
Met maten op de maat

vrijdag 12 april 2013 - editie 25 nr.3 - WEST (D)
De jaren 80 waren revolutionair op verschillende 
vlakken. De computertechnologie vond de weg  
naar de ‘gewone’ burger en de new-age-beweging 
vond aanhang in menige huiskamer. 
In KSJ-KSA-VKSJ betekende de decenniumwissel 
ook verandering. Juist voor de aanvang van de 
jaren 80 ontstond er een fusie tussen KSA en VKSJ 
waardoor de nationale beweging KSA-KSJ-VKSJ 
een feit werd. 
Een aantal populaire gadgets zag het levenslicht, 
zoals de ‘KSJ waterdicht’-regenjasjes en de 
heuptaspetjes? 
In volle Koude Oorlog marcheerde KSJ-KSA-VKSJ 
ook tegen de raketten.   
Op Joepie-vlak werden er ook enkele zaken 
vernieuwd. De slotwerkgroep van nu werd toen 
slotcommissie genoemd, en gooide het over een 
andere boeg. In plaats van traditionele optredens 
liet de commissie KSJ-talent op de planken van 
de slotshow staan om zo een ‘droompaleis’ te 

creëren. De joeperploeg hoopt alvast voor een 
droompaleis en goed weer op de slotdag!

Eind jaren ‘80 - begin jaren ‘90 deden de 
mouwschildjes voor het jaarthema en voor 
initiatieven als Joepie hun intrede en begon het 
uniformhemd volgens sommige oudgedienden 
meer op een kerstboom te lijken. 
Wereldrecords sneuvelden tijdens de Stuntdagen 
en KSJ-KSA-VKSJ verbeterde de wereld. Coca-
Cola en dies meer waren toen taboe.

Veel vernieuwingen werden toen ingezet. De 
jeugbeweging, zoals jullie ze nu kennen, werd 
toen vorm gegeven. 

In het oude Rome viert men vandaag de Ce-
realia, het feest van de landbouwgodin Ceres.
12 april is is ook de dag der kosmonauten. 
In 1961 wordt op deze dag immers de Vostok 
1 (Russisch: Восток-1, “Oosten 1”) met aan 
boord Yuri Gagarin gelanceerd. Hiermee was 
de eerste mens in de ruimte een feit. De 
Vostok 1 vloog in 1uur 48 minuten één keer 
rond de aarde.
Twintig jaar later werd de eerste spaceshut-
tlemissie, STS-1, voluit Space Transportation 
System-1, uitgevoerd. Columbia vloog tijdens 
de 54½ uur durende ruimtevlucht 36 maal 
rond de aarde.
Maar ook een belangrijke dag voor de lucht-
vaart. In 1904 voeren de Zwitserse gebroe-
ders Dufaux immers een eerste geslaagde test 
uit met een helicoptermodel. En Pierre Prier 
voert in 1911 de eerste non-stopvlucht Parijs 
Londen uit in 3uur 56minuten.

Apekot (Vuile Mong)

WOW, Those Were The 80’s & 90’s!
De jaren 80 en 90 zijn nog niet zo heel lang voorbij, maar uiteraard willen we jullie een korte 
schets van het leven tijdens die decennia niet onthouden. De jaren 80 was de periode van The 
A-Team, Star Trek en MacGyver. In de cinema ging je kijken naar Flashdance en dat werd weer-
spiegeld in je kleerkast: neonkleurige leggings, dito beenwarmers en opengeknipte sweatshirts 
waren dé ultieme eighties-kledingtrends. Mannen gingen Miami Vice-gewijs gekleed in kleurrijke 
hemden. In de jaren 80-platenkast zaten singles zoals ‘Golden Brown’ (The Stranglers), ‘Walk 
Like An Egyptian’ (The Bangles) en ‘Walk Of Life’ (The Dire Straits) en supersterren als Michael 
Jackson, Madonna en Prince maakten hun opgang, mede dankzij de nieuwe zender MTV. CD’s 
werden pas eind jaren ‘80 populair en er werden nog geen mp3’s gedownload van het internet 
(welk internet?), maar wel gretig cassettes gekopieerd.

Populaire TV-series als ‘Full House’, ‘Baywatch’ en ‘Married... With Children’ leidden het 90s-
tijdperk in. Het decennium van Will Smith (zowel op TV als in de hitlijsten) en van Pokémon, van 
Grunge (Nirvana) en van Britpop (Blur en Oasis), van Spice Girls en van menig Boybands. De 

Krachtig in de jaren 80

Deze dag in de muziek
Op 12 april 1954 nemen Bill 
Haley en zijn Comets ‘Rock 
Around the Clock’ op. Op de-
zelfde dag brengt Joe Turner 

‘Shake, Rattle & Roll’ uit.

