Met maten op de maat Opzij, opzij, opzij

Tekst & Muziek: Herman van Veen

Wow That Was The 00’s!
De jaren 2000, de ‘Nillies’: het decennium van menig
muzikale doorbraak, een explosie van nieuwe technologische snufjes, de tijd van rampen zoals 9/11 (2001)
en de tsunami in 2004, de periode van Barack Obama,
Big Brother en Harry Potter. Tijdens de jaren 2000 werden de franken vervangen door euro’s, werden vrijwel
alle video’s vervangen door dvd’s, werd ‘googelen’ een
woord dat iedereen kende en werd de Vlaamse regering
achtervolgd door Brussel-Halle-Vilvoorde dat maar niet
gesplitst raakte.
In de 00’s hoorden we voor het eerst de muziek van
Eminem, Coldplay, Nelly Furtado, Keane, The Black
Eyed Peas, Outkast, The White Stripes, Amy Winehouse,
Kings Of Leon, Florence + The Machine, Lady Gaga en
Rihanna. In België zorgden de jaren 2000 voor de doorbraak van onder andere Novastar, Hooverphonic, Milow
en Goose. In 2003 werd King of Pop Michael Jackson
gearresteerd en beschuldigd van kindermisbruik om 6
jaar later op 50-jarige leeftijd te overlijden. In de jaren
2000 werd het hakken (so nineties) overboord gegooid
en vervangen door het jumpen. Die ‘dansstijl’ werd op
zijn beurt vervangen door nieuwe dansrage ‘tectonic’,
wat enkel beschreven kan worden als ‘in het wilde weg
naar vliegen meppen terwijl je doet alsof je je T-shirt
probeert uit te trekken’. Iets later mocht de dans- en
muziekwereld ‘Dubstep’ verwelkomen. Benieuwd wat de
jaren 2000 nog allemaal met zich zullen meebrengen…

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat,
wij hebben maar een paar minuten tijd.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet
langer blijven staan.

De laatste dag van Joepie staan we stil bij wat
er de voorbij decennia zoal te beleven viel. De
millenniumovergang schepte veel belangstelling voor de verandering waar Moeder Aarde in
de nabij toekomst mee te kampen zou krijgen.

Een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet
langer blijven staan.

Het eerste probleem dat zich bij de overgang
van ’99 naar ’00 voordeed, was de millenniumbug. De millenniumbug zou problemen opleveren tijdens de overgang naar het jaar 2000,
doordat de representatie van 1 januari 2000
gelijk is aan die van 1 januari 1900, 01-01-00.
Dit probleem werd echter verholpen door het
jaartal met 4 cijfers te benoemen. De volgende
millenniumbug wordt dus verwacht binnen een
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EEN ANDERE KEER MISSCHIEN!!!

Colofon

Op 13 april 1962 werd Hillel Slovak, de oorspronkelijke gitarist van de Red Hot Chili Peppers geboren. Hij overleed in 1988.
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Deze
Joepereditie
kwam
tot
stand
dankzij
- de Joeperredactie in X2: Lieselot Coninckx, Hans Van
Nespen, Laura Vervenne, Marc Bijnens, Benjamin Verhegge, Jo Baetens;
- de chauffeurs: Arne Debruyne, Guillaume Tahon, Manon
Moerman, Benny Bevernage, Kyana Bens;
- JOKO voor het uitstippelen van de leveringsroute;
- Peter voor het drukwerk;
- alle stappende reporters en foto- en filmploegen voor het
redactiewerk op tocht.
Dit is een uitgave van KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond
vzw,
Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel

Al Fluitend naar het jaar 2000?
Na 85 jaar KSJ, KSA en VKSJ,
na 48 jaren Jonghernieuwerrally’s,
na 25 Joepies,
na 3 dagen stappen,
na 75 u van huis weg te zijn,
na de laatste kilometers,
mogen jullie er trots op zijn eindelijk Stad X
van Joepie 25 te bereiken!

De laatste Joeper?

