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Samenwerking met het leger 
Tijdens Joepie 2 (1967- Mechelen) wer-
den met het leger concrete afspraken 
gemaakt. Na de schriftelijke toezegging 
werd een briefing georganiseerd in het 
kamp in Leopoldsburg. Op elke tocht 
zou een mobiele radiozender komen en 
bij de dispatching (JOKO van toen), zou 
de hoofdpost geïnstalleerd worden met 
een telex. Een eenheid uit Ossendorf zou 
voor dat alles instaan. Om niets aan het 
toeval over te laten zou er een zending 
uit Duitsland op verkenning komen om 

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. 

25 maal welkom in X!
Het is zover! Onze stappers hebben X bereikt! De koningin der badsteden werd op 13  
april overrompeld door 3000 enthousiaste stappers! KSJ West en KSA Noordzeegouw 
werden op toepasselijke wijze getransporteerd met een bootje richting X.  Na het vul-
len van onze maagjes, werden we verrast door Lieven Scheire himself. Met een Sea-
king werd onze BV (en jawel ex-joeperredactielid) gedropt om jullie stappers nog eens 
helemaal uit de bol te zien gaan!  Jullie waren fantastisch! Bedankt en tot binnen twee 
jaar met een mooi laag eelt op de voeten. Bij deze geniet van de laatste joeper want de 
joeperredactie houdt er mee op voor dit jaar! Doedels!

14 april in de geschiedenis
69 - Eerste slag bij Bedriacum: Vitellius, de commandant 
van de Rijnlegers verslaat bij Cremona de legioenen van 
keizer Otho en wordt zelf keizer.

754 - Pact van Quierzy tussen paus Stephanus II en 
Pepijn de Korte

972 - Notger wordt bisschop van Luik

1865 - President Abraham Lincoln neergeschoten door 
John Wilkes Booth, zijn minister van Buitenlandse Zaken 
Seward wordt neergestoken door mede-samenzweerder 
Lewis Paine.

1912 - De Titanic loopt tijdens haar eerste reis op een 
ijsberg en zinkt.

1913 - Algemene staking voor stemrecht begint in 
België.

1939 - Eerste editie van The Grapes of Wrath (De 
druiven der gramschap) door John Steinbeck.

1984 - Doe Maar geeft afscheidsconcert in Maaspoort 
Sports & Events te ‘s-Hertogenbosch.

1986 - Amerikaanse vliegtuigen vallen vijf doelen aan in 
Libië. Onder de vele doden ook de dochter van Khadaffi.

1991 - Bisschopswijding van André-Mutien Léonard

1999 - Berlijn wordt opnieuw de hoofdstad van 
Duitsland.

2010 - De gletsjervulkaan Eyjafjallajökull op IJsland 
barst opnieuw uit.

geboren op 14 april
1126 - Averoës of Ibn Rushd, Spaans Arabisch filosoof 
en wetenschapper (overleden 1198)

1527 - Abraham Ortelius, Nederlands geograaf 
(overleden 1598)

1629 - Christiaan Huygens, Nederlands astronoom, wis- 
en natuurkundige (overleden 1695)

1907 - François Duvalier (‘Papa Doc’), Haïtiaans 
president en dictator (overleden 1971)

gestroven op 14 april
1759 - Georg Friedrich Händel (74), Duits-Engels 
componist en dirigent
1986 - Simone de Beauvoir (78), Frans schrijfster, 
feministe en filosofe

na te gaan of de zware vrachtwagen wel door de speelplaatspoort in Stad X, Mechelen, kon. Dat 
bleek geen probleem te zijn. Tot de vrachtwagen de dag voor Joepie arriveerde: de poort was te 
laag… Gelukkig waren er toen verbouwingswerken bezig en kon de vrachtwagen langs een andere 
poort toch op een andere speelplaats komen en een verbinding leggen naar het werklokaal. Bij 
vertrek moest er wel lucht uit de banden gelaten worden om terug buiten te geraken… Tijdens de 
tochtdagen had men bij één van de zendwagens een verloren hond opgepikt. Die werd meegeno-
men en kreeg prompt de naam ‘Joepie’! Bert Taeymans (oprichter Joepie)
Ook in Oostende konden we tijdens Joepie 25 terug rekenen op een samenwerking met Defensie.



