
 

 

 

  

 

 
 

 
 

  

Jaargang 4 | Nummer 4 | 4 X per jaar | januari - april 2023  |                                   

Afgiftekantoor Geraardsbergen  

P 924358 



2  Jokidootje – Januari 2023 – April 2023 

 
 

V.U.: Chiro Jokido, Kruisstraat 1A  9570 Lierde 

 

 

 

 

 

 

  



Jokidootje – Januari 2023 - April 2023                      3 
 

Hallooooooo Trollekes! 

De activiteiten zijn weer volop begonnen. We hebben al die enthousiasme goed 

gevoeld! We begonnen het jaar met jullie leiding te leren kennen.  En dat hebben 

jullie allemaal zeer goed gedaan! Wie weet er nog wat de lievelingskleur van Wout 

is? 

De week daarop zijn we het land China gaan verkennen, daar kennen ze wel veel 

spelletjes he? Jullie hebben goed jullie best gedaan om de Chinese muur te 

beschermen ;).  Maar we zijn ook naar het bos geweest! Dat was leuk he! Met jullie 

coole kampen zouden jullie zeker een weekje kunnen overnachten in het bos. Echte 

survivals 

 En wat zijn jullie flink geweest dit jaar! De Sint heeft enkel Elize en Stien in de zak 

gestoken, maar dat vonden ze precies niet zo heel erg ;) 

De Sint vond jullie liedjes en tekeningen zeer mooi en gaat volgend jaar zeker 

terugkomen. Dus blijf maar zo flink als toen! De winter kwam eraan dus hebben wij 

gezellig een film gekeken als afsluiter van het jaar! Alhoewel sommigen bang waren 

van Pinokkio, weet ik zeker dat jullie allemaal zullen onthouden om niet te liegen of 

anders wordt je neus lang, of was het zijn haar of toch zijn benen? 

Wij wensen jullie een hele leuke kerstvakantie toe en een gelukkig nieuwjaar, lieve 

trolletjes! 

Dikke kussen van jullie leiding xxxx 

Stiene, Wout, Floor, Nette                                                                       
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Dag dag dag liefste sjakies, 

Op de allereerste activiteit dit jaar ontdekten jullie wie jullie leiding is voor dit jaar. Na 

een kennismakingsspelletje leerden we elkaar allemaal wat beter kennen. We zijn 

heel blij dat we veel bekende gezichtjes terugzagen én ook heel wat nieuwe 

gezichtjes leerden kennen. Hierna was het tijd voor actie. Er waren 4 superhelden 

geland op de aarde, maar helaas was hun raket gecrasht tijdens de landing en 

konden ze niet terug naar de superheldenplaneet. Gelukkig hielpen jullie hun door 

enkele spelletjes te spelen en opdrachten te volbrengen. Zo konden we op het einde 

van de activiteit een nieuwe raket bouwen en lanceren richting de 

superheldenplaneet. 

De activiteit nadien organiseerden we een grote GO-4 race. Jullie werden verdeeld in 

4 groepen en moesten strijden tegen elkaar om het ultieme winning team te worden! 

Er werden bekers water gedronken in de estafette, jullie lenigheid werd op de proef 

gesteld op de twistermatten, jullie verstopskills werden getest en nog een heleboel 

andere spelletjes werden gespeeld. 

Twee weken later was het tijd voor het grote boerderijspel. In teams konden jullie 

door middel van opdrachtjes geld verdienen. Met dat verdiende geld konden jullie 

dan koeien kopen voor op jullie boerderij. Voor het finalespel was het immers 

belangrijk om zoveel mogelijk koeien te hebben verzameld want hoe meer koeien, 

hoe sneller het gras opgegeten werd. Het was een spannende nek-aan-nek-race, 

maar uiteindelijk mocht team groen zich tot winnaar bekronen. 