De kresj dat is een apekot, parlez-vous
Elk zijn bed en elk zijn pot, parlez-vous
Ze strooien poeder op je vel
Ze doen je slapen op bevel
Inke, pinke parlez-vous.

De school dat is een apekot, parlez-vous
De apen zitten twee aan twee, parlez-vous
De grootste aap die zit van voor
En doet de zotste kuren voor
Inke, pinke parlez-vous.

‘t Leger is een apekot, parlez-vous
ze schieten daar mekaar kapot, parlez-vous
de genraal dat is een hond
de vijand schiet al in zijn kont
Inke, pinke parlez-vous.

‘t Fabriek dat is een apekot, parlez-vous
ze werken ulder stapelzot, parlez-vous
de grote baas die krijgt zijn pree
al aan de Middellandse zee
Inke, pinke parlez-vous.

‘d Ouw peekes zitten in ‘t apekot, parlez-vous
eer elk zijn bed en elk zijn pot, parlez-vous
de nonnekes stoppen u in ’t bed
dat doet zo’n jeugd voor je protest
Inke, pinke parlez-vous. 

Contacteer Joeper! 
Een simpel belletje of sms naar 0495/998.557
volstaat. Ook mailen is mogelijk via joeper@ksj.be

Colofon
Deze Joepereditie kwam tot stand dankzij 
- de Joeperredactie in X2: Lieselot Coninckx, 
Hans Van Nespen, Laura Vervenne, Marc Bij-
nens, Benjamin Verhegge, Jo Baetens;
- de chauffeurs: Arne Debruyne, Guillaume 
Tahon, Manon Moerman, Benny Bevernage, 
Kyana Bens;
- JOKO voor het uitstippelen van de leverings-
route;
- Peter voor het drukwerk;
- alle stappende reporters en foto- en fi lmploe-
gen voor het redactiewerk op tocht.

Dit is een uitgave van
KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond vzw,
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel

90s dresscode werd gedomineerd door kleur, lang 
haar, piercings, plateauzolen, baggy heupbroeken 
en naveltruitjes. Tegelijkertijd deed de gênantste 
haarstijl aller tijden zijn intrede: de kuif, met als 
leuze ‘hoe hoger, hoe beter’. De traditie wil dat mo-
detrends later terugkomen, maar laten we met z’n 
allen hopen dat die kuif mooi in de jaren 90 blijft.



Joepie 11-14 Wat weet jij nog van de 80’s & 90’s?
De jaren 80 en 90 waren op z’n minst gezegd een opmerkelijke periode in de geschiedenis. De 
Joeperredactie zocht voor jullie de leukste trends uit die decennia.

Eén van de meest populaire videospelletjes aller tijden werd gecreëerd in 1980. We hebben het 
uiteraard over Pac-Man. Een andere vorm van bezigheidstherapie die doorbrak in de tachtiger 
jaren was de Rubik’s Cube. Je weet wel, die kubus die je na ettelijke minuten het raam uit gooit 
uit pure frustratie. Verder waren Millet-jassen erg populair in de eighties, ook al zorgden ze 
ervoor dat je gemakkelijk verward kon worden met het Michelin-mannetje. 

De nineties brachten dan weer zeer fijne trends zoals de Tamagotchi, het virtuele kuiken dat je 
24 op 24u moest opvoeden, en de Furby, een hondachtig monstertje dat je kon vragen om eten, 
drinken en –jawel- liefde. Flippo’s, jojo’s en pokémonkaarten gingen elke Vlaamse speelplaats 
in de jaren 90 domineren en ook de Spice Girls-plateauzolen-met-lichtjes vonden hun thuis in 
de nineties. Wat een tijd…   
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Horizontaal
1. Toeschouwers tijdens eerste vertoning
10. Bijbels figuur
11. Met de
13. Reeds
15. Omzetbelasting
17. Richting van buiten naar binnen
18. Cilindervormig voorwerp
19. Je niet door angst of onzekerheid laten tegenhouden
20. Oud stuk textiel
21. Gewichtseenheid (afk.)
23. Steen
25. Neon
26. Boomsoort
27. Gebied uit zand en slijk dat bij vloed overstroomt
30. Oosterse fastfood

