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Dag lieve TrOlLeKeS,

Dit is het laatste verslagje dat jullie van ons als jullie leiding zullen krijgen 😢.
Maar niet getreurd we blikken nog een laatste keer terug op een fantastisch jaar…

5 augustus was het zo ver, we vertrokken op kamp (jeej). Na een spannende trein- en busrit,
kwamen we aan op de kampplaats in het idyllische Nieuwkerke. Jullie merkten al snel op dat
de andere groepen een sjaaltje droegen, maar geen nood! In de namiddag konden jullie zelf
jullie eigen sjaaltje verdienen door het super leuke “Heis de sjaaltjes nog aan toe-spel”.

Op 6 augustus speelden we het supermegakeiwijze eenhoorns v.s. monsters van Lochness-
spel. Dankzij tal van Schotse spelletjes en opdrachten, zoals: touwtrekken, schottie bunny en
nog veel meer, kwamen we te weten wie er het coolst was. En dat waren de eenhoorns
natuurlijk! (De monsters van Lochness zijn uiteraard ook mega cool.) ‘s Namiddags speelden
we een bosspel.

Op 7 augustus verkenden we de streek samen met Stiene en Jorre aan de hand van een
tekeningenzoektocht. Hierbij moesten we per gevonden tekening een opdracht uitvoeren. We
liepen als olifantjes rond, maakten prachtige krijttekeningen en namen een aantal
groepsfoto’s. Dezelfde dag was het ook keuzenammidag waar jullie konden knutselen,
dansen, voetballen, highland-games spelen en nog veel meer! ‘s Avonds speelden we het
Nachtwachtsspel waarbij jullie de Nachtwacht moesten helpen om de monsters te verslaan.

De volgende dag was leidster Paulien jarig 🥳 en gingen we op dagtocht naar een megawijs
zwembad met een super coole glijbaan, bubbelbad, golfbad en grote zwembaden. Na
298483 keer van de glijbaan te gaan was het al snel tijd om terug naar de kampplaats te
vertrekken. s’ Avonds deden we de Boerderijquiz! Dankzij boer/leider Yente leerden we van
alles bij over trekkers, koeien en nog veel meer. TREKKEEEEEEER!

Op 9 augustus speelden we waterspelletjes en was het het grote aspi-spel. ‘s Avonds was
het showtime op den bontenavond. Jullie voerden een prachtig toneeltje uit over het onstaan
van de Trollekes. Na alle leuke acts van alle groepen, konden we genieten van een heerlijk
tasje soep of chocomelk.
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Op 10 augustus moesten we helaas al naar huis.

Een paar weken later trokken we samen met alle groepen naar zee. Olé!

Wat is dit jaar toch voorbij gevlogen, maar oh wat was het leuk!
Bedankt voor het megasuperkeiwijzeformidalefantastische jaar!

En tot volgend jaar hè!

DOEIIIIIII,
De Trollekesleiding
Yente, Paulien, Julie en Camille
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Joooow Sjakies!

Hopelijk allemaal al uitgerust van het superleuke kamp.

Na een lange treinreis vlogen we er direct in met het sjaaltjesspel en s ’avonds
gingen we de enge paden verkennen rond Nieuwkerke tijdens de fakkeltocht. De
volgende dag hebben we samen met enkele aspi’s het bos onveilig gemaakt. Na een
spannende strijd bleek er een gelijke stand tussen Schotland en Ierland te zijn, goed
gedaan! Na het heerlijke avondmaal werden jullie allemaal verliefd op iemand van de
kadetten tijdens het enige echte koppelspel.

Op 3 augustus speelden we eerst enkele highlandgames. In de namiddag moesten
jullie ons even missen en kregen jullie maar liefst 6 andere
niet-zo-toffe-leiding-als-ons in de plaats! In de avond werden we echte chefkoks met
misschien niet zo goede kookkunsten. Al gingen de groene, blauwe, rode en paarse
pannenkoeken vlot naar binnen bij jullie!