In de herfstvakantie maakten we het Boelarebos onveilig en trotseerden we de felle 

regenbuien. De pompoenboeren namen het op tegen de gulzigaards en moesten 

zoveel mogelijk geld zien te verzamelen door pompoenen te verkopen aan de 

gulzigaards. De gulzigaards moesten op hun beurt zoveel mogelijk pompoenen 

verzamelen. Uiteindelijk gingen de gulzigaards met de overwinning lopen. 

De activiteit nadien was het tijd om eens te kijken wie nu eigenlijk het sterkste 

geslacht is. De jongens namen het op tegen de meisjes in een levende wie-is-het, 

maar moesten de overwinning aan de meisjes overlaten. Goed gedaan meisjes! 
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Begin december hielden we een grote teambuilding.Tijdens deze activiteit kwam de 

goedheilige man genaamd Sinterklaas ook eens piepen. Hij bracht zijn 2 pieten mee 

en liet ons allerlei opdrachtjes doen, helaas kon ook de leiding niet ontsnappen aan 

de dolle fratsen van de Sint. Gelukkig waren alle sjakies braaf geweest en ontving 

iedereen een cadeautje. 

De activiteit nadien waren we met niet zoveel sjakies, maar dat hield ons niet tegen 

om een leuke quiz te spelen. Er werd gedanst en gezongen, maar vooral gestreden 

om de meeste punten te verdienen. 

Om het jaar leuk af te sluiten hielden we in de kerstvakantie nog een gezellige 

filmavond. 

  

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in de komende activiteiten als ons? 

Veeeeel groetjes van jullie leiding, 

Rachel, Maryia, Yente en Eva 

 P.S. Hieronder kunnen jullie enkele sfeerbeelden van de vorige activiteiten 

terugvinden! 
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Eet jij thuis ook af en toe spaghetti 

of drink je eens een  glaasje melk? 

Spaar mee voor heerlijke  spaghetti 

en melk op kamp!  

Geef de Soubri en/of Joyvalle 

codes af aan de leiding voor of na 

de activiteit of laat ze achter in onze 

brievenbus.  
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Spelletjes 
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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 vier 
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.  
 

 

 

  

http://www.jbjokido.be/
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Dag lieve KaDeTtEn, 

De allereerste activiteit gingen we op zoek 

naar de beste kadetten. Jullie moesten 

eerst allemaal opdrachten individueel 

doen, dan in duo’s en daarna in kleine 

groepjes. Toen gingen we eens kijken of 

ze konden samenwerken en al snel bleek 

dat een piramide maken niet zo 

gemakkelijk ging. We speelden als laatste 

een heel tof spel dat iedereen goed 

meedeed. (KIEKEBOEEE) 

De zondag erop deden we de 

paralympische spelen. Jullie speelden 

verschillende spelletjes met een handicap. 

Zo speelden we bijvoorbeeld voetbal met 

jullie benen aan elkaar gebonden waarbij 

Briek altijd in het water viel.         

De activiteit nadien was op een zaterdag. 

Het was halloweenactiviteit boeee. We keken naar een enge film die voor sommige 

kinderen niet eng was terwijl voor andere kinderen wel. Iemand van de leiding was 

ook bang     (het was zeker Océane niet      ). 

Nadien speelden we het oorlogsspel. Jullie moesten bommen, wapens en kogels 

verdienen door opdrachten te doen. Natuurlijk moest jullie opdracht wel goed 

geslaagd zijn anders kregen jullie niks. Degene met het meeste wapens, kogels en 

bommen kon natuurlijk de oorlog winnen. Koeweit heeft dat super goed gedaan! 

Natuurlijk kwam op 27 november een speciale gast langs. Sinterklaas kapoentje! We 

speelden leiding tegen kinderen. We hebben baseball gespeeld en ook wat rustige 

gezelschapsspelletjes. Iedereen die er was (en braaf geweest was) kreeg iets lekkers 

van de sint en zijn piet. 
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De laatste activiteit van het jaar speelden we 

het energiespel. Jullie deden opdrachtjes om 

zo veel mogelijk energie te winnen. Want de 

prijzen staan nogal duur he seg! Er waren 

verschillende opdrachten zoals individuele 

opdrachten maar ook groepsopdrachten. We 

konden het niet laten om de eerste 

groepsopdracht een piramide te doen want dat 

kunnen jullie nog niet zo goed (eerder 

rampzalig ja). Maar na zondag kwam daar 

verandering in. Na een aantal keer proberen is 

het eindelijk gelukt. één voor één toppertjes!  

