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Dag lieve TrOlLeKeS,

De allereerste activiteit van januari gaven de aspi’s leiding. Jullie moesten de prinses
helpen met de zoektocht naar haar ideale prins. Jullie deden verschillende
opdrachten in groepjes.

De volgende activiteit trokken we naar
Ninove waar het Gewest een super leuke
activiteit had voorzien. Jullie deden
opdrachten in het thema “Olympische
Spelen” en werden beloond met een
super lekkere donut als vieruurtje.

De eerste zondag van februari speelden
we natuurlijk het grote valentijnsspel want
het was dan ook bijna valentijn <3 . Aan
de hand van een aantal opdrachtjes en
spelletjes hielpen jullie Cupido met het
terugverdienen van zijn gestolen hartjes.

De verrassingsactiviteit brachten we door
in binnenspeeltuin “de grote giraf”. Jullie
hebben zich daar nogal uitgeleefd 😉. Het
eten van een super lekkere pannenkoek
en kunnen ravotten op de speeltuin
maakte de activiteit meer dan geslaagd!

Op 13 maart was het alweer tijd voor een
leuke activiteit. Toen jullie te horen kregen dat de dieren uit de dierentuin waren
ontsnapt stonden jullie te popelen om samen met ons de uitdaging aan te gaan. We
speelden zowel dierenhoop, pak de prooi, hyena hindernis en nog tal van andere
spelletjes. Als laatste werden alle foto’s gevonden en konden de dieren terug naar de
dierentuin. Echt een topteam!!
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Op 27 maart speelden we het GROTE TIKKERTJESSPEL. Waarbij we verschillende
soorten tikkertje hebben gespeeld. Amai er bestaan veel tikspelletjes he. Het ging
van tikkertje knackworst tot tikkertje verhoog. De activiteit was heel ludiek.

Van 4 tot 6 april gaan we op weekend naar Horebeke. Joepieeee!

Tot dan Lievertjes!

Groetjes,

Xx De trollekesleiding (Yente, Julie, Camille en Paulien)
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Gegroet vrienden en sympathisanten.

Zie hier het verhaal over de sjakies van wat ze de afgelopen zondagen hebben
uitgespookt. Het was een echte reis rond de wereld.

Eerst en vooral het warme ontvangst van Evi waardoor ons leidingsteam eindelijk
compleet is. Doordat ze enkele maanden afwezig was heeft zij ons meegenomen
naar haar bestemming: Wenen. Met supertoffe verhalen en opdrachten over hoe
Wenen eruit ziet en wat ze daar allemaal doen, leerden we de stad heel goed
kennen.

Toen deze reis erop zat zijn we doorgereisd naar de grote oceaan van de gavers. We
stapten volledig rond de grote oceaan en moesten er verschillende opdrachten doen
om de doorsteek te mogen maken.

Tot slot onze laatste stop van onze reis ging naar het tropische regenwoud van
Boelare. Daar hebben we moeten strijden om het vijandelijke kamp te kunnen
veroveren. Na lange strijdende uren hebben we een ontdekkingstocht gemaakt. Om
deze te kunnen voltooien hebben we moeten klimmen en klauteren over bomen en
beken. En zo zijn we opnieuw aangekomen aan onze supertoffe thuishaven: het
Jokido lokaal.

Gegroet, de Sjakiesleiding
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Spelletjes

Kruiswoordraadsel tijd!
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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.

Een lege medische fiche kan u altijd vragen voor of na een
activiteit of vindt u op onze site www.jbjokido.be. Indien deze
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 op
de hoogte gehouden door de groepsverantwoordelijke en krijgt u
het Jokidootje om de drie maanden in de bus!
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Dag Kadetten!!

Omdat de leiding in januari nog geplaagd werd door het examen-monster hebben jullie toen
leiding gekregen van de aspi’s. Jullie gingen op tocht door Lierde om mochten niet gepakt
worden door de achtervolgers… Spannend! Maar de volgende keer moet iedereen wel eerst
naar het toilet voor we vertrekken🚽 Hahaha.