De volgende dag mochten jullie zich allemaal
eens goed vuil maken op de bache tijdens het
memory vuil spel. In de avond speelden we de
leukste caféspelletjes want jong geleerd is oud
gedaan😉.

Na een korte busrit en eventjes te spelen in de
speeltuin van het lokale park, gingen we naar
het zwembad van Poperinge waar de redders
direct onder de indruk waren met hoeveel we
tegelijk in de buis kunnen! Daarna speelden
we nog de grote kampioenenquiz.

Op 6 augustus mochten we uitslapen en
brunchen. Om de warmte wat te
overmeesteren, speelden we erna
waterspelletjes. In de namiddag gingen we op
een kei gekke dropping, waar het ene team al
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wat langer over deed dan het andere. Onderweg moesten jullie foto’s nemen met een
koe, een rode brievenbus, fietsers, een vuilbak en nog veeeel meer.

De dag nadien kreeg de leiding opnieuw versterking van enkele aspi’s. Zij speelden
een bordspel met jullie, waarbij jullie verschillende opdrachten moesten uitvoeren per
vakje. In de namiddag was er de jaarlijkse keuzenamiddag waarbij jullie zelf twee
activiteiten konden kiezen. Blijkbaar hadden jullie nog geen genoeg gekregen van de
caféspelletjes enkele dagen voordien, want daar waren jullie bijna allemaal te vinden.
Op 8 augustus was het tijd voor de kookvoormiddag die jullie lievelingsleider Vic
natuurlijk met overmacht won.

Op 9 augustus was het tijd voor de bonte avond: helaas zonder kampvuur, maar
zeker niet minder leuk! Al moesten we wel afscheid nemen van Leider Wietse die
jammer genoeg stopt met de Jokido maar hopelijk maakt hij volgend jaar op kamp
lekker eten voor ons. Dankzij hem zullen jullie het liedje over de opblaaskrokodil
zeker ook nooit meer vergeten. 😛

Merci voor het toffe kamp Sjakies! En merci om ons te leren dansen zoals een vogel!

Jullie leiding

Jokidootje – September 2022 - December 2022 7



De JOKIDO quiz

Nu het nieuwe Jokidojaar officieel gestart is, kunnen we niet anders dan jullie kennis
over jullie favoriete jeugdbeweging eens testen! Hoeveel punten kan jij scoren? De
oplossingen zitten verstopt op een van de volgende pagina’s. Lees dus snel verder!

Vraag 1: Over welk lichaamsdeel heeft de Jokido een lied?

a. Voet
b. Oksel
c. Voorhoofd
d. Rechterknie

Vraag 2: Hoeveel personen telt de leidingsploeg in het Jokidojaar 2022-2023?

a. 21
b. 22
c. 23
d. 24

Vraag 3: Dat Eva en Iris samen hoofdleiding zijn wisten jullie ongetwijfeld al. Zij
worden trouwens bijgestaan door twee adjuncten, weet jij wie dit zijn?

a. Jarni & Sarah
b. Nette & Wout
c. Floor & Julie
d. Vic & Paulien

Vraag 4: Welk evenement organiseren we niet? De andere drie zijn ongetwijfeld
opnieuw fantastische edities, dus zorg dat je er bent!

a. Carwash
b. Eetfestijn
c. Streekbieravond
d. Brunch

Vraag 5: Welke koek valt het meest in de smaak bij de leiding? De stemming is eerlijk
verlopen onder toezicht van een nauwoplettende redactie.

a. Caramba
b. Olé
c. Cartoonies
d. Suikerwafel
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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 het rekeningnummer

BE38 0689 0320 0672.

De medische fiche kan u altijd vragen voor of na een activiteit of
vindt u terug 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!

Indien vragen over financiële hulp ivm het inschrijvingsgeld,
kampen of over andere zaken kan u gerust contact opnemen met
onze vb's of hoofdleiding.
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Jow kadetten,

Wat was het een fantastisch jaar en kamp was onvergetelijk!