  

 

Veeeeeeeel groetjes, 

en tot in 2023       

De sterke smurf (Jorre), de baas smurf (Océane), de moeial smurf (Sara) en de boze 

smurf  (Paulien) 
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Stop! 
 
 

Maak alvast een gaatje vrij in je agenda 
op 3 en 4 maart 2023 voor ons 

 

Jaarlijks eetfestijn 
 
 

Welkom in OC De Lier om te smullen van 
overheerlijke spaghetti en krokante croques! 

 
 

 

Kaarten zijn binnenkort te verkrijgen  
bij de leiding  
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Fopje, flauw mopje 
  

Wat zit in de klas en stinkt heel hard? 

- De rioleerling!  

Van welke pokémon word je 

verkouden? 

- Pikhatsjoe! 

 

 

Hoe maak je een pratende cake? 

- Met voice-meel 

 

 

 

 

 

 

 

Jantje gaat met een ladder naar de winkel.  

De verkoper vraagt: ‘Waarom heb je die 

ladder mee?’ Jantje antwoordt: ‘Voor de   

hoge prijzen natuurlijk’ 
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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 
15 januari: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s . We spreken af om 14u aan 

het lokaal.  

 

22 januari: Activiteit voor de Sjakies en Freggels. We spreken af om 14u aan het lokaal.  

 

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

De Kadetten gaan schaatsen! We spreken af in Liedekerke om 13u30. Vergeet geen centje 

mee te brengen. 

 

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

lokaal. 

 

12 februari: VRIENDJESDAG voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s van 14u tot 17u 

aan het lokaal. Heb je een vriendje dat nog niet in de Jokido zit en wil je ontdekken of de 

jokido iets voor hem/haar is? Dan is de vriendjesdag het ideale moment! Iedereen mag één 

of meerdere vriendjes meebrengen die de Jokido wat beter willen leren kennen. 
 

19 februari: VRIENDJESDAG voor de Sjakies, Freggels en Aspi’s van 14u tot 17u aan het 

lokaal. Heb je een vriendje dat nog niet in de Jokido zit en wil je ontdekken of de jokido iets 

voor hem/haar is? Dan is de vriendjesdag het ideale moment! Iedereen mag één of 

meerdere vriendjes meebrengen die de Jokido wat beter willen leren kennen. 

 

26 februari: Activiteit voor de Trollekes. We spreken af om 14u aan het lokaal. De 

Kadetten, Freggels, Wacko’s en Aspi’s lopen mee met de krakelingenstoet te 

Geraardsbergen. Meer concrete info volgt later.  

 

3 en 4 maart: We zijn eindelijk terug met ons traditionele Eetfestijn! Kom allemaal smullen 

van de lekkerste croques en overheerlijke spaghetti! Iedereen is vrijdag en zaterdag welkom 

in OC De Lier. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding, na en voor een activiteit!  

 

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

 

12 maart: Activiteit voor de Trollekes, Freggels en Wacko’s. We spreken af om 14u aan 

het lokaal. De Kadetten gaan naar het Boelarebos en spreken in het bos af (aan de kant van 

de Hacienda) om 13u30.  

 

19 maart: Activiteit voor de Freggels. We spreken af om 14u aan het lokaal. 

De Aspi's hebben een verrassingsactiviteit! (joepie!) Meer info volgt. 

De Sjakies gaan rolschaatsen in Rollerland. We spreken af om 13u30 aan het lokaal. 