JOKO-statistieken
Tot slot geven we jullie graag nog wat statistieken mee die de JOKO-medewerkers 

opmaakten in X2 (hét hoofdkwartier van Joepie).

  dlnrs opgaves % leden %  leiding % 
Tocht A  298 9 3,02 8 88,9 1 11,1
Tocht B  297 12 4,04 9 75,0 3 25,0
Tocht C  303 16 5,28 11 68,8 5 31,3
NZG  898 37 4,12 28 75,7 9 24,3

Tocht D  332 22 6,63 18 81,8 4 18,2
West  332 22 6,63 18 81,8 4 18,2

Tocht E  252 7 2,78 7 100,0 0 0,0
Tocht F  248 9 3,63 8 88,9 1 11,1
Tocht G  192 11 5,73 7 63,6 4 36,4
OVL  692 27 3,90 22 81,5 5 18,5

Tocht H  225 9 4,00 9 100,0 0 0,0
Tocht I  243 9 3,70 8 88,9 1 11,1
BRANT  468 18 3,85 17 94,4 1 5,6

Tocht L  142 13 9,15 9 69,2 4 30,8
Tocht M  183 16 8,74 14 87,5 2 12,5
Tocht O  157 4 2,55 4 100,0 0 0,0
KSJ  Limburg 482 33 6,85 27 81,8 6 18,2

Totaal  2872 137 4,77 112 81,75 25 18,25

   opgaves %
  Dag 1 11 8,03     

  Dag 2 74 54,01     

  Dag 3 52 37,96     

  Totaal 137 100     

  Meisjes 81 59,12   

  Jongens 56 40,88     
  Totaal 137 100     

Wist je dat...
We deze editie met 2898 deelnemers inschreven voor Joepie? De redactie en Werkgroep 
Historiek vond het daarom fijn om eens wat cijfermateriaal van alle Joepie-edities samen te 
nemen en enkele vergelijkingen te maken. Hieronder vind je een overzicht:

Het totaal aantal deelnemers aan Joepie = 61962

Als we rekenen dat elke tocht gemiddeld 90 km lang is, dan werd er door die 61962 deelnemers 
ruim 5.576.580 kilometer afgelegd! 

Als je weet dat de omtrek van de aarde zo’n 40075 kilomter bedraagt, dan reisden we met KSJ-
KSA-VKSJ bijna 140 rond de aarde; de Ronde van Frankrijk is zo’n 3349 kilometer lang, met 
onze jeugdbeweging stapten we die ronde dus al zeker 1665 keer. 

Ook onze Belgische wegen werden veel bewandeld door KSJ, KSA en VKSJ’ers. We liepen 
al ruim 36 maal over het gehele wegennet in ons land! Proficiat daarvoor aan alle Joepie-
deelnemers!

Joepie 25, het vervolg
Alvorens we allen uitkijken naar een 
volgende editie, is er eerst nog twee jaar 
tijd om blij, vermoeid, tevreden, gelukkig 
,... terug te kijken naar Joepie 25. Hou de 
website (www.joepie25.be) in het oog, 
want daar komt - van zodra het meeste 
fotomateriaal van de verschillende tochten 
werd verzameld - nog een ruime foto- en 
filmcollectie online.

Merk je bij het uitpakken van je rugzak dat 
je iets verloren bent tijdens de slotdag of 
heb je nog een andere prangende vraag 
of opmerking na deze onvergetelijke 
vierdaagse? Mail dan naar info@ksj.be!

C o l o f o n
Deze Joepereditie kwam tot stand dankzij 
- de Joeperredactie in X2: Lieselot Coninckx, Hans 
Van Nespen, Laura Vervenne, Marc Bijnens, Ben-
jamin 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 filmploegen 
voor het redactiewerk op tocht. (Freek Poelmans 
en Bart Oosterlinck voor foto’s in deze editie)
Dit is een uitgave van KSJ-KSA-VKSJ Landelijk 
Verbond vzw, 
Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel



Tochten L-M-OTochten E-F-G



Tochten A-B-C Tocht D

Tochten H-I
Het beeldmateriaal van deze tochten bereikte de redactie jammer genoeg nog niet voor het 
afwerken van dit laatste Joepernummer. Van zodra alle foto’s en films gecentraliseerd zijn, 
zullen jullie deze zeker en vast kunnen bewonderen via www.joepie25.be 



13 april 2013: Slotdag in Oostende
De cijfers laten anders vermoeden: zou deze Joepie onder een ongunstig omen afsluiten? Zouden 
de weergoden KSJ-KSA-VKSJ blijven teisteren? Joepie 25 zal toch wel als een van de zwaarste 
edities gelden. Een uitzonderlijk lange winter strekte haar tentakels zelfs tot ver in de paasvakan-
tie uit. Regen, wind en onweer trokken als plagen over de Joepie-tochten, maar toch deinsden de 
Simmers, Sjo’s en Jongehrnieuwers niet terug voor deze uitdagingen, maar zetten ze onversaagd 
door. 