Laat ons beginnen bij de eerste dag waar we afscheid namen van onze ouders voor
ons 10 dagen lang avontuur richting de bosgeus. Jullie kregen daar ook 3 nieuwe
vrienden: Chickie, Nugget & Fred.  S ’avonds moesten jullie meteen al goed
samenwerken om jullie sjaaltje te bemachtigen via morsecodes, geluiden en
cijfercodes.

Dag 2 verwelkomden we Ian die meteen kon aansluiten bij ons drugsspel.

Dag 3 stond ‘1 tegen allen’ op het programma en in de middag was het wisseldag. S’
avonds mochten jullie dan naar Man VS Bee kijken.

Dag 4 moesten jullie een bordspel spelen waarin vragen van de avond ervoor
werden gesteld. Jullie hebben allemaal zeer goed opgelet want alle vragen werden
beantwoord! Daarna hadden we onze speciale survival-dag waarin jullie zelf vuur
maakten en in de tent sliepen. Fay arriveerde en zo was ons kadettenteam compleet!

Dag 5 gingen we gaan zwemmen in een supercool zwembad.

Dag 6 konden we lekker lang uitslapen en wakker worden met een heerlijk ontbijt. S
‘avonds hadden we dan een knallend feestje!

Dag 7 speelden we ons ‘wie wordt de nieuwe krijger van Schotland spel’

8 Augustus moest de kok in jullie naar boven komen om de jury te verlekkeren met
goeie chap. S’ avonds speelden we dan nog een rustige quizzz.

De laatste dag werden jullie omgetoverd tot professionele dansers/danseressen op
onze bontenavond.

Bedankt voor jullie enthousiasme en hopelijk tot volgend Jokido jaar!!!
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Fopjes, flauwe mopjes

Het is oranje en als het regent is het weg. Wat is het

- De mannen/vrouwen van de gemeente

Wat doet een pizza als hij ziek is?

- Hij gaat naar dr. Oetker.

Het schijnt zeer slecht te gaan in de sinaasappelbranche. Dat werd daarnet verteld
op een persconferentie.

Wie maakt muziek en eet geen vlees?

- Vegi Penxten.

Waarom heeft een golfer altijd twee paar broeken aan?

- Voor het geval hij een 'hole in one' slaat.

Wat is de originele kleur van gips?

- Gebroken wit.

Hoe noem je de poep van een eekhoorn?

- De nooduitgang

Oh ja, de oplossing van de Jokidoquiz is trouwens: 1c, 2d, 3b, 4a, 5c
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Vind de dader!

Enkele dagen geleden zagen de leden van de redactie iets heel erg raars. Enkel de
papiertjes lagen nog in de koekjesmand van de Jokido, maar alle koekjes waren
opgegeten! Oh neeeeee! Gelukkig nam de redactie deze zaak meteen ernstig en
gingen ze op zoek naar de dader. Na urenlange ondervragingen blijven er nog vier
verdachten over. Kan jij ons helpen om de dader te vinden?
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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

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

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

15 oktober: Trek je dansschoenen alvast aan want deze dag wordt weer een feest voor
groot en klein! We beginnen met een heus feestje voor alle kinderen van 6 tot 14 jaar op
onze kinderfuif. Van 15u tot 17u zijn jullie welkom in OC De Lier en mag iedereen verkleed
komen in het thema Halloween. Gelieve ook €5 per kind te voorzien voor de inkom, enkele
drankjes en een gadget! Later op de dag zetten we het feestje in De Lier verder met onze
jaarlijkse Petrol fuif voor de iets oudere kinderen ;) . Meer info kan u terugvinden op onze
Facebookpagina “Jeugdbeweging Jokido”.

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

VRIJDAG  28 oktober: De Wacko’s blijven slapen in het lokaal! Neem zeker jullie matje,
slaapzak en leukste pyjama mee. We zullen dicht bij elkaar kruipen om deze griezelige nacht
te overleven … Meer info volgt later.