De volgende activiteit werd georganiseerd door het gewest in Ninove, we hebben ze daar ne
keer goed getoond dat je niet moet sollen met de jokido! De activiteit daarna zijn we gewoon
aan het lokaal gebleven, en hebben we op jullie verzoek ein-de-lijk een politiespel gespeeld!
In ruil voor opdrachten kregen jullie zakjes, maar oooo weeee als je betrapt werd door de
politie! Dan was al dat harde werk voor niets en mochten jullie de voorraad afgeven…

De keer daarna zijn we gaan schaatsen. Bij de ene verliep dat al wat vlotter dan de andere,
maar gelukkig hebben we geen breuken gehad! Daarna moesten we even bekomen in de
kantine, maar omdat iedereen zo goed zijn best heeft gedaan heeft de jokido op een drankje
getrakteerd, joepie!

En voor de laatste activiteit van maart hebben we eerst laddercompetitie gespeeld, proficiat
met de overwinning Jonas!! Daarna hebben we nog enkele klassieke spelletjes gespeeld
zoals dikke Bertha en
Kiekeboe om de zondag af te
sluiten!

In de paasvakantie zijn we op
weekend geweest in
Horebeke. Jammer dat het
zonnetje niet zo enthousiast
aanwezig was maar we
hebben er weer het beste van
gemaakt!!

XOXO

De kadetten-leiding
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(flauwe) mopjes

Ter ere van van de mooiste dag van het jaar (1 april) brengen we in deze editie een ode aan

de beste (flauwe) mopjes.

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. (hihi)

Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik
heb een scheetje gelaten!” Antwoordt de
andere: “Kriekhet!” (hoho)

Wat is geel en krom maar het is geen banaan?
Toch een banaan! (haha)

Waarom kunnen hondjes niet dansen?
- Omdat ze 2 linkervoeten hebben!

Hoe noem je een hond die kan goochelen?
- een labracadabrador

Welke Barbie kan het best vlees
klaarmaken?  - een Barbiecue

Komt een goudvis bij de dokter. Zegt de dokter: ‘Ik zie het al, uit de kom’.
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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

1 mei: Activiteit voor de Trollekes en Kadetten. We spreken af om 14u aan het lokaal.
De Wacko’s gaan op fietstraining! Iedereen wordt met zijn fiets verwacht om 14u aan het
lokaal, we zijn ook weer terug rond 17u. Vergeet je helm en fluovestje niet en zorg ervoor dat
je fiets in orde staat!

1-7 mei: Leefweek voor de Aspi’s. Wat houdt dit in? Na school ga je niet naar huis, maar
naar het lokaal om samen met de andere aspi’s en aspileiding te eten, te leren, te spelen en
te slapen. De dag erop ga je na een ontbijtje opnieuw naar school. Dit een hele week tot
zaterdagvoormiddag. Meer info volgt.

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

14 mei - 15 mei: De Wacko’s gaan op tweedaagse in Gent! We spreken af om 16u50 aan
het station in Lierde. We komen de volgende dag toe aan het station in Lierde om 17u48.
Verdere info wordt nog via de Whatsapp groep gecommuniceerd!

15 mei: Activiteit voor de Trollekes en Kadetten. We spreken af om 14u aan het lokaal.

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

26 juni: Gemeenschappelijke activiteit voor alle groepen. We spreken af om 14u aan het
lokaal.

21 juli: ! ZOMERBRUNCH ! Kom op deze feestelijke dag genieten van onze heerlijke
brunch. Wij ontvangen jullie met veel plezier terug in ons lokaal voor een uitgebreid zomers
buffet. Meer informatie volgt later.

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.

31 juli: Freggels vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af aan het lokaal. Meer info
volgt nog.
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1 augustus: Kadetten en Sjakies vertrekken met de trein op kamp! We spreken af aan het
station van Geraardsbergen. Meer info volgt nog.

5 augustus: Trollekes 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!

20 augustus: Wij gaan met iedereen samen naar de zee! We verzamelen aan het station
van Geraardsbergen. Verdere info volgt later
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Dag Freggelsss!