Het doek valt weldra over Joepie 25, maar dat
wil niet zeggen dat je hiermee de laatste editie
van je lijfblad Joeper in handen zou hebben.
We maakten immers nog een laatste editie met
foto’s, weetjes en verslagen van jullie aankomst in X.
Deze zal zondag te vinden zijn op www.joepie25.be.
Op die website zal je ook de vorige Joepers vinden en foto’s van de afgelopen editie

goeie 8000 jaar.
Niet enkel computerprogramma’s stonden aan
de vooravond van verandering, ook vernieuwde visies van verschillende bewegingen zagen
het daglicht. Zo heb je de milleniumdoelstellingen die moeten bereikt zijn tegen 2015 .
Hiervoor engageerde ook KSJ-KSA-VKSJ zich.
Zo sensibiliseerde de beweging haar leden over
thematieken als multiculturaliteit en kansarmoede. Ook op het vlak van Noord-Zuid werd
een duidelijk standpunt ingenomen door de
deelname aan Worldshake, Verdraaide Wereld
en de organisatie van een inleefreis naar ZuidAfrika en Vietnam!

Contacteer ons!
Bezoek ons op

www.ksj.be

Bekijk de Joeper op www.joepie25.be
Je mag ons steeds, spannende verhalen, foto’s of
anekdotes van de afgelopen editie sturen.

Joepie in de Nillies: vroeger en nu
De eerste Joepie in de jaren 2000 vond plaats in
2001 en eindigde in het Oost-Vlaamse Dendermonde. Wij bestudeerden de Joepers van toen en maakten voor jullie even een vergelijkende studie. Joepie
19 vs. Joepie 25!
Een eerste opvallende gelijkenis tussen de twee Joepies is het weerbericht. Het zal een schrale troost wezen, maar Joepie 19 was even
nat en koud als deze editie. Quote uit het weerbericht van dag 3:
“Vandaag mogen jullie genieten van ons typische Belgisch weertje, we worden terug besprenkeld met regendruppeltjes en dit alles wordt dan weer gedroogd door een verfrissend briesje. Voor de
mensen die verloren gelopen zijn en ergens in het zuiden van Spanje
zijn terechtgekomen dit goede nieuws, het wordt vandaag ongeveer
20°C.”
Nog gelijkenissen? In de Joepers van Joepie 19 vinden we nog geen
‘Spotted-rubriek’, maar we hebben wel veel gelijkaardige berichten
gelezen. Zo zocht een eenzaam meisje uit KSA Rotselaar gezelschap
en liefst gezelschap zonder lief.
Veel andere gelijkaardigheden hebben we niet gevonden: we zagen vooral verschillen. Er was een ander
Joepielied (er was nog geen sprake van het ‘a ja-joepie’-refrein) en ook de wijze van communiceren is niet
te vergelijken met hoe het vandaag verloopt. Tussen reporters en redactieleden werd nog volop gefaxt en
mailen werd tot een minimum beperkt. Ook JOKO zag er toen wat anders uit. Zo lezen we dat ze ‘momenteel
werken aan een systeem waarbij ook stafkaarten via de computer te bekijken zijn’.
De lustige Joepiestappers kregen instructies om JOKO te bellen van bij de mensen thuis. GSM’s waren namelijk nog geen must voor iedereen… Er werd in 2001 wel een ‘Joepie-chatavond’ georganiseerd op woensdag
25 april. Er werden dan zo veel mogelijk mensen online verwacht om hun wildste verhalen met anderen te
delen: “Surf met zijn allen naar de website en kom chatten!”
Wat verder opvalt is dat er veel meer tips weggegeven werden omtrent de precieze locatie van X. Vandaag
wordt dit niet meer gedaan, omdat 2013 gedomineerd wordt door smartphones en sociale media die al genoeg tips weggeven. Tijdens Joepie 19 werden in de Joepers tips meegegeven die in de laatste editie werden
onthuld. Zo vormden de beginletters van elke nieuwe zin in één van de artikels ‘X IS DENDERMONDE’, en
deed ‘M.D. van de Joeperredactie groetjes aan RON DEDENE in X’ (anagram van ‘Dendermonde’).
Over de slotshow van Joepie 25 zwijgen wij nog plechtig, maar we kunnen jullie wel vertellen hoe het er in
2001 aan toe ging. Niemand minder dan toenmalig Miss België en tevens ex-lid van VKSJ Puurs Dina Tersago
presenteerde toen de slotshow. Er werden heel wat prijzen uitgereikt, filmpjes getoond, statistieken vermeld
en straffe verhalen gedeeld. Na de slotshow konden de vermoeide (maar trotse) X-bereikers genieten van
een gezichtsmasker met natuurlijke producten, een workshop graffiti, een relax-springkasteel, een voet- en
beenverwennersstand of ze konden een dansje placeren bij de DJ van dienst. Benieuwd hoe het er deze editie
aan toe zal gaan? Nog even geduld…
Tenslotte geven we graag nog één quote mee uit Joepie 19 die zeker van toepassing zal zijn na Joepie 25:
“Joepie is hell, but X is heaven”. See you there!

suuji wa dokushin ni kagiru
Een hersenbrekertje voor onderweg: sudoku’s met stijgende moeilijkheidsgraad.