Zaterdag bereikten ze eindelijk de langverwachte Stad X van deze 25ste Joepie: de koningin 
der badsteden, Oostende. En voor het eerst in deze vier dagen brak warempel de zon door en 
mochten we een heldere hemel aanschouwen. De goden bleken de Joepie toch gunstig gezind. 
Na drie dagen van kilometers vreten en de weerelementen trotseren wachtte de deelnemers van 
Joepie eindelijk een beloning. Een grote groep vrijwilligers, komende van over het hele Vlaamse 
land, had zich, na maandenlange voorbereidingen, hiervoor een week lang ingezet in X-2. 

Stad X bood voor elk wat wils: aquaballs, schuimparty, even de spieren ontspannen in het zwem-
bad, playstations, jaccuzi’s, massagestand, sticksters die meteen het Joepie 25-mouwschildje 
op het uniform naaiden en zoveel meer. Maar dit was ook het hoogtepunt van een historische 
Joepie. Deze vijfentwintigste editie werd op passende wijze afgesloten met een reünie voor oud-
medewerkers. Medewerkers van verschillende generaties en verschillende provincies kwamen sa-
men voor hun eigen slotfeest, dat gecombineerd werd met het slot van Joepie: een blij weerzien 
van kennissen uit ver verleden en recent heden of een hereniging van goede vrienden van toen 
en medewerkers van nu. Anekdotes en sappige details uit vorige edities werden opgerakeld en bij 
een heerlijke maaltijd besproken. In de marge werd ook een sobere maar degelijke tentoonstell-
ing gehouden over de 25 voorbije edities. een pluim voor de organisatoren van dit initiatief, allen 
oud-medewerkers van KSJ-KSA-VKSJ.

En toen moest het hoogtepunt van de slotnamiddag nog komen. De grote massa was reeds samen-
getroept voor het podium toen vanuit de verte een hefschroefvliegtuig van Defensie opdoemde. 
De piloot maakte enkele cirkels en scheerde over de massa, alvorens twee engelen uit de hemel 
te aten neerdalen. Een vertegenwoordiger van het leger en bekende oud-KSA’er Lieven Scheire. 
Onder luid applaus werd een gelukkige Bert Taeymans, de stichter van het Joepie-evenement en 
de organisator van de eerste edities op het podium onthaald. Wie had ooit kunnen vermoeden 
dat een dergelijk evenement meedere generaties jongeren, al meer dan vier decennia lang kon 
boeien? Een welverdiend en ontroerend applaus volgde voor deze KSA-veteraan. De 81-er bleek 
nog vrij kwiek en gevat te zijn voor zijn leeftijd. De volgende gast was Minister van Jeugd Pascal 
Smet, die de harten voor zich won door te pleiten voor meer jeugdruimte, door zijn danskunsten 

te tonen op het podium en vooral door een Joepie-T-shirt aan te 
trekken. Presentator Scheire maakte verder entertainende show 
van het spektakel dat de slotploeg had voorbereid. 

Tot slot volgde het Joepielied in stevige live-versie, gevolgd door 
een Ramones-cover door Not So Much. Het geheel werd spetter-
end afgesloten met een DJ-set van de Antwerpse tochtbegelei-
ding.Kortom, een slotevenement deze historische dag waardig  
en een welverdiende beloning voor alle stappers die ons door 
wind en regen geteisterde landje (en buurland) doorkruisten. 
Ook een welgemeende dank-je-wel aan alle medewerkers die 
zich hebben ingezet om van deze Joepie een geslaagd evene-
ment te maken, zowel zij die zich bezighielden met de tochten 
als zij die doende waren met de avondanimatie, de stappende 
reporters en Joeper-redactie, de slotploeg en JOKO, keukenploe-
gen en chauffeurs, de vele vrijwilligers en beroepskrachten, de 
secretariaten, de gastvrije mensen die hun huis openstelden voor 
onze vaak verkleumde stappers, …

Het volgend historische moment is er binnen twee jaar, want dan 
bestaat Joepie precies een halve eeuw. wij zullen er alvast bij 
zijn. U toch ook?