Afhankelijk van het aantal kindjes die zouden meegaan doen we graag beroep op enkele 

ouders om eventueel ook te rijden gezien de leiding niet genoeg plaatsen heeft om alle 

sjakies te vervoeren. De praktische regelingen volgen later in de whatsappgroep.  

 



Jokidootje – Januari 2023 - April 2023                      15 
 

26 maart: Activiteit voor de Trollekes, Kadetten en Wacko’s. We spreken af om 14u aan 

het lokaal. 

 

3 tot 5 april: Trollekes, Kadetten en Wacko’s gaan op WEEKEND naar Zwalm! Meer info 

volgt. 

 

5 tot 7 april: Sjakies, Freggels en Aspi’s gaan op WEEKEND naar Zwalm! Meer info volgt. 

 

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

lokaal. 

 

23 april: De Wacko’s gaan naar een pretpark! We spreken in de ochtend af aan het station 

van Geraardsbergen en komen tegen de avond terug. Meer gedetailleerde info wordt later 

meegedeeld!  

 

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

 

 

SAVE THE DATE: DATA KAMP 
 
Zoals elk jaar gaan wij ook deze zomer opnieuw op kamp. Dit jaar trekken de oudste 
groepen met de fiets naar Arendonk. De jongste groepen nemen de trein. 
 
Wanneer?  
30 juli tot 10 augustus: Wacko’s en Aspi’s 
31 juli tot 10 augustus: Freggels 
1 tot 10 augustus: Sjakies en Kadetten  
5 tot 10 augustus: Trollekes  

 

 

 

 

 

 

 

  

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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! Nieuwe leiding gesignaleerd ! 
Onze leidingsploeg werd dit jaar versterkt door zes frisse blaadjes                                  

woehoeee! Leer ze hier alvast wat beter kennen!  

 

Naam & leeftijd: Maryia, 18 jaar 

Ik geef leiding aan deze groep: Sjakies 

Studies: biomedische laboratoriumtechnologie 

De lengte van mijn neus bedraagt: 40mm op 28mm 

Mijn mooiste jokido-moment: soooowiesoo buitenlands 

kamp (Hongarije) 

Je mag me altijd wakker maken voor: liever niet eigenlijk, ik  

heb mijn slaap nodig 

Mijn geheime talent: roosjes maken met mijn tong 

Mijn favoriete jokido-evenement: petrol!!! 

Ik heb mijn appelmoes op kamp het liefst op deze manier: 

de temperatuur maakt niet zoveel uit, er mogen gewoon GEEN 

brokjes in zitten 

Als ik een roze glitter eenhoorn zou zijn, zou dit mijn naam zijn: Beverly 

Liever 1 paar sokken mee op kamp of 1 onderbroek? 1 paar sokken 

Liever 6 vingers aan elke voet of 6 tenen aan elke hand? 6 vingers aan elke voet 

Liever waterspelletjes of vuil spel? WATERSPELLETJES 

 
 
 

      Naam & leeftijd: Jorre, 18 jaar 

Ik geef leiding aan deze groep: Kadetten 

Studies: Toegepaste architectuur 

De lengte van mijn neus bedraagt: 36mm 

Mijn mooiste jokido-moment: aspi leefweek 

Je mag me altijd wakker maken voor:  

voor een goed feestje 

Mijn geheime talent: (goed) koken 

Mijn favoriete jokido-evenement: streekbier 

Ik heb mijn appelmoes op kamp het liefst op deze 

manier: zonder brokken koud 

Als ik een roze glitter eenhoorn zou zijn, zou dit 

mijn naam zijn: Estrella 

Liever 1 paar sokken mee op kamp of 1 

onderbroek? 1 paar sokken 

Liever 6 vingers aan elke voet of 6 tenen aan elke 

      hand? 6 vingers aan elke voet 

      Liever waterspelletjes of vuil spel? Vuil spel 
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! Nieuwe leiding gesignaleerd ! 
 