13
april 1598
Koning Hendrik IV van
Frankrijk geeft het Edict
van Nantes uit. Hierdoor
krijgen de hugenoten
vrijheid van religie. In
1685 werd het door Lodewijk XIV herroepen.

25 edities JOEPIE: X blijft toch X
* Van in het begin was er een telefoonwacht waar groepen die de weg kwijt raakten terecht
konden.
* Vanaf 1991 krijgen alle deelnemers dagelijks de Joeper: een krantje dat tijdens Joepie wordt
geschreven, gedrukt en verspreid.
* Vaak was er een speciaal Joepielied.
* Meermaals gingen enkele groepen van Chiro, Scouts en KLJ mee op zoek naar stad X. Dit
jaar stapt een groep van Lejo mee.
* Er waren ook contacten met jeugdbewegingen uit het buitenland. Bij Joepie 10 lukte het:
er waren enkele deelnemers uit Engeland en Duitsland! Vanaf 1973 stapten voor het eerst
simmers van VKSJ mee.
* Vanaf 1971 werden speciale Joepietreinen ingelegd. De deelnemers kregen nu enkel een
verzamelstation meegedeeld en de trein bracht hen naar het vertrekpunt van hun tocht (Y).
Het mysterie van Joepie werd op die manier opnieuw een stukje groter.
* In het begin werden alle tochten centraal uitgewerkt. Geleidelijk groeide de groep van
deelnemers en kandidaat-medewerkers, zodat men meer per provincie ging werken.
* Vanaf Joepie 6 werd de slotshow zelf verzorgd. Vanaf Joepie 9 werd een dia-reportage van
de voorbije dagen getoond. Later werd ook met filmbeelden gewerkt en nu is men het digitale
tijdperk ingetreden voor een uitgewerkte presentatie van foto- en filmbeelden.
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13 april 1742

Het oratorium Messiah
(met het bekende Hallelujah) van George
Frideric Handel (Georg
Friedrich Händel) wordt
voor de eerste maal uitgevoerd in Dublin.
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Geef hem je hand

Samen aan iets werken

In het noorden van Perzië zonk een man
weg in het moeras. Alleen zijn hoofd
kwam nog boven het slijk uit. Luidkeels
schreeuwde hij om hulp. Al spoedig
verzamelde zich een menigte bij de plek
des onheils, en iemand had de moed om de
ongelukkige te hulp te schieten.

Samen aan iets werken,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij zijn allemaal anders,
hebben elk ons eigen karakter,
eigen mogelijkheden en
eigen onhebbelijkheden.

“Geef me je hand,” riep hij hem toe. “Ik zal
je uit het moeras trekken.”
Maar de verdrinkende man bleef om hulp
roepen en deed niets waardoor de andere
hem eruit kon trekken. “Geef me je hand,”
moedigde deze hem meermaals aan. Het
antwoord was slechts een erbarmelijk
geschreeuw om hulp.
Toen bemoeide een andere man zich
ermee: “Je ziet toch dat hij je nooit zijn
hand zal geven. Geef hem jouw hand, dan
kan je hem redden.”

13 april 2029
Op 13 april 2029 zal de planetoïde Apophis
zal op een afstand van minder dan 65.000
km langs de aarde vliegen.

(99942) Apophis, voorheen 2004 MN4 genoemd, is een
aardscheerder die eind 2004 verontrusting veroorzaakte. De eerste waarnemingen van de planetoïde wezen
op een relatief grote kans dat Apophis in 2029 de aarde
zou raken. Latere waarnemingen brachten de mogelijk
inslagdatum op 2036 en lieten de kans op een inslag
op de aarde of maan variëren van 1,6% tot praktisch 0.
Volgens eerdere berekeningen zou het object op vrijdag 13 april 2029 de aarde zo dicht passeren dat het
met een schijnbare magnitude van 3,3 met het blote
oog zichtbaar zou zijn in Europa, Afrika en West-Azië.
Er zijn geen andere objecten bekend waarvoor dit het
geval is geweest. Deze passage in 2029 zou een 1 op
de Schaal van Torino scoren. Dit door de kleine kans
op inslag volgens de laatste berekeningen voor 2029,
2035, 2036, 2037 en 2049. Door de dichte benadering
van de aarde kan de baan aanzienlijk echter gewijzigd
worden, waardoor toekomstige inslagkansen ná die gebeurtenis opnieuw berekend moeten worden.
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En toch is samengaan
de enige weg
om toekomst op te bouwen.
Een toekomst
waar ruimte is
om onszelf te zijn,
waar plaats is
om samen te zijn,
ongedwongen,
met vertrouwen
en geloof in elkaar.
Laat ons verder werken
in die geest.
Dan zullen wij
ons ook in de komende maanden
geven aan onze groep
met enthousiaste inzet.
En zo brengen wij
tot stand wat nu nog niet is.