Tocht O
De stappende reporters van Tocht O kregen er maar niet genoeg van en 
bezorgden ons nog een verslag van Dag 4. Dit willen we jullie uiteraard 
niet onthouden!

Dagverslag
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Voor een heel deel stappers was dit deze Joepie een 
waarheid als een koe. Maar aan de jongens van KSJ Runkst was dit niet te zien. Zodra ze aan 
de post op de dijk kwamen, stormden ze het strand op, trokken ze hun kleren uit tot,op hun 
onderbroek en namen een frisse duik in de zee. Praatpaal Eddy had nog net de tijd om met 
hen mee te zwemmen. Straffe stoot van deze heren.
Uiteindelijk bereikte we al strompelend stad X waar we eindelijk languit in het gras konden 
genieten van een welverdiende rust. Ook met onze vraag van de dag vroegen we naar de 
mooiste momenten. Voor veel groepen ging dit over het vinden van een goede slaapplaats. 
KSA Sint-Jan Tongeren vond het een uniek moment om in Sint-Jan bij Ieper aan te komen. Het 
moeilijkste moment was ongetwijfeld de verschrikkelijke hagelbui op dag 3. Uiteindelijk was 
iedereen supertevreden over tocht O, wat door VKSJ Alken-Centrum wel eens verstaan wordt 
als ‘dildo’. Originele en duidelijk omschreven tochttechnieken, aanmoedigende praatpalen 
en tochtbegeleiders, goed georganiseerde en lekkere voorziene maaltijden voor de groepen, 
leuke avondactiviteiten en vooral heel veel plezier. Om al deze redenen en vooral om vier 
geweldige Joepie-dagen willen we onze twaalf praatpalen, twee stappende reporters en zes 
tochtbegeleiders enorm bedanken. Maar de goede tocht werd vooral gemaakt door al onze 
stappers en hun leiding die tijdens het afzien steeds weer hun verantwoordelijk namen. Dank 
u dat jullie allemaal van Joepie 25 een echt feest maakte!

Held van de dag
Voeten vol blaren en als laatste van onze tocht dag 3 afsluiten maar toch nog eventjes 
extra op de post blijven maar niet om te rusten maar om te dansen vol energie. Dat is pas 
een heldendaad. Ook de laatste kilometers werden al zingend en lachend uitgewandeld. De 
vrolijke meisjes van VKSJ Moos Herk waren niet te stoppen! Altijd even vriendelijk, vrolijk 
en enthousiast. Wat een karakters!

Joepie 25 zit er op, nu volgt er tijd om terug 
te blikken maar ook vooral om te recupereren. 
Omdat jullie hier ongetwijfeld op school en thuis 
veel zullen moeten over praten geven we alvast 
enkele gepaste synoniemen.
recuperen: beter worden, beteren, bijkomen, 
genezen, opkalefateren, opkikkeren, opknap-
pen, opkrabbelen, opleven, recupereren, revali-
deren, zich hervinden!
mijmeren: dromen, reflecteren, stilstaan, be- 
schouwen, bespiegelen, bezinnen, dagdromen, 
fantaseren



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. In Joeper 4 
kreeg je al de nodige info over wie wat precies doet in X2. In deze laatste Joeper geven we 
graag nog wat extra sfeerbeelden. 

Retweet
Ook op het eind van Joepie 25 werd er nog heel wat getweet over deze editie. De redactie 
maakte nog een selectie uit de vele berichten die op Twitter gepost werden met #Joepie 25.