Naam & leeftijd: Océane, 18 jaar 

Ik geef leiding aan deze groep: Kadetten 

Studies: Sociologie 

De lengte van mijn neus bedraagt: vooraanzicht 55mm, 

zijaanzicht 28mm 

Mijn mooiste jokido-moment: de eerste leefweek als 

Aspi 

Je mag me altijd wakker maken voor: om op reis te 

gaan naar een prachtige vakantiebestemming 

Mijn geheime talent: moet ik helaas nog zelf ontdekken 

    

Mijn favoriete jokido-evenement: aspifuif 

Ik heb mijn appelmoes op kamp het liefst op deze manier: zonder brokken en 

warm 

Als ik een roze glitter eenhoorn zou zijn, zou dit mijn naam zijn: Pink Princess 

Liever 1 paar sokken mee op kamp of 1 onderbroek? 1 paar sokken en heel het 

kamp op slippers 

Liever 6 vingers aan elke voet of 6 tenen aan elke hand? 6 vingers aan elke voet, 

dat is basically een 6de teen, moet kunnen  

Liever waterspelletjes of vuil spel? waterspelletjes 

 

 

 

Naam: Sara, 18 jaar 

Ik geef leiding aan deze groep: Kadetten 

Studies: Pedagogische wetenschappen 

De lengte van mijn neus bedraagt: 43mm (de 

lange kant zo van boven naar beneden) 

Mijn mooiste jokido-moment: raften op de sjie 

Je mag me altijd wakker maken voor: een gekke 

vakantieee maar liefst geen wintersport want ik 

bevries al in België of oe oe puppy-yoga 

Mijn geheime talent: lang onder water 

zwemmen/kunstjes in het zwembad 

Mijn favoriete jokido-evenement: Petrol 

Ik heb mijn appelmoes op kamp het liefst op deze manier: koud mét brokken 

Als ik een roze glitter eenhoorn zou zijn, zou dit mijn naam zijn: Lavinia 

Liever 1 paar sokken mee op kamp of 1 onderbroek? Pjoeww ik zou zeggen 1 

paar sokken 

Liever 6 vingers aan elke voet of 6 tenen aan elke hand? 6 vingers aan elke voet 

Liever waterspelletjes of vuil spel? waterspelletjes  
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! Nieuwe leiding gesignaleerd ! 
 

Naam & leeftijd: Floor, 18 jaartjes jong  

Ik geef leiding aan deze groep: Trollekes 

Studies: sociaal werk in het verre Brugge 

De lengte van mijn neus bedraagt: van voor naar 

achter 38mm, van boven naar beneden 47mm 

Mijn mooiste jokido-moment: heel cliché ALLES, maar 

zwemmen in het Balatonmeer op BK en raften op de zee 

tijdens 2-daagse was wel echt cool 🌊 

Je mag me altijd wakker maken voor: hondjes 

knuffelen 

Mijn geheime talent: op magische wijze blauwe plekken 

hebben 

Mijn favoriete jokido-evenement: Streekbieravond 🍻 

Ik heb mijn appelmoes op kamp het liefst op deze manier: warm zonder brokken 

Als ik een roze glitter eenhoorn zou zijn, zou dit mijn naam zijn: Twinkel 

Liever 1 paar sokken mee op kamp of 1 onderbroek? 1 paar sokken 

Liever 6 vingers aan elke voet of 6 tenen aan elke hand? 6 vingers aan elke voet 

Liever waterspelletjes of vuil spel? Waterspelletjes  

 

 

Naam & leeftijd: Stiene, 18 jaar 

Ik geef leiding aan deze groep: Trollekes 

Studies: Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie maar kine om het kort te houden 

De lengte van mijn neus bedraagt: 12mm van 

achter naar voor, 35mm van boven naar beneden 

Mijn mooiste jokido-moment: een van mijn eerste 

kampvuren (dat ik me kan herinneren) 