Dagboek van een
stapper
Speciale gasten bij Tocht G: Lejo vzw
Op de Oost-Vlaamse tocht G stappen naast de 18 KSJ-, KSA- en
VKSJ-groepen ook 9 leden en 3
begeleiders van Lejo vzw mee. In
deze Joeper stellen we jullie deze
organisatie graag even voor.
‘Lejo’ staat voor ‘leren door ervaringen voor jongeren’. Het is een
organisatie met een sterk uitgebouwde vrijetijdswerking (op dat
vlak wat vergelijkbaar met KSJKSA-VKSJ). Lejo is er specifiek
voor jongeren van 12 tot 19 jaar,
die het – door bepaalde omstandigheden - niet makkelijk hebben. Om ervoor te zorgen dat ze
hun dagelijkse problemen eens
kunnen opzij zetten en misschien
zelfs voor altijd de problemen
kunnen oplossen, organiseert Lejo
tal van activiteiten en kampen. De
organisatie ijvert specifiek voor
hun recht op vrije tijd en recht op
onderwijs/vorming.
Negen deelnemers gingen met
Lejo in deze paasvakantie de uitdaging aan en deden mee aan
Joepie 25. Het is – net als voor
alle 3000 andere deelnemers –
ongetwijfeld voor hen ook een
onvergetelijke ervaring! De Joeperredactie kreeg alvast heel wat
enthousiaste berichtjes binnen
van deze groep en we verwachten
hen dan ook terug op editie 26!

Vandaag heeft onze teergeliefde leider jammerlijk opgegeven.
Maar hiervoor had hij een goede reden. Er waren blijkbaar
meerdere bleinen, maar hij is en blijft onze held… Daarmee
zijn we vandaag goed opgeschoten en hebben we menigmaal
een groep ingehaald. Ons tempo was te vergelijken met een
straaljager, maar Moeder Natuur was vandaag een beetje
winderig … Julie loopt steeds vooraan.
Simon De Cock.

Pocahontas
Op 13 april 1613 neemt Samuel Argall de Indiaanse prinses Pocahontas gevangen om haar te
ruilen met Engelse gevangenen die haar vader vasthoudt.
Pocahontas was de dochter van het stamhoofd van de Powhatan-indianen in het gebied rond
Tidewater (Virginia). Mogelijk zijn er veel onwaarheden in haar levensverhaal geslopen, dat
sterk is geromantiseerd. Haar echte naam was Matoaka. Pocahontas was een bijnaam in haar
kindertijd, die in haar taal “speels, dartelend, ondeugend meisje” betekende.
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Achter de schermen in X2
X2 wordt gezien als het algemeen coördinatiecentrum van waaruit verschillende werkgroepen
ervoor zorgen dat jullie in de meest optimale omstandigheden kunnen stappen. Maar welke
schakels vormen nu juist het X2 geheel?
Om te beginnen heb je in X2 een Onthaal voor de medewerkers, want verschillende leden
van plaatselijke KSJ-KSA-VKSJ-groepen komen een handje helpen in X.
Het Secretariaat staat in voor de algemene gang van zaken.
JOKO staat dan weer in voor de contacten met de verschillende tochten en hulpvragende
stappers.
Daarnaast staat Werkgroep Slot in voor het op punt zetten van de slotshow en i.p.v. vier
dagen stappen, sleuren zij met allerlei materiaal om het slotterrein op te bouwen. Hierbij
heb je ook de Werkgroep Catering die fantastische feestmalen voor jullie heeft bereid! Dat
wordt straks smullen!
Vlak naast de Joeperredactie bevindt zich het Medialuik. Deze werkgroep staat in voor
het op de kaart zetten van Joepie in het medialandschap. Missie alvast geslaagd, lijkt ons!
Aansluitend bij het medialuik zijn er ook Foto- en Filmploegen aanwezig om na elke dag
nog filmpjes in mekaar te boxen!
De Joeperredactie, u wellicht ook niet onbekend, staat natuurlijk in om elke dag een Joeper
af te leveren. Hierbij spelen de nachtchauffeurs van X2 een belangrijke rol. Na de druk en
de plooiing van de boekjes, kruisen zij alle slaapdorpen zodat je vandaag met deze Joeper
op stap kan!
Team Defensie staat Defensie bij opzetten en afreken van de slaapdorpen en opvangen van
de deelnemers.
Deze werkgroepen zijn ook maar levende wezens waarvan de magen ook kunnen grommen.
Deze worden met plezier gevuld door een Kookploeg die alle vrijwilligers in X van eten
voorziet.
Het resultaat vind je in de kleinste dingen en straks op de slotshow kan je genieten van het
laatste stuk spektakel dat X jullie te bieden heeft! Geniet ervan!