ZATERDAG 29 oktober: Halloweenavond voor de Kadetten. We spreken af om 20u aan het
lokaal en rond 22u mogen jullie terug naar huis. Vergeet jullie griezeligste verkleedkledij niet
aan te trekken!

30 oktober: Activiteit voor de Trollekes. We spreken af aan het Boelarebos (kant van de
Hacienda) in Geraardsbergen om 14u!

ZATERDAGAVOND 5 november: Verrassingsactiviteit voor de Freggels! Meer info volgt
later!
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6 november: Activiteit voor de Aspi’s. We spreken af om 14u aan het lokaal. De Sjakies
gaan naar het bos. We spreken af om 14u aan de Hacienda (Boelarebos 10,
Geraardsbergen). Voorzie zeker aangepaste kledij en schoeisel.

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

19 november: Voor alle liefhebbers van (streek)biertjes organiseren wij opnieuw onze
jaarlijkse Streekbieravond. Kom genieten van een biertje, een hapje, een potje manillen of
het gezellige samen zijn! Dit alles gaat door in ons lokaal.  Meer info kan u later terugvinden
op onze Facebookpagina ‘Jeugdbeweging Jokido'.

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

27 november: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u
aan het lokaal. We verwachten ook een speciale gast uit Spanje…

4 december: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan het
lokaal. We verwachten ook een speciale gast uit Spanje…

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

18 december: Activiteit voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s . We spreken af om 14u aan
het lokaal.
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Leiding 2022 - 2023
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De freggels gingen een gekke zomer tegemoet die allemaal begon met de
fietstraining, de grote vuurproef waar de freggels werden getest of ze wel capabel
genoeg waren voor de grote tocht naar het grote kamp. Op training waren er helaas
niet veel freggels en op de dag zelf viel zelf Colin nog weg. Uiteindelijk zijn we op
fietstraining gestrand in Zottegem waar we allemaal een lekker ijsje hebben gegeten.
Toen we allemaal veilig terug waren in Deftinge was het duidelijk, de freggels waren
klaar voor kamp.

Toen brak de grote dag aan, 31juli, we vertrokken allemaal goed gepakt op kamp. De
rit was zeer zwaar maar de leiding geloofde erin dat de freggels het zouden halen,
honderden kilometers gingen voorbij tot we plots onze eerste stop zagen, Menen,
een oude stad waar der van veel van vele markten thuis zijn en een daarvan was
Christean, een oude zeer Christelijke man die ons met open armen ontving.
De dag erna zettige we onze grote fietstocht verder, mee allicht wel een beetje zeer
in de poep maar da ging nog.
Eenmaal op kamp was het al zeer duidelijk dat we ons op glad ijs begeefden, we
moesten iedere dag stiller en stiller zijn maar dat weerhield ons niet van plezier
maken, we hebben samen met de freggels ontdekt wie er het beste kan dansen,
zingen, cocktailsaus kan maken enzovoort.

Later gingen we op 2daagse waar we
allemaal samen een draaikolk hebben
gemaakt tijdens het zwemmen, die
draaikolk was zo hard dat Guust zijn
maagske der s’avonds nog niet goe
van was, gelukkig leek het allemaal
erger dan het eigenlijk was. De
freggels zijn op kamp vertrokken als
groep en zijn teruggekomen als een
team en dat is voor de leidingsgroep
mooi om te zien

#peaceoutfreggelleidingaaaaaaa
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Hoi liefste aspi’tjes!

Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van ons fantastische kamp? Om jullie geheugen
wat op te frissen blikken we even terug op onze 12-daagse in het heuvelachtige
Nieuwkerke.

Na wat pech met de fiets van Milo en veel pechjes met de banden van Stien kwamen
we aan op onze kampplaats. De volgende dag moesten jullie al direct op pad om
jullie sjaaltjes te vinden. Later die dag lieten we opnieuw onze boerenliefde naar
boven komen met het grote boerderijspel. Uiteindelijk was het vleesboerin Océane
die met de prijzen ging lopen.