Na een spetterend nieuwjaar stonden de aspi’s klaar om jullie activiteit te geven. Hopelijk
hebben jullie beseft dat wij toch wel de tofste leiding zijn, maar ik moet toegeven dat de
aspi’s niet veraf zitten. Daar hebben jullie ons allemaal verbaasd met hoelang jullie kunnen
muurzitten hoor! Chapeau!

Op de volgende activiteit, hebben jullie een hele activiteit aan elkaar gehangen. Het was met
vallen en opstaan, letterlijk en figuurlijk ;) Jullie hebben als 1 persoon leren darten, nagelke
klop, veters strikken en boterhammen gesmeerd. Ik zal er niet te veel woorden aan vuil
maken want op de foto’s spat het teamwork ervan af.

De week erop hebben jullie keihard jullie best gedaan om ingrediënten te verzamelen voor
onze heeeeerlijke verrassings-pannenkoeken. Nog nooit hebben we jullie zo vlijtig en
verslaafd aan suiker gezien! ;)
Maar de fun is nog niet gedaan! Jullie zijn zelfs gaan zwemmen! Daar konden we lekker
ploeteren in de wildwaterbaan en afdalen in de glijbaan maar pas op voor het gevreesde
zwembandje!!
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Als laatste activiteit mochten jullie kiezen. Na een lange discussie werd het toch ruiltocht:)
Van een knikker naar toiletzakken, naar een schilderij. Gelukkig hebben we uiteindelijk een
heel uitgebreid vieruurtje gegeten.
(Ps: het was weldegelijk niet Brent zijn huis maar van zijn mama)

Op naar nog meer zotte, freggelicious activiteiten! Xoxo jullie leiding
Artuur, Rachel, Brent en Nette
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VERSLAG VAN DE
LEIDING OP BK
___

Door Dorien en Rachel (en de rest van de leiding)

INLEIDING
Dit verslag  is gemaakt om het 24ste blad te zijn en zo het boekje mooi rond te maken tot aan
de achterflap en zodat Febe geen stickers moet plakken op de achterkant

Bk

Donderdag 7 april. 22u stipt. De leiding, aspi's en wackos zijn onderweg naar Hongarije. De
busrit is nog maar net begonnen en duurt nog 18u. Gelukkig hebben we nog genoeg films bij.

We waren nog maar pas het bord van Edingen gepasseerd en we zagen in de verte een
lichtflits… Iedereen keek heel geconcentreerd naar "Het Eiland" maar enkel twee heel knappe
en aandachtige dames, Lauren en Britt, zagen de felle mysterieuze lichtflits die hen wel heel
sterk aan een ufo deed denken. Britt werd bang en schreeuwde de hele bus bij elkaar. Vic
schrok zo hard dat zijn al vier jaar te kleine broek kapot scheurde. Niet iedereen was zo bang.
Zo had je bijvoorbeeld Febe, die kei enthousiast was omdat ze dacht dat ze eindelijk een
dolfijn had gezien! Ook Eva was helemaal niet verschoten, zij dacht dat ze haar grote liefde
'de koe' terug zag! Maar het waren een bende lelijke aliens van planeet perenboom. Ze waren
geland in het midden van de autostrade.

De aliens achtervolgden hen en klommen in de bus. De leiding zag hun leven voorbij flitsen.
Gelukkig waren de echte helden van de jokido genaamd Wout en Iris er nog! Zij
overmeesterden de aliens! De aliens schreeuwden: "wij komen in vrede, we willen gewoon
het recept van jullie zalmtoastjes komen halen!". Al snel schoten Irisje en Woutje te hulp. We
zagen de aliens maximaal terug vertrekken. Sleuren met die ufo pohh
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Dag lieve aspitjes,

Tijd vliegt voorbij en zo ook ons jokidojaar. Gelukkig hebben we deze verslagjes
zodat we ons nog kunnen herinneren wat we allemaal gedaan hebben de voorbije
weken. Laat ons beginnen met ons prachtige ei-spel. EIgenlijk was het heel simpel
als je er zo naar kijkt. Jullie kregen een ei en moesten daar zorg van dragen. De
lEIding verwacht natuurlijk veel van jullie en het werd ons al rap duidelijk dat dat niet
iedereen een geboren moederkloek is. Maar met vallen op opstaan leren we en
uitEIndelijk heeft toch iedereen zorg gedragen van zijn EItje. Op het EInde waren er
wel enkele EItjes met de vallende ziekte, maar dat kan al eens gebeuren he.