Weerbericht zaterdag 13 april
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Zaterdag is er kans op enkele opklaringen maar meestal
wordt het bewolkt. Bij tussenpozen kan er een bui vallen. De
maxima schommelen tussen 8 en 10 graden in Hoog-België,
rond 11 graden aan de kust, en tussen 12 en 14 graden in het
centrum van het land en in de Kempen. De wind is matig uit
zuidwest en krimpt naar het zuiden op het einde van de dag.

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.

- KSA Sint-Jozef: leve Baet!
- De medewerkers van KSA Vlaamse Kerels in X groeten de stappers uit Zwindrecht op hun winderige
tocht.
- Knappe rosharige vonk zoekt (iets minder) knappe roodharige van KSA Pops!
- Alle mensen van Lissewege zijn knap, vooral de leiding groetjes Dudzele!
- De meisjes van KSJ Droeshout hebben het wel voor de tochtbegeleider uit Merchtem...
- K. heeft de liefde van haar leven gevonden. Het begon allemaal in de trein. Ze duwde hevig de deur
toe toen hij erdoor wou, vanaf toen sloeg de vonk over. Weet iemand wie deze bink is? Call me maybe!
- Egon van KSJ Driekoningen is opzoek naar een jonge man die grappig, enthousiast en single is. Vereiste: strak kontje! (contact op het nummer: 0470077136)
- Vullers van KSA Torrewachters Rumbeke zoekt een vrouwtje om binnen te draaien, liefst zonder gevoelens/babbelen dat er aan te pas komt. 0496902397 - Dank bij voorbaat!
- Michael Uyttersprot (20) zoekt hete tijger! (tijgerin? nvdr.) Hij is een echte beir uit de streek van
Dendermonde en zit al acht maand zonder een meisje, hij is dit beu en gaat op zoektocht. Hij is altijd
bereid eens goed van grond te gaan dus hij is een echt… beest! Dus contacteer hem via het nummer
0479649242. Groetjes Mich en tot later ;) xxx
- KSA Kuurne zoekt nieuwe leider/leidster ter vervanging van Lawrence Bouckaert (leidster geprefereerd) :-P
- Lennart van tocht B zoekt op Joepie een vegetarisch vriendinnetje om zijn lievelingsmaaltijd te koken.
Zacht gekookt gras op een bedje van geraspt zeewier.
- Aan Charlotte van de animatie de zwarte man van KSA-VKSJ Gentbrugge voelt zich ‘s nachts alleen
en voelt zich aangesproken om zijn slaapzak te delen.
- Ik ben Jonas van KSA Adelaars. Ik zoek een mededwerg (of trol) om mij te vergezellen in mijn paddenstoel. Ook heb ik een sexy wielrennerpakje aan.
- KSA Moorsele wil via deze weg een date regelen met de boys van KSA Gullegem :)
- Ik beken! Ik ben verliefd op Jens. CP op tocht G. Zeker in die sexy 90’s-gabberoutfit! Miaaaaauw!
Vanwege de poes van tocht G.
- Ahoy! Gisteren was er een hele bende slapers bij de KSA van Torhout. Sommigen hadden toen foto’s
getrokken. Graag een oproep aan deze groepen om - wie ze heeft - de foto’s door te sturen naar ons.
Ze mogen contact opnemen via onze facebook (https://www.facebook.com/KsaTorhout). Hopelijk hebben ze genoten van de spaghetti en de gezellige avond. We wensen ze dan ook veel succes met het
verderzetten naar stad X! Groetjes, Pieter.
- Ruben van de foerage van Oost-Vlaanderen is zijn bontstaart kwijt! Als je hem tegenkomt mag je hem
afgeven aan de foerage!
- Kobe Debruyne uit KSA Veurne zoekt een vriendin met volgende kenmerken:
- humoristisch
- groot
- altijd bereikbaar
Ben jij de ideale vrouw voor Kobe? sms hem dan via het nummer 0471245771
- Robbe Verhaeghe uit KSA Wervik is een echt feestbeest en vraagt zich af wie er eens met hem op de
dansvloer wil komen dansen. Ik (Davy) kan alvast zeggen dat hij een STER is op de dansvloer. SMS als
je zijn danspartner wil zijn naar 0470864028
- Tijdens het uittypen van mijn artikels voor deze Joeper bij iemand thuis, zijn er twaalf leden bij die
persoon naar het toilet geweest. Toeval?
- De technologie begint Joepie in te halen. Zo wandelt Ruben van KSA St-Jan Tongeren rond met Nikes
waar een sensor in zit, verbonden aan een app, waarmee hij exact kan zien waar we gewandeld hebben
en hoeveel kilometers we al hebben afgelegd. Handig om te kunnen volgen en een gok te wagen naar
stad X. De stappende reporters zijn enorm jaloers op zijn schoenen.
- Leve de KSJ!
- Leve de KSA!
- Leve VKSJ!
- De Joeperredactie is vandaag geamputeerd. Onze gewaardeerde medewerker, Laura Vervenne, heeft
ons schielijk verlaten uit heirkracht. De UGent is blikbaar later dan de Joeperredactie voor het geven
van informatie. Maar zal waarschijnlijk sneller toezien op de deadlines. geen andere keus dus. Maar we
vonden het een fijne samenwerking en wensen je veel succes en doorzettingsvermogen.
- De Joeperredactie bedankt alle stappende reporters voor hun gewaardeerde bijdrage en creatieve input. We verwachte jullie morgen in X. Zoek daar de Joeper-medewerker om je bijdrage voor de laatste,
enkel digitale, Joeper, in te tikken.
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Avondactiviteit donderdag
Tocht L