31. Meetinstrument
32. Ethyleenoxide
33. Momenteel
35. Ondersoort
37. Tussenwerpsel
38. Binair cijferteken
39. Afkeer
40. Roem
41. Openluchtleven (afk.)
43. Brusselaar
45. Muzieknoot
46. Ouderwetse schrijfsteen
48. Roofdier met roodbruine kleur
50. Auto-ongelukken
Verticaal
2. Voegwoord
3. Kledingsstuk
4. Voorzetsel
5. Geëlimineerd
6. Geluidsdrager
7. Europeaan
8. Bijwoord
9. Beschikbare koopwaar
12. Verschil
14. Grof, zwaargebouwd
15. Verpakking
16. Grasveld
17. Geladen deeltje
22. Groot plat stuk van hard mate-
riaal
24. Insect
26. Eersteklasse voetbalploeg (afk.)
27. Zonder glans
28. Vragend voornaamwoord
29. Maskeergeur
34. Nachtvogel
35. Open kast
36. Verzameling
37. Lichaamsdeel
42. Ontspannen geestestoestand
44. Meer
46. Kastdeel
47. Ingenieur (afk.)
48. Verenigde Naties (afk.)
49. Selenium

K r u i s e n d e  w o o r d e n

Joepie 11, doe het zelf! 
Het verslag van de Joepie-editie van 1985 in Palaber draagt 
bovenstaande titel. Dat Joepie ook toen al heel populair was, blijkt 
uit de ook nu nog frequente vraag om deelname van 16-plussers, 
maar ook toen was men niet geneigd hiervoor de deur open te 
zetten uit schrik hierdoor de sfeer van 14-16-jarigen te verliezen.
Thema van deze Joepie was sagen en legenden. Maar een Joepie-
lied raakte niet gemakkelijk gezongen. 
X in ‘85 was sportpark De Nekker in Mechelen. Allerlei 
buitenactiviteiten waren voorzien, o.a. een surfshow en een 
bootjesspel. Maar de nodige bootjes vinden bleek geen sinecure. 
Toen dit uiteindelijk geregeld was viel het hele buitenprogramma 
letterlijk in het water: het terrein was in een grote modderpoel 
herschapen, tenten waaiden weg en in het gedrang naar de droge 
ruimtes raakte alles geblokkeerd. Gelukkig redde de slotshow met 
Bart Peeters, de groep Beri-Beri, een BMX-show en de dia-montage 
de dag. 

Joepie 12: “X, O waar is dat?” (Joepie-lied, 1987)
Ditmaal werd niet met speciale treinen vertrokken, maar met 
een vloot autocars. En er waren startplaatsen in het buitenland: 
Walcheren (NL) en Tourcouing (FR). Bussen zorgden echter voor 
praktische problemen (o.a. het vervoer van fietsen). Thema was 
‘The Never Ending Story’, het verhaal van een jongetje dat stilaan 
moet leren ontdekken dat het echte leven uit drie zaken bestaat: tot 
een groep behoren, zelf ‘iemand’ zijn en liefde kunnen weggeven. 
X was het Boudewijnpark in Brugge. Een dia-show en Frank 
Dingenen met Bloedgroep O. stonden op het programma, maar veel 
deelnemers verkozen de zon boven een zaalshow. 

Joepie 13: het ongeluk tarten?
Meer nog dan dit jaar was de Joepie in 1989 een winterse editie 
met zowaar sneeuwstormen. Door het slechte weer moesten 
inderhaast tochten ingekort worden, voor zover dit mogelijk was. 
Toen X uiteindelijk bereikt werd, bleek het om Aarschot te gaan. 
De stappers werden vergast op een optreden van Ben Crabbé & 
The Floorshow. Een officiële recordpoging kniezitten zonder stoel 
mislukte echter omdat men de vereiste 2500 deelnemers niet meer 
haalde. 

Joepie 14
In 1991 was de bestemming Aalst. Startplaatsen lagen in 
(Zeeuws-)Vlaanderen en Henegouwen. Stappende reporters 
maakten hun opwachting en de Joeper werd zeer populair door 
zijn zoekertjesrubriek. Maar de nummers dagelijks bij de groepen 
bezorgen was geen eenvoudige klus (en is het trouwens nog steeds 
niet). 
Deze Joepie-editie zamelde ook 25.000 fr. in voor de Muco-
campagne (i.v.m. mucoviscidose). De slotshow was niet meer het 
traditionele optreden, maar een spetterend gebeuren georganiseerd 
door eigen KSJ-talent. 
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Vaderlandsche geschiedenis 12 april …
1555 overlijdt Johanna de Waanzinnige (75), koningin van Spanje 
en de Nederlanden en echtgenote van Filips de Schone. Ze was de 
moeder van Karel V, die in Gent geboren werd. 