Eén, twee, hop! De duinen op! @tocht_a #joepie25 pic.twitter.com/wGdCNFmhcn
Onze reporters geven je een blik achter de schermen van #joepie25 http://ow.ly/k1cYt 
Vandaag komt #joepie25 aan in X. Had er graag bijgeweest... #helaas
Ksj petegem is op weg naar stad X ! #joepie25
Dag 4 van #Joepie25 van @KSJKSAVKSJ: de slotshow belooft een knaller te worden! Nog veel succes 
aan alle stappers! ZON ZON ZON! :)
De eerste blauwe hemel boven X is net gespot. Het weer vandaag komt hélemaal goed! #joepie25
We wachten op de bussen om een stuk gevoerd te worden waarna we de laatste 11km zullen wandelen 
van de 99,8 km. #joepie25
De eer in @KsaErewacht is hoog gehouden! 4 dagen na elkaar eerste aangkomen op #joepie25 ! #Een-
drachtmaaktErewacht pic.twitter.com/ZwSdejsE84
Ksa Deinze-Astene stapt vandaag naar stad X #joepie25 Wij gokken op Oostende!
Eindbestemming Oostende, m’n eerste voorgevoel was dan toch juist! :) #joepie25
ik ben helderziend. Een beetje toch. #oostende #joepie25
KSJ Dendermonde, geniet van Not So Much terwijl ik hier thuis zit! :( #joepie25
En stad X is ... Oostende? #Joepie25 #dapperejeugd
Proficiat aan KSJ Hoogstraten met het voltooien van #Joepie25. Nu wachten op de straffe verhalen!
Proficiat aan alle stappers die X (lees: Oostende) halen of nog zullen halen! Het zonnetje wacht jullie 
alvast op :-) #Joepie25
Ik wens alle KSA stappers een zonnige tocht #frassati #joepie25
We wachten op de veerboot voordat we onze laatste 2,11 km kunnen wandelen. #hetzalnogevenduren 
#joepie25
‘t is met veerboten enal! #mahtih #joepie25
nu beklaag ik het me een beetje keihard dat ik geen vrijwilliger ben deze joepie... #joepie25
@StationschefBMO 16.09 u Oostende-Hasselt, enkel voor @KSJKSAVKSJ #joepie25
Ook dit is #joepie25 op het slotterrein: de naaistand om je #joepie25 schildje te laten opnaaien. 
Tis zelfs met #seakings daar op #joepie25. Een beetje ter land, ter zee en in de lucht! #spesjaal
Trots op de leden en leidsters van @KSA_de_Grietjes #joepie25
Vorige editie nog 4 dagen op de CAO-quiz bij @IlseLiebens, nu gewoon live in #demaxx bij diezelfde 
#IlseLiebens! #joepie25 #top
Slotshooow meeeeet een setje van The Partysluts!! (@ Joepie 25 - stad X w/ @frepo76) http://4sq.
com/125AY3M 
Slotshow met @mushlack en het wereldrecord tegelijk snoepjes opeten! #joepie25 #stadX
En proficiat aan de Frassatianen. Met 9 vertrokken en met 9 aangekomen! Goed gedaan mannen #KSA 
#joepie25 #fb
Een hartverwarmende welkom aan onze jonge helden in stad X! #joepie25 Kijk, de zon schijnt!
Proficiat aan KSJ Knokke. Ze wonnen een parachutesprong tijdens het slotevent van de tweejaarlijkse 
Joepie-tocht in Oostende. #joepie25
Ik zag net een overactieve #joepie25 wandelaarster, meer dan overactief zelfs. Tzal wel weer zalig 
geweest zijn
Terug van #joepie25 ! ‘T heeft me letterlijk bloed, zweet en tranen gekost
Bandje af, we hebben het gehaald! @tocht_a #joepie25
hoera! mijn haar is weer krul - en knobbelloos! #levededouche De tol van #joepie25...
home sweet home #joepie25 was SUPER :)
Dochter afgehaald aan station Kortrijk. Terug van #Joepie25 ... Gekraakt, gebroken, vuil, moe, pijne 
voeten ... maar het was o zo tof !!
Jullie hebben een badje verdiend #Joepie25 
#joepie25 Tijd voor een matras dat wel zacht ligt! #Oostende #KSJBerlare Bedankt organisatie! Het 
was top!
Strx telln oeveel blaren ik heb #joepie25
Voor geïnteresseerden, ons joepiedier zijn we kwijtgeraakt alvorens het vertrek, maar het goede 
nieuws, de hamster is terecht! #joepie25
Benieuwd wanneer ik opnieuw normaal zal kunnen stappen #Joepie25
Na een fantastische paasvakantie met #HighwayPagas en #Joepie25, morgen terug naar school :( 
#Teleurstellend
...Zoekt haar bioritme #joepie25
pff, ik weet echt niet welke schoenen ik morgen ga aandoen #pijn #Joepie25
Weekend fantastisch afsluiten met een prachtige dag na een al even super #joepie25 kijk al uit naar 
#joepie26. Tot over 2 jaar.