Na een vermoeide dag stappen en een paar afhakers zijn we de avond geëindigd met bingo!
De casinospelen hebben we maar overgeslagen, want iedereen zijn kaarsje was uit.

Tocht O

Vettige frieten zorgen blijkbaar voor veel energie want we krijgen een knaller van een avondanimatie voorgeschoteld op avond 2 van deze Joepie. De groepen werden verdeeld over
twee aangrenzende zaaltjes. De zalen moesten het tegen elkaar opnemen met verschillende
uitdagingen. Zo was er een megastoelendans, een schoenenhoop, ballonneke stamp en klerenhoop. De individuele groepen namen het tussendoor ook nog tegen elkaar op met een
raadsel-smsspel. De slimme dames van VKSJ Basiliek staken iedereen de loef af en dit helemaal alleen, knap van hen! Uiteindelijk ging de helft van de groepen aan de haal met een
leuke prijs. Zo werd een opgeloste tochttechniek en een halve dag één rugzak laten meevoeren door onze plaatselijke camionettechauffeur (Jef) gewonnen.
Dankzij het enthousiasme en de goede medewerking van alle groepen werd de avondanimatie
een nog groter succes dan op dag 1. Naderhand genoten we van een welverdiende nachtrust.

Dagverslag vrijdag
Tocht L

‘s Ochtends waren we nog niet helemaal terug in orde, wel uitgerust, maar de pijn was bijna
ondraaglijk. Ondanks de pijn en het vieze weer wou toch iedereen blijven doorstappen om
hun Joepie-verhaal aan het thuisfront in geuren en kleuren te kunnen vertellen. Al vond KSA
Overpelt dat het weer perfect was om te wandelen! Om de pijn wat doen te vergeten deden
de reporters hun best om overal een praatje te slaan, zolang ze niet verkeerd reden dan toch,
zoals praatpalen Sophie en Lotte deden.
Plots was er veel enthousiasme, de dijk dook in de verte op. Wat niemand wist, was dat er
een helse tocht over het strand stond te wachten met een stevig windje op kop. Sommige
valsspelers namen een verharde binnenweg, maar de vermoeiende strandwandeling werd
goedgemaakt met een rustig tochtje op de overzetboot. Bij het vertrek aan de laatste post
was het nog een klein sprintje tot aan het derde slaapdorp. Iedereen begon hier met pijnlijke
voeten en benen aan, maar met veel moed en een ﬁjn vooruitzicht op de fuif. Dit was althans
het geval bij de leden.
Vandaag nog een kort, maar pijnlijk stukje en dan arriveren jullie in stad X! Daar aangekomen
zullen jullie echter kunnen genieten van de voldoening die jullie prestatie meebrengt. Jullie
zullen voor altijd opgenomen worden in het collectief geheugen als zij die joepie 25 wisten
uit te wandelen!