Je mag me altijd wakker maken voor: een goeie 

nachtwandeling 

Mijn geheime talent: ik kan met mijn tong mijn neus 

raken 

Mijn favoriete jokido-evenement: kinderfuif 

Ik heb mijn appelmoes op kamp het liefst op deze manier: koude appelmoes 

zonder brokjes aub 

Als ik een roze glitter eenhoorn zou zijn, zou dit mijn naam zijn: Magnolia 

Liever 1 paar sokken mee op kamp of 1 onderbroek? 1 paar sokken 

Liever 6 vingers aan elke voet of 6 tenen aan elke hand? 6 vingers aan elke voet 

Liever waterspelletjes of vuil spel? vuil spel 
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Hoihoi beste Freggels, 

Dit is het het eerste verslagje van dit jaar! 

We hebben ondertussen al een tal van wijze activiteiten gehad, dus laten we het nog 

even opfrissen. Op de openingsactiviteit 

kwamen jullie te weten dat wij jullie leiding 

zijn voor dit jaar, joepieeee! Maar omdat 

jullie ons nog niet kenden, hadden we 

kaartjes verstopt met vragen. Per 

spel/opdracht die jullie volbrachten mochten 

jullie gaan zoeken. Op het einde van de 

activiteit moesten jullie dan raden bij wie 

welke soort vraag behoorde. Zo kwamen 

jullie te weten wat de naam van ons mama’s 

is, onze verborgen talenten, de kleur van de 

muur in onze kamers,… Om elkaar nog 

beter te leren kennen deden we ook een tal 

van teambuildingspelletjes. Zo hadden we 

het ludieke idee om met z'n allen in tunnel te 

gaan zitten, wat toch heel krap was. 

  ←  Zie dit prachtplaatje :D 

  

De 2de activiteit was volledig in thema van stoelen. We waren zelf verbaasd van 

hoeveel spelletjes je kan doen met een stoel. Mikado met stoelen, stoelenvoetbal, 

enzovoort. 1,2,3 stoelenpiano doen in hoog gras was misschien niet echt ideaal 

haha. Gelukkig hebben jullie stoelen het overleefd tot het einde van de activiteit, al 

was het nipt… 

2 weken erna op 23 oktober deden we het grote rad van fortuin spel. We deden het 

eens anders, jullie mochten een aantal activiteiten kiezen en het rad bepaalde dan 

wat het werd. Wat was dat spannend zeg! 
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Op Zaterdagavond 5 november was het tijd voor onze verrassingsactiviteit. Al 

hadden jullie al een licht vermoeden, maar we waren blij jullie mee te delen dat we 

gingen deelnemen aan een dropping! Niet door ons zelf georganiseerd, maar door 

Chiro Steenhuize. Een aantal freggels toonden hun skils als echte avonturiërs en 

gidsen ons naar het einde (met af en toe hulp van leider Vic). Anderen zorgden dan 

maar voor de sfeer door heel de weg te zingen. Onderweg kregen we een hapje en 

een drankje. De dropping was ideaal om onze groepssfeer nog meer op te krikken. Al 

was 5 km wandelen duidelijk genoeg voor vele freggels. 

In december kwam er ook een speciale man op bezoek… 

 

We deden nog een dierenspel en speelden een activiteit in thema feestdagen want 

doorheen het jaar is er veel te vieren. Wij vonden het dus eens een goed idee om 

alles gewoon op 1 dag te doen. Tellen tot 20 is blijkbaar niet zo gemakkelijk haha. 

Door jullie examenvirus was er 1 activiteit afgelast ☹. Maar niet getreurd, we zien 

elkaar binnenkort!! 

‘t Waren al geslaagde activiteiten! Op nog meer van dat ;) 

  

Oh ja: onze allerbeste wensen voor 2023!! 

Greetz, 

Vic, Dorien, Camille en Julie 
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Hoiiii wacko jacko’s! 