2003 stappen Prins Laurent en Claire Coombs in het huwelijks-
bootje.

2009 wint Tom Boonen voor de derde keer de wielerklassieker 
Parijs-Roubaix.

Avondactiviteiten woensdag Tocht D
Tijdens de eerste avond op tocht D van KSJ West werd er volop bingo 
gespeeld. Nagenoeg alle groepen waren aanwezig voor de eerste (ont)
spannende avondactiviteit. De aankomst in de eerste slaapplaats kon 
niet zomaar voorbijgaan. Daarom startten de groepen met een feestje 
als opwarmer. Daarna kon het bingospel van start gaan. Regelmatig werd 
het ‘bingoën’ onderbroken door enkele energizers zoals ‘harlem shakes’ 
en traditionele waves door de zaal. 
Op het einde van de avond werden er acht prijzen uitgereikt: vijf snoep-
pakketten en drie jokers. Die drie prijzen waren heel aantrekkelijk, want 
met een Joker kreeg de groep zomaar de oplossing van een tochttech-
niek cadeau. De drie jokers gingen naar KSJ Sint-Pius X Kortrijk, VKSJ 
Assebroek en KSJ Lissewege.
 

Dagverslag donderdag Tocht D 
Vooraleer alle groepen vertrokken, kwamen ze naar de kerk van het slaapdorp om 
te ontbijten en gezellig de Joeper te lezen. Daar bleek dat er al vier leden besloten 
hadden om er de brui aan te geven. Enkele vroege vogels vertrokken al voor 7h30 
in tegenstelling tot de laatste groep die pas rond 9u00 het slaapdorp verliet. KSJ 
Elverdinge (die op dag 1 als eerste aankwamen) beslooot om eens als laatste te 
vertrekken, maar kwamen toch als tweede aan. KSJ Lissewege en VKSJ Wilibrord 
gingen even de mist in aan controlepost 2, maar maakten dit algauw weer goed. De 
stappers hadden vanochtend te kampen met een strakke wind en wat motregen. 
Toch is de zon na de middag af en toe komen schijnen. Veel van de wandelaars kwa-
men vandaag tot het besef dat Joepie geen lachertje is en moesten vandaag met 
het nodige gehink doorbijten. Maar dat bleek voor de meesten geen enkel probleem, 
dankzij het nodige doorzettingsvermogen. VKSJ Poperinge is uiteindelijk als eerste 
aangekomen in het slaapdorp rond 16u30 zonder enige moeite en onderweg hebben 
ze nog de wagen van de tochtbegeleiding uit de gracht gehoplpen. Vanavond staan 
VKSJ Roeselare, VKSJ Varsenare en VKSJ Vichte een heus luxe tentenkamp (met 
barbecue) van Defensie te wachten.

Weetjes Tocht D 
- KSJ De Wiek heeft geen wieken meer.
- KSJ Lissewege houdt onderling een klassement bij om zo hun beste lid te vinden.
- Tim van KSJ Pius heeft slechts vier boxershorts in zijn kleerkast. 
- Het motto van KSJ Gistel is “klein maar fijn”.
- Catho van VKSJ Poperinge deed de volgende uitspraak: “Blankenberge kan stad X 
toch niet zijn? Want dat ligt toch niet in West-Vlaanderen?”
- Keisse van KSJ Lissewege weet niet zeker of hij op 14 april jarig is.
- Alle bevraagde groepen hebben beloofd om Joepie uit te wandelen zonder afval-
lers.
- VKSJ Assebroek gaat mee op Joepie om een uitdaging aan te gaan. Ze gaan tevens 
al hun geld inzetten opdat al hun leden Joepie zullen uitwandelen.
- Silke (KSJ Elverdinge) doet heel veel hugs and kisses aan haar broer/medewerker 
Wout.
- Wout (KSJ Pius) biedt zijn excuses aan voor zijn onverantwoord gedrag jegens 
Sven (KSJ Lissewege).
- Schildpadden maken vrouwengeluiden terwijl ze seks hebben.
- De Capibara is het grootste knaagdier.
- Anna (VKSJ Vichte) laat constant scheten.
- Iedereen is hartig ontvangen in het slaapdorp.
- KSJ Veurne stampt haar jongens buiten na ze de leeftijd van sloebers gepasseerd 
zijn.
- Modellen eten hun zakdoeken op om mager te blijven. 
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Op 12 april 1606 wordt de Union Flag (Union Jack) 
aangenomen als nationale vlag van Groot-Brittan-
nië. Deze vlag ontstond toen koning Jacobus VI 
van Schotland ook Jacobus I van Engeland werd. 
Het rode Sint-Joriskruis van op de vlag van En-
geland werd op de vlag van Schotland geplakt. 
De achtergrond van de Union Flag is echter een 
dieper blauw dan dat van de Schotse vlag. De vlag 
van Wales werd niet opgenomen in de Union Flag, 
aangezien Wales al veel vroeger geannexeerd was 
door Engeland, onder Edward I van Engeland.
Het huidige ontwerp van de vlag dateert van 
1801, toen de kronen van Groot-Brittannië en Ier-
land verenigd werden, en het Verenigd Koninkrijk 
ontstond.