geboren op 13 april …
1570 Guy Fawkes, Engels samenzweerder, plande de mislukte Gunpowder Plot (overleden
1606)
1743 Thomas Jefferson, derde president van de Verenigde Staten (overleden 1826)
1860 James Ensor, Belgisch schilder (overleden 1946)
1899 Alfred Mosher Butts, Amerikaans architect en uitvinder van Scrabble
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Tocht M

‘s Morgens kwamen de wandelaars al dan niet allemaal even
snel aan om hun eerste tochttechnieken op te lossen en
hun boterhammen te smeren. Het enthousiasme was verrassend fel aanwezig ondanks de vele kilometers van dag 2.
Al de stappers konden snel vertrekken en hielden het tempo hoog. Sommige liepen fout en andere repareerde hun
buggy of kruiwagen.. Op de middagpost stond er een overheerlijke hotdog te wachten om overmeesterd te worden
door de hongerige KSJ’ers. Plots trokken de wolken samen
waardoor we konden genieten van een koude regendouche!
Deze werd al wandelend snel weer vergeten.. In de namiddag begonnen de groepen binnen te komen in het slaapdorp
waar slaapplaatsen zich nogal goed verstopte... Nu allemaal
een chemische douche en een pot gel in de haren! Dansen
is verboden vanavond!

Tocht O

Slaapdorp 2 leverde een aantal leuke slaapplaatsverhalen
op. Zo sliepen de meisjes van VKSJ Moos Herk in een serre
van een plantencentrum die voor de stoere jongens van
KSA Lummen niet goed genoeg was. De meisjes van VKSJ
St-Jan braken per ongeluk het douchegordijn af van de locatie waar ze zich mochten opfrissen. Gelukkig konden ze het
gemakkelijk herstellen. Dit zorgde voor een hoop gegiechel.
Het vertrek op dag 3 verliep al heel wat moeizamer en het
duurde even totdat we waren ingelopen. Toen dat eindelijk
het geval was, werden we getrakteerd op een superlang,
bochtig pad met enorme tegenwind. De serieuze hagelbui
die we daarna op ons afkregen was de letterlijke druppel
die voor velen de emmer deed overlopen. Toch trokken
velen puur op karakter door naar de middagpost waar ze
zich konden verwarmen met een lekkere hotdog. Vandaag
vuurden we ook weer enkele vragen van de dag af op onze
groepen. Charlotte van VKSJ Alken-Centrum spant de kroon
met maar liefst 10 blaren op haar voeten. Terwijl haar leidster Kim er ‘maar’ vijf heeft, welliswaar wel met korstjes.
We vroegen ook naar de openingszinnen die iedereen zou
gebruiken tijdens de fuif om een knappe KSA’er of lekkere
VKSJ’ster aan de haak te slaan. Je kan alleszins al beginnen met ‘Dikke pinguin’ te zeggen om het ijs te breken.
Verder hoorden we ook heel wat klassiekers zoals: “Mooie
schoenen, neuken?” Of “is je papa een bakker? Want je bent
een lekker patéeke.” VKSJ Basiliek kwam wel met een tip
af voor de jongens. Ga maar eens naar hen toe met de
vraag hoe ze hun eitje willen hebben: gekookt, gebakken
of bevrucht? Gegarandeerd succes. Verder willen we nog de
jongens van KSA Erewacht proﬁciat wensen want ze slaagden er drie keer op rij in om als eerste in het slaapdorp aan
te komen.