SFEERBEELDEN SLOTDAG OOSTENDE



Spotted
Onderstaande berichtjes bereikten op het einde 
van Joepie alsnog de redactie:
Ik wil allesinds nog heel veel succes wensen 
voor hun laatste dag aan VKSJ Sint-Kruis en 
Male ! En super veel groetjes aan Nina,Saar, 
Charlotte,Louise,Eva,Lara en Bo en ook aan 
Danielle uit KSA Oostkamp.
KSA Deerlijk suc6 en tot in de gb!
Gespot! Super medewerkers! Van tocht G! 
Goooo Jonathan, Naomi, Silla, Boris, Jens, Ley-
la, Thaïs, Joke, Niels, Niels, Tuur en Jan! Blij dat 
ik in jullie team zit! Kusjes van Lien voor allen!
Gilles van KSJ Dreikoningen vindt de fotograaf 
Tom stiekem een ‘snelle vint’ en wil graag po-
seren voor een exclusieve fotoshoot! 
Nog een geluk dat Ines Aaron zijn voeten mas-
seerde, of hij ging niet in X geraken! (KSA Pops)
Feit van de dag: na dag 3 op Joepie loopt ieder-
een alsof ze in de poep gepakt zijn.
KSJ Eksaarde doet de groetjes aan VKSJ Waas-
munster ! En ook vele kussen ... Vooral vele 
kussen
KSA Denderbelle heeft VKSJ Denderbelle al 3x 
een slaapplaats gegeven en VKSJ Buggenhout 
ook al 2x: KSA Denderbelle is goed bezig! 
Dikke proficiat aan ksa Frassati uit Broechem 
voor de knappe stapprestatie !!!
Hoe is ‘t met de paashaas? Leeft hij nog ?
Groetjes uit Broechem !!!
Fout in de Joeper van tocht F op pagina X4. 
KSA-VKSJ Deinze-Astene heeft NIET naar JOKO 
moeten bellen . Maar voor de rest een dikke 
duim aan de hele organisatie!!

Schrijf  Je levensverhaal
door Op weg te gaan.

Het wordt een boEiende geschiedenis.
Laat waar je komt goede sPoren na van vriendschap en vrede.

Breng warmte in het samenleven en laat wat pIjn deed achter jou.
Is de weg smal of moeilijk begaanbaar, blijf dan volharden En vertrouwen, 

want je bent altijd met 2!
De Heer laat je geen 5 seconden in de steek.

proost Dirk Decuypere

Retweet
*Strompelt van tafel* Hoe ik morgen op school geraak, dat is nog een raadsel! #jo-
epie25
De 4 zaligste en tegelijk ook de verschrikkelijkste dagen van mijn leven. #joepie25
het was een zalige verassing dat mijn idool ineens verscheen na de Joepie 25 inees was 
ik niet meer moe. Bedankt Lieven @mushlack
Zoonlief hielp @KSJKSAVKSJ om het wereldrecord simultaan snoepjes eten te verbreken. 
Daar gaan mijn theorieën over gezond eten ;-) #Joepie25
Na een week tussen de West-Vlamingen, terug in het vertrouwde Limburg ;)! #Joepie25
Bert Taeymans is een held. #joepie25 bedankt voor de fijne reünie! en proficiat aan alle 
medewerkers en stappers, natuurlijk.
Een hartverwarmende welkom aan onze jonge helden in stad X! #joepie25 Kijk, de zon 
schijnt!
@StationschefBMO straks een speciale #joepie25-trein vanuit Oostende (stad X) naar 
Hasselt! :)
Ja, zo eens op zaterdagnamiddag uit een seaking winchen op een zonnig strand, dat is 
een aanrader #Joepie25
KSA Veurne met verzoekplaatjes op @stubru. Jeuj! #joepie25

Herinnering aan Joepie 1 
(1965 – Leuven)
Aan het Zeekanaal in Grim-
bergen zat een stoere West-
Vlaming op een controlepost. 
Terwijl hij zat te wachten op 
groepjes die nog moesten ko-
men, vlogen de documenten, 
door het heersende aprilse 
koudefront dat voor veel re-
gen, wind en sneeuw zorgde, 
plots uit zijn hand in het wa-
ter. Moedig sprong de jonge-
man de documenten achter-
na en bracht ze weer op het 
droge. Zijn koen besluit blijft 
bewaard voor het nageslacht!

In Zoutleeuw hadden we een 
week voor de tocht een foto 
genomen van een pomp die 
op het plein aan de kerk op-
gesteld stond. De groepen 
moesten die foto herkennen 
en kregen daar een opdracht 
bij. Maar geen enkele groep 
wist die pomp te vinden. In 
de loop van de week had een 
zware vrachtwagen zich met 
de pomp gemeten, wat in het 
nadeel van de pomp was uit-
gevallen.
Bert Taeymans (oprichter 
Joepie)