Groetjes van het 
thuisfront

Dancing Queen Maxime, Always 
young Sanne, Jeanne met de beste 
genen, Chilling Josy & liefdevolle 
Fientje:
Ik heb alle R.E.S.P.E.C.T. voor jul-
lie! Keep on going, YOU CAN DO IT, 
laat ze daar allemaal een poepie rui-
ken!!!
Love, Charly on the rocks xxx

Aan VKSJ Sint-Willibrord. Heel veel 
succes van een duimende oud-lei-
ding! Ga ervoor en zorg dat je met 
de ganse groep de eindmeet haalt! 
Veel succes en een dikke kus, Char-
lotte De Soete.

Retweet
Helpen bij het opbouwen van het M60 
kamp en vanavond koken voor de ge-
lukkigen #Joepie25 

Uit jeugdsentiment #joepie25 Succes 
jongelui! Laatste keer dat ik meedeed, 
sneeuwde het

C’MOOOON #KSJ #JOEPIE25 

Aan alle #Joepie25  stappers:VEEL 
GELUK! En hopelijk niet te veel blaren! 
Ik heb op mijn joepie geen enkele ge-
had met m’n nieuwe stapschoenen

Het slotterrein krijgt langzaam maar 
zeker vorm. Zijn jullie ook zo be-
nieuwd naar het geheel? #Joepie25

Precies al veel pijnlijke voetjes op 
#joepie25

#Dag2 van #Joepie25. Momenteel 
staan we groepen over te helpen aan 
een oversteekplaats.

Grappig hoe iedereen blijft gissen naar 
plaats X. Vergeet ook niet om die bra-
ve zieltjes in huis te nemen wanneer 
ze aanbellen :-) #Joepie25

Vanavond TochtG op Iedereen Be-
roemd! #joepie25 #KSJ-KSA-VKSJ 
#FB
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DE MENSEN ZEGGEN

Het moest ervan komen
Weet je het ook al

WIJ???

Geven we hem een tweede kans
Laten we hem terug

   

     
  meespelen

meedoen
mee-leven

 mee-mens-zijn

Krijgt hij nog een kans…   
     

DE ANDERE

12 april 65 Dood van Seneca
Vandaag precies 1947 jaar geleden, op 12 
april van het jaar 65, stierf de Romeinse 
fi losoof Lucius Annaeus Seneca een moe-
dige dood – zo wil althans de overlevering: 
zonder angst ontnam hij zichzelf, op bevel 
van keizer Nero, zijn voormalige leerling, op 
stoïcijnse wijze van het leven.

Enkele wijsheden van Seneca: 
Infi nita est velocitas temporis.
Onbegrensd is de snelheid der tijd.
Imperare sibi maximum imperium est.
Zichzelf beheersen is de grootste heer-
schappij.
Longa est vita si plena est.
Een leven is lang als het gevuld is.
Aequat omnes cinis.
Asse maakt allen gelijk.
Aliquando et insanire iucundum est. 
Het is wel eens aangenaam om gek te doen.
Gallus in suo sterquilino plurimum potest.
Elke haan is baas op zijn eigen mesthoop
Homines dum docent discunt.
De mensen leren door te onderwijzen.