De dagen nadien werden er grenzen verlegd in ons vuil spel, speelden jullie met
poesjes op de wisselactiviteit, werd er gestreden om het laatste slaapuur te winnen,
deden we een chilliewillie welnessavond, werden de ruige spelen wel heel ruig en
nam onze pisquiz een iets wat andere wending als voorzien.

Uiteraard gingen we ook op tweedaagse naar de zee. Onze race om de 10
badsteden startte al in het verre Nieuwkerke. Gelukkig geraakten alle teams aan de
zee en had het ene team al wat meer moeite als het andere om de badsteden te
bereiken. De grote winnaars werden team Maryia en Stien! Of was het dan toch team
Jorre en Stiene dat als enige écht de 10 badsteden behaalde, maar zeer nipt buiten
tijd aan kwam. Team Sara en Floor die kilometers ver wandelden of team Milo en
Océane? De meningen zijn verdeeld 😉

Nadat we na lang zoeken toch een slaapplaats vonden trokken we de volgende dag
naar de overzetboot die ons naar het zeeraften bracht. Amai, wat was dat? Als 2
waardige teams trotseerden we de golven, wisselden we van boten en werden de
drenkelingen gered. Helaas werden jullie leidsters geteisterd door wat zeeziekte,
maar niet getreurd, kapitein Jarne was in zijn nopjes om alles in goede banen te
leiden.
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Later op kamp gaven jullie nog eens het beste van jullie zelf door activiteiten te
geven aan de trollekes, sjakies, kadetten en freggels. Als kers op de taart
organiseerden jullie een supercool aspispel. We kunnen alvast zeggen dat jullie dat
fantastisch gedaan hebben en dat de opvolging verzekerd is, trotse aspileiding
hierzo!

Jammer genoeg moesten we op de bonte avond afscheid nemen van Jarne, het ga
je goed!

Dikke merci voor het zalige jaar en fantastische kamp!

Kusjes,

Jullie favoriete leidster, bobonne Febe en kapitein Jarne
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Wist je dat dit de pagina is voor het

⛺ algemeen verslag? ⛺

MAAR VOORAL… Wist je dat de hele leidingsploeg al enorm uitkijkt
naar het nieuwe Jokidojaar? Hopelijk zien we al jullie lachende gezichtjes

terug op de komende activiteiten! 😀
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Verjaardagen

Trollekes

Quin 1 september
Noran 23 september

Iben 19 oktober
Renee 25 oktober
Lowie 30 oktober

Sjakies

Louise 4 september
Yolana 13 september
Kevin 20 september
Noor 30 september

Lore 5 oktober
Rosalie 16 oktober

Obe 25 oktober
Eli 6 november

Lieze 14 november
Elise 2 december

Lorenzo 10 december

Kadetten

Loes 3 september
Rune 21 september
Kobe 8 november

Michiel 19 november
Vic 20 november

Lotte 28 november
Ella 10 december

Marlies 29 december

Freggels

Gust 14 september
Oscar 29 oktober
Nore 7 december

Lenneke 10 december

Wacko’s

Thyen 17 september
Luna 10 oktober

Roos 19 november
Lobke 10 december
Amelie 26 december
Iben 26 december

Aspi’s

Maite 20 september
Seppe 14 oktober
Stien 27 oktober
Mats 29 oktober

Iluna 10 november
Merel 22 november
Ayron 24 november

Milo 1 december

Leiding

Océane 8 september
Jorre 3 oktober
Evi 8 oktober

Jarni 17 oktober
Eva 7 november

Yente 14 november
Britt 2 december

Floor 16 december
Vic 23 december
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TENTENVERHUUR JOKIDO
Wat? Prijs?*

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

partytent 5 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 rekenen
we € 30 meer.

CONTACT?
Rachel 0488 36 41 74
Yente 0483 59 01 05
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido
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