We zouden ook Chiro Jokido niet zijn als we onze echte innerlijke boerenliefde niet
eens bovenhalen. Zo mochten jullie in teams opdrachten doen tegen elkaar om zo
jullie trakteur zo mooi mogelijk te maken. Na een hevige boerenstrijd kon iedereen
zijn trakteur mooi versieren en was er een heuse tracteur parade. Zelf jong-ABS kon
er iets van leren heb ik zo horen zeggen..

Last but not least was er onze prachtige Aspri-ski fuif, en ik zal u nekeer iets zeggen
eh… WAT EEN FUIF MIJNE JONGEN! Van dikke vette dansplaten, naar dansen op
de toog, naar de marie-lousie op de grond, met voorhoofd, met jumpen, hakken,
stampen, slowen het was er allemaal aanwezig potverdikke. Ik denk dat sommige
aspi’s nieuwe talenten hebben leren ontdekken over hun eigen (Ja Océane, tis op u,
ge moogt een DJ carrière beginnen ;) ). Allemaal dikke proficiat met jullie inzet en
werk voor de fuif, want het is er 1 voor in de geschiedenisboeken van de Jokido ze!

Kusjes, knuffels en lekjes (want dat mag nu
weer van het vieze coronabeest)

Eva, Febe en Jarne
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Algemeen verslag

Het nieuwe jaar werd meteen goed ingezet. De coronaregels versoepelden en
daar maakten we dan ook meteen gebruik van! Elke groep trok er de
afgelopen maanden wel eens op uit.

Zo gingen de Trollekes naar de binnenspeeltuin en de Sjakies naar het bos.
De Kadetten en Aspi’s besloten de schaatsbaan onveilig te maken. De
Freggels gingen spetteren in het zwembad en de Wacko’s leefden zich uit op
het trampolinepark van Jumpsky. Wat een plezier!

In maart organiseerden we ook ons eetfestijn. De leiding maakte twee dagen
lang overheerlijke spaghetti bolognaise en delicieuze spaghetti carbonara.
Hun kookkunsten waren ze duidelijk nog niet verleerd. Een dikke
DANKJEWEL aan alle eters!

Ook organiseerden de aspi’s hun eigen aspifuif in JH De Pizjong. Dat was
nogal een feestje. Over deze aspri-ski editie zal nog lang gebabbeld worden!

In de paasvakantie trokken de jongste groepen naar het niet-zo-verre
Horebeke voor een weekend vol plezier. De Wacko’s, Aspi’s en leiding
besloten de grenzen nog wat verder te leggen en trokken een weekje naar het
buitenland.

Kortom, het waren drukke maar ooooh zo leuke weken. Op naar een
fantastische lente en zomer!
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Verjaardagen

Trollekes                                                            Freggels

Sofie 15 mei Colin 3 mei

Emmelien 22 mei Mila 28 juli

Luna 24 mei Ona 28 juli

Lucy-Rose 30 mei Sander 21 augustus

Fien 10 juni

Felix 20 juni Wacko’s

Victor 21 augustus Mats 5 mei

Nette 21 augustus Tibo 4 juni

Mila 27 augustus Ciarra 26 juni

Finn 1 augustus

Sjakies

Elise 14 juni Aspi’s

Oona 28 juni Sara 22 juli

Arne 27 juli Stiene 19 augustus

Senne 21 augustus

Kadetten Leiding

Milan 19 mei Wout 15 mei

Niene 22 mei Dorien 23 juni

Eluna 4 juni Inne 5 juli

Jonas 20 juni Julie 24 juli

Merel 27 juni Iris 24 juli

Seppe 27 juli Nette 3 augustus

Fay 1 augustus Paulien 8 augustus

Ella 2 augustus Brent 21 augustus

Yorben 2 augustus
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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.
** Dit is de prijs voor één dag. Per extra dag + € 30

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