Dagboek van een stapper
Hallo,

vandaag wouden we andere groepen ook eens de kans geven om eerste aan te komen. Maar we 
zijn wel mannen en vrouwen met winnaarsmentaliteit dus wouden we deze keer met een andere 
prijs gaan lopen. Namelijk de grootste en meest gore blaar. Onze leider Boutjen is waarschijnlijk 
genomineerd voor deze prijs en heeft een prachtexemplaar van 7 centimeter. We hebben hierdoor 
ons tempo moeten vertragen maar we waren nog steeds niet laatste in het slaapdorp. Gelukkig 
waren er ook steeds fi etsers die ons de weg wezen en ons wat moed gaven. Chapeau trouwens 
voor de animatie voor de constante aanmoedigingen die ze ons geven! 

Simon De Cock.

12 april in History
Met de aanval op Fort Sumter door de geconfedereerden op 12 
april 1861 gaat de Amerikaanse Burgeroorlog van start. Die dag, 
om 04.30 uur ‘s ochtends openden Zuidelijke batterijen het vuur op 
het fort en hielden dat 36 uur lang vol. Het garnizoen beantwoord-
de het vuur, maar zonder veel effect. Op 13 april gaf de bezetting 
van het fort zich over en werd geëvacueerd.
Onder meer de afschaffi ng van de slavernij leidde tot deze oorlog 
tussen de Zuidelijke Confederatie en de Noordelijke Unie. De oorlog 
zou duren tot 1865.

Op 12 april 1872 berooft de bende van de outlaw Jesse James een 
bank in Columbia, Kentucky. Er valt één dode en de rovers maken 
$ 1500 buit.

Weerbericht 
vrijdag 12 april 2013

Ook vrijdag is het redelijk zacht, maar 
onstabiel met afwisselend zon en wolken 
maar ook perioden met veel bewolking, 
vergezeld van stevige buien en mogelijk 
onweer. Er staat een vrij krachtige zuid-
westenwind met rukwinden tot 60 km/h 
of meer. Maxima van 8 tot 12 graden in 
de Ardennen, rond 11 graden aan zee en 
van 13 tot 15 graden elders in het land.

(Bronnen: www.meteo.be en www.me-
teobelgie.be)

Reacties van de buitenwereld
Ik hoorde het vanmorgen op de radio, zag het vanmiddag en vanvond op VTM en één…
 
Geweldig, en dan zie ik de fi lm van de vorige Joepie’s op me afkomen. Als ik dan al die jongeren 
in beeld zie, enthousiast en vast besloten er iets van te maken, happig naar het avontuur en met 
de aus van het onzekere daarover!
Het deed me toch wel wat!!! Dan ben ik ontzettend blij : ik heb veel van KSA gekregen, en dan 
doet het deugd dat ik ook iets heb kunnen teruggeven. En dan een cadeau dat al 25 keer en 48 
jaar meegaat!!! Wat kun je nog meer verwachten,waar kun je nog meer van dromen!
 
Bert Taeymans (organisator van de eerste edities van Joepie)

Ook ik was ontroerd en enthousiast over wat ik zag op tv en hoorde op de radio. De fi lm van mijn 
eigen KSA-leven rolde zich af. Ook ik heb veel gekregen van de beweging als jongere en later als 
personeelslid op het nationaal secretariaat van 1963-1967. Was in 1963 en latere Joepies even-
eens helpende hand bij het fantastische initiatief van Bert in het hoofdkwartier Mechelen. Heb ook 
collega Josée weten beginnen in 1967. Mijn verder beroepsleven was een verderzetting van mijn 
KSA-verleden. Vorming geven aan verschillende doelgroepen (cultuur, medische/para-medische 
sector, personeelsbeleid) als vormingsambtenaar bij het provinciebestuur van Limburg. Dank aan 
de beweging. Dank aan de huidige ploeg en vorige generaties voor hun inzet.

Tot zaterdag,
Guido De Corte.



Achter de schermen: JOKO
JOKO, het Joepie-coördinatiecentrum zorgt 24 uur op 24 voor een laagdrempelig contactpunt 
waar je binnen de 2’30” (volgens JOKO zelf) geholpen wordt. Maar wie zit nu achter de 
telefoon die jouw groep weer op het juiste pad stuurt? 
JOKO bestaat uit vier stoere ‘mannen’. Brecht, Karel, Ruben en Bram. Hieronder vind je een 
korte voorstelling van het JOKO team.

Brecht, afkomstig van Deerlijk, is de secretaris van JOKO. Indien je JOKO contacteert, is de 
kans groot dat Brecht je gegevens opneemt en deze doorgeeft aan Karel, Ruben of Bram. Die 
bellen je op hun beurt terug met de nodige info. En dit allemaal in 2’30”. 

