jullie zullen ook op de hoogte gehouden worden via mail.

24 april: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.
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Liefste freggels

Weten jullie nog, we trapten het jaar af met wat klassiekers van de Black Eyed Peas,
om dan te beseffen dat dat blijkbaar niet meer van deze tijd is :’(. Toch beloven we
jullie plechtig, tegen het einde van het jaar zullen jullie allemaal mega-fans zijn en
beseffen hoe gezegend we zijn met hun muziek.
Eerste random advies: Jongens plagen, liefde vragen. Meisjes plagen, kusjes
vragen. Maar leerkrachten of buschauffeurs plagen is miserie vragen!
Actueel zoals we zijn hebben we natuurlijk ook meegedaan aan de Squid
Game-hype. Daaruit werd duidelijk dat er niemand was die het zou overleven, ma
goed, jullie hebben wel duidelijk andere talenten, zoals deze super coole
zelfgemaakte kerstboom!
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De afbeelding staat waarschijnlijk in zwart-wit dus kan je hem wellicht niet zien, maar
geen probleem, op 23 januari beginnen de activiteiten weer en kan je hem gewoon
zelf komen bezichtigen!
Tweede random advies: Een pruik dragen om een bad-hair day te verbergen is echt
niet zo’n slecht idee!
Jullie hebben ook laten zien dat jullie super kjooeet kunnen zijn. Brent en Artuur
waren zeer geëmotioneerd door al jullie succeswensen voor hun examens.
En dan een laatste advies voor het komende jaar: als iemand u op de wang slaat,
keer dan uw andere toe en doe wasabi in hun eten als ze even niet kijken.

Peace out!
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Dag Aspi’s (of Yooo homies zoals Omar zou zeggen ;) )

Wat is het eerste deel van het jaar weer voorbij gevlogen! Hierbij doen we
even een recap van de voorbije maanden.

De eerste activiteit moesten jullie allereerst zoeken wie jullie nieuwe kei coole
leiding zou worden dit jaar. Omdat wij jullie iets slimmer hadden ingeschat,
verstopten we onze foto’s nogal moeilijk en dit was duidelijk een overschatting
van jullie capaciteiten. Dit werd zowat een rode draad doorheen de rest van
het jaar xp (mopjeee).

Na het uuuuuuurenlang zoeken (lichtjes overdreven), konden we dan eindelijk
beginnen aan het eerste spel waar we jullie -letterlijk- een beetje dichter bij
elkaar brachten. Wat was het toch gezellig toen we allemaal samen bij Jarne
in de auto zaten ;) .  Gelukkig konden we uiteindelijk toch alle sleuteltjes terug
vinden zodat jullie op het einde van de activiteit allemaal naar huis konden.

Op de tweede activiteit leerden jullie dan eindelijk jullie homie Omar kennen.
Er werd menig tiktok en instagramreel gemaakt. Gelukkig zorgen jullie kei
goed voor onze vriend en zijn jullie hem zeker nog geen enkele keer kwijt
geweest in de voorbije maanden … :). Misschien moet ge hem wel een keer
een valies kopen zodat die jongen zijn kleren niet meer kan verliezen.

Voor de rest deden we eens een filmavond (waarbij American Pie voor
sommige aspi’s de engste film was en Jarne trauma’s heeft opgelopen voor
vlindertjes), kregen jullie allemaal gekke ziektes om te verspreiden over de
wereld, gingen we eens gaan bowlen (waarbij er soms meer ballen in de goot
lagen dan tegen de kegels en Floor moedwillig de taak op zich nam om te
verliezen) en kregen jullie een verassend bezoekje van de goede man en zijn
helpers (dat was verschieten eh Océane).

Ook nog eens een dikke proficiat voor jullie harde werk op alle evenementen
die er tot nu toe zijn geweest! Doe zo verder!
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Hieronder kan je genieten van een fotoreportage van de afgelopen maanden.
Omdat jullie ook bijna nooit allemaal aanwezig zijn, heb ik alvast een
kerstkaartje van iedereen samen gemaakt.

xoxo jullie favoriete leidster Febe
en natuurlijk ook Jarne en Eva (mopje, love you eh)

Jokidootje – Januari 2022 -April 2022 21



Algemeen verslag

Eind September namen we terug een vliegende start. Maar dit keer met
maar liefst 3 nieuwe groepen en veel nieuwe maar ook oude, vertrouwde
gezichtjes!

In oktober was er onze jaarlijkse kinderfuif. We dansten op de beste
schijfjes, lieten ons schminken en genoten van magische drankjes en
hamburgers. En dat alles in het thema beroepen! Jawel! Aan amusement
was er zeker geen gebrek, iedereen vond het top (zie onderstaande
foto).

Diezelfde avond vond HET feest van het jaar plaats (voor de iets grotere
kindjes): PETROL 2021!

In november stond er opnieuw een top evenement op de planning: onze
Streekbieravond. Hier konden jullie genieten van overheerlijke
streekbiertjes, een concert van de enige echte Potte Pee en heel veel
sfeer.

Begin december was Sinterklaas in het land! Aangezien er in het jaar
2021 geen stoute kinderen waren, besloot hij om ons een bezoekje te
brengen en ons te verrassen met een zakje vol lekkers. Joepie!

En tot slot:

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Plots zijn we 2022, wat vliegt de tijd!

Wij wensen jullie alvast een fenomenaal en gezond jaar toe!
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Verjaardagen

Trollekes
Elise 23 januari

Lewis 15 februari
Roos 16 februari
Warre 17 februari

Stan 19 maart
Jits 16 april

Maeko 18 april
Marie 18 april

Sjakies
Sien 5 januari

Andreas 21 februari
Ceben 26 maart

Milo 19 april

Kadetten
Gonde 8 januari
Ferre 18 januari
Ties 3 februari
Driss 9 februari

Emma 19 februari
Mats 14 maart

Ruben 21 maart
Nand 8 april

Freggels

Wacko’s
Emile 2 februari
Noor 30 maart

Aspi’s

Leiding
Sarah 9 januari
Febe 13 januari

Wietse 1 februari
Camille 22 februari
Rachel 26 februari

Lauren 3 maart
Artuur 23 maart
Simon 30 maart

Jarne 7 april
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TENTENVERHUUR JOKIDO
Wat? Prijs?

partytent 6 op 12m €200 + €200 waarborg*

partytent 4 op 8m €150 + €150 waarborg*

*Opzetten en afbreken is in deze prijs inbegrepen, de
waarborg wordt na het afbreken teruggegeven indien
alles in orde is.

CONTACT?
Vic      0478 67 81 64
Jarne 0497 40 49 90
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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