Spotted
- CP Lien dankt KSA Sint-Lieven voor
de heerlijke chocobokes! Beste Chocoboterhammen ooit!
- KSA Lede is op zoek naar een nieuw
karton om hun leider uit te houwen. De
leider die niet mee kon werd meegenomen in kartonformaat maar door de
wind is hij onthoofd.
- Gerben van KSA Zwindrecht gaat op
de fuif zijn move maken bij Emmerence
van VKSJ Buugenhout. Helaas weten
wij al van de andere partij dat enkel een
shot in zijn radijzen het wederwoord zal
zijn.
- Anneleen Caluwaert van VKSJ Buggenhout kan enkel maar goed zingen
als ze alleen is in groep, al kan ze eigenlijk ook helemaal geen Engels. Haar
favoriete nummer is Bruno Mars.
- Stef van KSA Reinaart is om de vijf
minuten met zijn liefje aan het bellen,
tot grote irritatie van zijn leiding. Het
arme liefje was blijkbaar ook aan het
bleiten aan de telefoon.
- Greet van Tocht E slaagt erin verkeerd
te rijden tussen twee CP’s
- Eline van VKSJ Waasmunster heeft
een variant op een populair kampliedje
en het gaat als volgt: if you’re happy
and you know it, clap your feet (en
hierbij ging ze bijna tegen de grond).
- Stef van KSA Wachtebeke moet zondag nog gaan voetballen. Hij overweegt
echter ernstig om de match niet te spelen…
- De kerels van KSA Zaffelare willen het
nummer van Joke Ampe
- Nele van VKSJ Heizijde wil trouwen
met een van de leiders van KSJ Lebbeke omdat ze gisteren een slaapplaats
hebben gevonden voor hen.
- KSJ Eksaarde heeft last van plakzak,
kreunen in hun slaap en Arno Dhondt
heeft zijn holbaard moeten opentrekken omdat deze was dichtgeslibt.
- De stappende reporters van tocht
E wensen Silla te bedanken! Dit was
namelijk haar laatste initiatief als pedagogisch beroepskracht voor KSJKSA-VKSJ Oost-Vlaanderen. Voor een
KAZOU’ster heb je dat helemaal niet
slecht gedaan! ;-)
- De redactie is nog op zoek naar een
Antwerpse groep die de tweede avond
van Joepie bij Nathalie onderdak kreeg.
Ze hebben er spaghetti gekregen en ze
was zo trots op de groep dat ze speciaal JOKO belde omdat alles perfect
opgekuist was! Goed bezig, groep uit
Antwerpen.
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Retweet
Zonet even de regen- en hagelbui van ons leven
verwerkt maar niets dat onze stappers deert!
#blijvengaan #Joepie25
3e dag van #joepie25 wordt er één van weersuitersten: stralende zon versus gietende regen.
Ondertussen druk gespeculeer over X, coole
vibe!
De eerste echte zonnestralen schijnen over
#joepie25 op tocht E!
#indetijdvanroger liepen ze #joepie25 nog in 1
dag uit.

Weetjes
Tocht L

Tocht L haalde haar motivatie om door te wandelen uit volgende drijfveren:
Om dit verhaal te kunnen navertellen!
Mitchel is weg (grapje Mitch!)
Hopen op lekker eten!
Warm huisje!
Willen joepie uitlopen met of zonder pijn!
Voor het schildje!
We willen een crème op de dijk!
Stoppen is voor mietjes!

Tocht M

KSJ Roy expert is het verkeerd lopen
KSA Tongerlo een echte sirene bij heeft
KSA Dilsen vanavond dames gaan versieren..
KSA Bree op dag twee niet als eerste eindigde

Tochtheld van de dag
Tocht O

We willen vandaag 3 meisjes van KSJ Stevoort in de spotlight zetten. Laurien slaagde er in om
gisteren als enige meisje van KSJ Stevoort met de snelle groep mee te wandelen en bovendien
ook nog eens een geweldige slaapplaats voor haar groep te vinden. Zo konden ze met 35 personen de nacht doorbrengen op een zachte matras of in een zetel. Dit is een hele prestatie voor zo
een grote groep. Helaas stootte Laurien gisteren haar teen en liet ze zich als meisje vervangen
door Sien en Chiara. Ook een dikke proﬁciat aan hen.

Groetjes van het thuisfront
Beste VKSJ Alken Centrum en leidster Katrijn in het bijzonder, nog een
laatste dagje stappen, jullie zijn er bijna vanaf! Zet jullie beste beentje
voor, want wat jullie vandaag nog allemaal te wachten staat is zeker de
moeite waard! Dus een tredje hoger met die pas en tot heel erg snel!
Groetjes, een vriend in X
Komaan KSJ Houthalen! Jullie zijn er bijna. Zeker nog alles geven op de
fuif!! Groetjes, de achterblijvers.
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Op 13 april 1934 wordt het
eerste nummer van het damestijdschrift Libelle uitgegeven.
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