Karel uit KSJ Kuurne, is de ornithologiespecialist van dienst. Karel is namelijk zeer bedreven 
in het imiteren van dierengeluiden. Dit is al zeer handig gebleken voor een groep die verloren 
liep in de Duivenstraat. Zo roekoede Karel zeer waarheidsgetrouw de groep weer op het juiste 
pad. 

Bram van KSA-VKSJ Nazareth zorgde ervoor dat tocht H en I gisterenochtend met een Joeper 
en tochttechnieken in de hand de tocht konden aanvatten. 

Ten slotte heb je nog Ruben uit KSA Oostende en leerkracht in spe. Deze probeert JOKO te 
combineren met zijn lesvoorbereiding. Al is deze combo nog niet echt succesvol gebleken 
voor zijn lessen. 

JOKO zoekertjes en wist-je-datjes
De mannen zijn nog op zoek naar ene Charlotte of Sharie van VKSJ Basiliek Tongeren! Charlotte kan zich altijd 
aanmelden op het Joepernummer.

Ook is er een warme oproep voor iemand die de mannelijke bellers voor zich neemt, zo moet JOKO zich enkel 
nog maar toespitsen op vrouwelijke bellers.

Wist je dat… JOKO 100 oproepen binnen kreeg op dinsdag 10 april en hierbij 23 groepen verkeerd gelopen 
waren?