Er was eens een bende die zichzelf de wacko’s noemden. De bende bestond uit een 

gekke groep vrienden die elkaar al een hele poos kende. Soms besloten er enkele 

leden te stoppen, maar deze kwamen natuurlijk altijd terug (shout out naar Amber en 

Chinelle). Sommige leden waren bijna altijd van de partij (go, Amelie!)  en sommige 

leden waren zo goed als nooit aanwezig omdat ze andere dingen te doen hadden (@ 

Thyen die blijkbaar bijna altijd ‘voor school moet werken’  op zondag        en Lobke en 

Luna die nog naar geen enkele normale activiteit zijn gekomen) behalve als er gekke 

feestjes gepland stonden.  Samen maakten ze allemaal gekke avonturen mee. 

Zo was er eens een dag waarin iedereen kennis maakte met een hele groep 

tienermoeders. Samen met de teen moms wouden de wacko’s kei veel baby’s 

verwekken. Omdat het moederschap met enkele verantwoordelijkheden gepaard 

gaat leerden de wacko’s natuurlijk over voorbehoedsmiddelen, papflesjes, buggy’s, 

vuile luiers en zo veel meer. Op het einde was iedereen klaar voor het premature 

moederschap (al moedigen we dit natuurlijk niet aan  en zijn wij niet verantwoordelijk 

voor zwangerschappen). 

Helemaal klaargestoomd voor hun volgende avontuur gingen de wacko’s richting het 

casino (of toch iets gelijkaardigs). Ze hadden plots een hoop geld verdient (van die 

waardeloosmuntjes jwz) en besloten alles te vergokken. Het gekke was dat iedereen 

op beurt een opdracht uit een geheimzinnige pot trok en dat de rest dan moest 

inschatten of het zou lukken of niet. Sommige leden waren hier heeeeel goed in 

andere leden een beetje minder goed. Op het einde was er gelukkig niemand 

helemaal bankroet en zo kon iedereen (die mocht van de mama en papa) zijn centjes 

gaan uitgeven op de fameuze Petrol fuif. Emile kon daar zelf nog een extra gratis 

drankje scoren door zijn gekke bingo skilsss. 

Door alle deze gekke omstandigheden besloten de wacko’s even te bekomen en zo 

gebeurde het dat ze elkaar bijna een maand niet zagen! In deze periode gingen een 

paar van de die-hard wacko’s mee op excursie met een paar andere bendes en het 

zogenaamde ‘gewest’. Roos en Noor hebben zich daar natuurlijk (lees: hopelijk) 

heeeel goed geamuseerd en veel contacten gelegd met deze andere bendes. 
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Er was natuurlijk ook die keer dat de wacko’s besloten om de vastgoedmarkt te 

bestormen. Omdat de prijs van de huizen tijdelijk (en zeeeer plaatselijk) wel 

betrekkelijk goed zat besloten de wacko’s een hele hoop straten op te kopen. Zo 

hadden sommige leden wel een heuse monopoly over de markt. Er was ook nog iets 

met een bal die bij de buren terecht was gekomen en een bal die we nooit meer 

terug hebben gevonden, maar daar weet ik het fijne niet meer van. Ook Brent bleef 

die dag goed verstopt. We kunnen wel zeggen dat Emile (alweer, wat een verrassing 

       ) met de grootste winst ging lopen. 

Het examenmonster kwam echter steeds dichterbij en daarom besloten slechts 

enkele wacko’s naar hun laatste officiële ontmoeting van 2022 te komen. Er was daar 

nochtans een goede man uit Spanje met enkele cadeautjes die aan iedereen 

verkondigde dat jullie (of toch de drie aanwezigen) braaf waren geweest. De anderen 

hadden misschien schrik van zijn roe. Ondertussen leerden de aanwezige 

bendeleden nog even om te jongleren (al bleek dit nog vrij ingewikkeld). Misschien 

komt dit later wel nog goed van pas! Het enigste wat ik hierover zou willen zeggen is 

dat best iedereen eens een ‘how to’ video opzoekt       . 

Om het jaar goed af te sluiten besloten de wacko’s nog één keer af te spreken, maar 

op het moment van dit verslag is dat slechts toekomstmuziek. Hopelijk was het dus 

een geslaagd kerstfeestje! 