Wist je dat… JOKO vroeger de naam dispatching droeg?
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Spotted: Joepie 25
In deze rubriek staan we stil bij de mensen die hopeloos op zoek zijn naar dat juiste puzzelstukje 
dat hun leven compleet maakt. Spotted helpt je op zoek te gaan naar jouw puzzelstukje! Zend 
een bericht naar het joepienummer: 0495/ 998.557.
- Robbe J. van KSA Broechem zoekt een geëngageerde jongen die tijdens de komende dagen zijn voeten kan verzorgen 
en misschien wel meer…
- Sofia van VKSJ Broechem zoekt een date van KSA Puurs.
- KSJ Hoogstraten zou graag het vriendje van Maxine eens willen ontmoeten. Dit zou Robbe Brosens van KSA Beerse zijn.
- Thomas uit KSA Poperinge wil vele kusjes van Florianne uit VKSJ Poperinge.
- Oswald (ooievaar van KSA Torhout) zoekt een lekker duifje met mooie rondingen.
- Brent Crott uit KSA Hallebast Dikkebus wil graag de groetjes doen aan Haike Vanquatem. Bij deze!
- Jaron is de kleinste en misschien minst ervaren persoon in de liefde uit KSA Veurne en zoekt daarom een speeddate, 
hij heeft wel enkele verplichtingen: ze moet veel vlees hebben, vegetarisch zijn, een bril hebben en maximum 18 jaar 
zijn. MELD JE ZEKER AAN ALS JE HEM WILT ONTMOETEN, of stuur een berichtje naar de wandelende reporter Davy uit 
tocht A : 0476/703139
- KSA Poperinge zou graag nog een opmerking maken bij dit weer: Wie tijdens deze Joepie zonnebrillen draagt, is homo!
- KSA Westouter zoekt een paar extra leden omdat Josefien Ryckeboer er als enig lid in zit! Help deze arme stakker!
- Lucas uit KSA Deerlijk, je bent de max! ;p groetjes Anomiepje uit KSA Zandvoorde! x
- KOM OP VKSJ - ALKEN CENTRUM CHIECKIES! Liefs de leidsters xx
- Tocht A: gouwleidster Hannelore heeft veel geheime aanbidders in KSA Naal (Wervik)!
- Dries zoekt Babette en Mathieu zoekt Fraukje, veel kusjes van beiden! :)
- KSJ Pius: Jij met je groene overtrek voor je rugzak, donkerblauwe broek blauwe + bruine vans... Wie ben je? Laat het 
weten bij spotted ;)
- Halowa, hete wijven en stoere binken van Kermt! Even een ‘jullie zijn de beste!’ berichtje vanachter mijn boeken! Xoxo 
Hannefleur
- Aan alle medewerkers van OVL en aan de stevige stappers van VKSJ St Paulus : Blijven gaan! Jullie zijn super goed 
bezig! Tot in X! Peter, Guust en Chloé!
- KSJ Runkst mist de heldendaden van Polletteke. Het fenomeen van KSJ Zelem!
- We willen heel graag de groetjes doen aan het fantastische team van KSA Diksmuide. Ga ervoor, you’ll never walk 
alone! Vooral niet opgeven, jullie zijn de beste! Speciale groetjes aan Manel, de girls Valérie en Stécro en aan onze baas 
Thibault! Xxx Roeland & Silke
- Voor Nathalie Peeters van VKSJ Tongeren: Nog een gelukkige verjaardag, ole pistole :)! Hopelijk niet te veel blaren! 20 
jolige verjaardagszoenen van je body ;)! X
- Ladies van VKSJ Torhout, doe dat daar goed en zorg maar dat je allemaal aankomt in stad x! Toon maar dat VKSJ 
Torhout niet moet onder doen! Berlijnse groetjes!
- Ex-leider Arno Goovaert van KSA Lebbeke zal verrast zijn als zijn groep de top 10 haalt. Toch wenst hij hen veel sterkte!
- Gerben Coninckx van KSA Zwijndrecht ziet Emmerence Gouwy (RO-VKSJ Buggenhout) erg zitten. Wordt zijn liefde 
ook beantwoord?
- Lore van KSA Frassati Nieuwkerken zou een affaire hebben met een leider uit diezelfde KSA.
- Febe van VKSJ Buggenhout heeft het moeilijk om tips ivm tochttechnieken te interpreteren. Het eerst code woord was 
nl. Albino (omschreven als wit konijn met rode ogen) wordt vlot geïnterpreteerd als: Aja, Albinie, of nee nee, wacht: 
Alibaba…
- Freek de Rob wordt morgen 15 jaar. Blijkbaar heeft hij ook een nonkel die “De Raf” noemt…
- Gezocht: een slaapzak voor Charlotte van animatie want ze heeft het ’s nachts véél te koud. Wij vroegen met of zonder 
persoon en ze antwoorde spontaan: dat maakt me niet uit, als het maar heet is…
- Tocht B: ‘Koene kerel van KSA Deerlijk heeft boodschap voor duizelingwekkende deerne van VKSJ Varsenare: The 
woods are lovely, dark and deep. But I’ve got promises to keep and miles to go before I sleep!
- Knappe rosharige vonke zoekt knappe roodharige van KSA Pops. 
- I.V. van VKSJ Roeselare, Jong meisje van 14 (wordt binnenkort 15) is op zoek naar een gespierde   jongeman om haar 
eens in de watten te leggen op haar verjaardag (gisteren!!)
-  Jeroen Crombee wil graag een date met Ilke Aernout.
- A.B. (jongedame van 15 jaar)(VKSJ Varsenare) vindt de jongen met rode trui en zwarte jas wel een hete bink!
- Liefste spotted, ik ben de hotness van mijn leven tegengekomen op Joepie! Hij heeft bruin haar en bruine ogen en ik 
denk dat hij een Pius Pull droeg, wil je mij helpen hem te vinden? Ik ben wat verlegen. xxx anoniempje
- Sien wil je strak kontje wel eens zien. (Brakeljongentje)
- Gespot: meisje van VKSJ Poperinge, klein meisje die de Lingo gespeeld heeft, ik denk dat ze Ilke heet, groetjes Roel
- De 2 hete brokken van VKSJ Moorslede, die zo sensueel de tochtbeschrijving geven… “Junder zoent gin 2 ki moeten 
vragen wijee” 
- De leden van VKSJ Varsenare zoeken voor hun superknappe leiding een geschikte date, iemand geïnteresseerd in onze 
leiding? contacteer de leden!
- Jarno van KSA Herdersem zoekt een lief. Opgelet dames, enkel voor tijdens Joepie.
- De meisjes van KSA-VKSJ Nazareth hebben een oogje op de jongens van KSA Haaltert laten vallen,  hangt hier liefde 
in de lucht? 
- Lisa van KSA-VKSJ Aalter zoekt iemand om haar te verwarmen in haar slaapzak.
- Marie van KSA-VKSJ Aalter heeft veel aantrek bij de leiding van KSA Vinkt.
- De meisjes van KSA Aarschot willen muziek en een chocopot.
- KSJ Droeshout en de hare zijn boos omdat hun boodschap over Karlijn die patatten kookt zonder water niet verschenen 
is.
- KSJ Droeshout sliep in een brandweerkazerne. Ze kregen er medisch verzorging door de mensen van de MUG. De 
mensen van de MUG stellen het goed.
- KSJ Herentals dankt KSJ Olmen voor de slaapplaats en het lekkere eten, vooral de pizza’s. Joey vond de trap vooral 
een slecht idee!