Dan rest ons alleen nog maar te zeggen dat we die wacko’s een goed eindejaar en 

fantastisch begin van 2023 wensen! Hopelijk staan er voor het komende jaar nog 

veel spannende en gekke avonturen op de planning! 

EINDE 

Xoxo, de opperleden van de wacko bende: 

Buitengewone Britt, Behendige Brent,  

Evenwichtige Evi en Fascinerende Febe 
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yow kakspi's XDXD, 

 

September kon voor ons niet beter beginnen dan met zo een prachtige groep! 1 voor 

1 toppers, al bleek al snel dat jullie op wieltjes niet allemaal even stevig stonden. 

Maar geen paniek het lag aan de vloer die veel te glad was, mijn elleboog doet nog 

zeer alsk er aan denk.  

Gelukkig konden we het eraf feesten op Petrol waar jullie niet alleen hard gewerkt 

hebben maar ook nog eens goed gefeest. Helaas had het examenvirus jullie allemaal 

stevig te pakken en hebben jullie het bezoek van de heilige man gemist. Althans dat 

dachten jullie toch. Gelukkig was jullie lieftallige leiding zo lief geweest dit jaar dat de 

sint speciaal voor ons een uitzondering maakte. Hopelijk waren de vragen op het 

examen wat duidelijker dan die van de Sint XD.  

Het is voorbij gevlogen maar vrees niet binnenkort beginnen we er terug aan! kleine 

tip: zeept ulder al maar in want het wordt nog heftiger!! 
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Algemeen verslag 

Liefste leden, ouders en sympathisanten, 

 

Wat vloog 2022 toch voorbij! 

Gelukkig is er deze toffe recap, nu word je vast en zeker blij.  

 

Het weekend van 18, 19 en 20 september vierden we 20 jaar. 

Dit deden we met een overheerlijke BBQ, plezante fuif, memorabele optredens en 

veel springkastelen, echt waar! 

 

Op 25 september startte ons nieuwe werkjaar met veel nieuwe en oude bekende 

gezichtjes. 

Deze zin mag zeker niet ontbreken in vele gedichtjes.  

 

In oktober hadden we heel veel lol, 

vooral op Petrol! 

 

Op onze streekbierenavond hadden we veel plezier, 

maar ook een beetje keuzestress door al dat bier. 

 

Begin december kregen we bezoek van een goedheiligman. 

Iedereen was fan! 

 

Een kusje hier, een kusje daar 

Gelukkig nieuwjaar! 

 

jullie kapoenen, 

De leiding van Chiro Jokido 

                                                                                         1 januari 2023, 9570 deftinge 
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Verjaardagen 
 

Trollekes 
Stien 28 januari 
Sep 7 februari 

Warre 17 februari 
Cuinn 26 februari 

Femke 7 april 
Nore 21 april 

 
  
  

Sjakies 
Otto 1 februari 

Lewis 15 februari 
Roos 16 februari 
Stan 19 maart 
Laura 26 maart 

Jits 16 april 
Marie 18 april 

  
  

Kadetten 
Sien 5 januari 
Ties 3 februari 

Andreas 21 februari 
Mats 14 maart 

Ruben 21 maart 
Maxim 29 maart 

Milo 19 april 

Freggels 
Kaat 12 januari 
Ferre 18 januari 

Emma 19 februari  
Nathan 21 maart 
Seppe 24 maart 

Eluna 6 april 
Nand 8 april 

  
  

Wacko’s 
Chinelle 21 januari 

Emile 2 februari 
Noor 30 maart 

  
  

  
Aspi’s 

  
  
  
  

Leiding 
Sarah 9 januari 
Febe 13 januari 

Maryia 18 februari 
Camille 22 februari 
Rachel 26 februari 

Artuur 23 maart 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Afz. Chiro Jokido 
Kruisstraat 1A 9570 Lierde 

mailto:jokido@jbjokido.be

