
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Smeer je kuiten, pak je rugzak in, ambeteer je leiding: JOEPIE 25 staat voor de deur! 
  
2013 is volledig klaar voor de 25ste editie van Joepie. Deze loopt van 10 tot 13 april. 
 
Jij ook? Waar gaat deze 25ste Joepie naartoe? Geruchten doen de ronde in de wandelgangen 
van elk KSJ-KSA-VKSJ-lokaal. Pronostieken worden overal opgemaakt. Het antwoord blijft 
echter geheim en dat is het enige wat zeker is in deze Joepie-historie. Het zou zonde zijn om 
de traditie van Joepie te doorbreken na 25 geslaagde Joepies, vind je niet? We zouden de 
voorbije 25 Joepiedorpen op een grote kaart kunnen aanduiden, daar wat statistische trucjes 
op kunnen toepassen en zo ontcijferen welke stad/dorp de meest waarschijnlijke X vormt... 
maar geef toe: welke zot houdt zich daar mee bezig? 
 
Vergeet ook niet dat Joepie veel meer is dan het geheim van stad X! 
Joepie is eigenlijk een beetje hemel en hel op aarde. Geheimschriften ontcijferen tot je er 
horendol van wordt; in de modder ploeteren tot je erbij neervalt; die rugzak vervloeken tot 
op de maan; op koude, harde grond moeten slapen in een garage, de naam nauwelijks 
waard... 
 
Maar vergeet ook die heerlijke verwenbeurten in de slaapdorpen niet, de paaseitjes bij het 
ontbijt van onze nieuwe “mama”, het niet meer bijkomen van de zoveelste lachbui, de zon op 
je gezicht, de prachtige vergezichten en de totale ontspanning eens je X bereikt…. 
 
Voor geen geld van de wereld zou je dit toch willen missen, niet? Wij zijn er alvast klaar voor. 
Jullie ook? 
Praktische info vind je op volgende pagina’s. 
  
  
Tot dan!  
Elise, Floris, Ben en Pieter

Wij zijn te bereiken op volgende 
gsm-nummers: 
 
Pieter Gijsen:  0479/32 12 52 
Ben Willems:  0477/32 36 98 
Elise Wijnen:   0476/48 58 60 
Floris  Vansichen: 0475/21 63 17 
 
 

  

Kalender 2013 
Joepie:10-04 t/m 13-04 
Aspie wknd: 26-04 t/m 28-04 
BBQ:  19-07 
Eburonenbal:   20-07 
Groot kamp: 31-07 t/m 10-08 
Bezoekdag: 04-08 
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We komen op woensdag 10 april samen aan de KSJ lokalen. Vergezeld met je rugzak en 
wandelschoenen. We nemen vandaar uit de bus en gaan dan in Hasselt met de trein naar 
onze startplaats samen met de andere jeugdbewegingen.  
Het juiste tijdstip zal worden meegedeeld in een sms.  
 
Benodigdheden Joepie  
Steek je kledij in vuilniszakken, ook je slaapzak en slaapmatje steek je elk in een aparte zak. 
Indien het regent blijft toch zeker datgene droog.  
 

o Rugzak       (liefst met ijzeren baren) 
o Slaapzak + slaapmatje     (oprollen en aan de rugzak hangen) 
o Goede wandelschoenen 

- 1 paar voor tijdens de wandeling. (inspuiten met  vochtverdringer) 
- 1 paar voor 's avonds 

o Kousen  (+ 7 paar) 
o Wandelkledij 

- Geen Jeans! 
o 1 paar reserve kleren     

- 1 jeansbroek of training 
- 1 warme trui 
- T-shirts  

o reserve ondergoed 
o Zwemkledij (*) 
o regenkledij 
o zonnebril en pet 
o toiletgerief      

- 2 handdoeken     
- washandjes      
- tandpasta, tandenborstel    
- toilet zeep       
- zakdoeken      

o eventueel warme jas    
o persoonlijke medicatie 
o geld 
o + 50 € (dit voor drank en eventueel eten.) 
o SIS-kaart 
o eventueel plastieken zakjes en een vuilniszak 
o boterhammen voor de eerste dag!!!!! 

 
 NEEM NIET TE VEEL MEE (max. 10 kg)!! 
 Je moet dit allemaal 4 dagen dragen !! 
 
 Wanneer je nog niet zeker bent van iets mag je ons altijd contacteren! 
 
 

(*) Op Joepie 24 konden de gelukkigen die een zwembroek bij hadden zich ontspannen in jacuzzi's, 
wie weet doen ze er voor deze speciale editie een schepje bovenop? 
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Aspieweekend 
 
In het weekend van 26 april tot en met 28 april gaan we traditie getrouw op Aspieweekend. 
Dit is een weekend enkel met de Aspies.  We gaan op weekend in het recreatiedomein 
Oosterborg, Heistraat 63 Balen (Olmen), Antwerpen. 
Op vrijdagavond is er ook eten voorzien. We komen samen aan de lokalen waar de leiding de 
leden mee neemt. 
Beperk je bagage! Balen is ongeveer 40 minuten rijden en niets is vervelender dan veel 
bagage aan je voeten en op je schoot.  
Hier onder heb je een lijstje waar je ongeveer kan zien wat je zeker mee moet nemen voor 
het weekend. 
 
Benodigdheden Weekend 

- Bedovertrek 
- Slaapzak 
- Schoenen  
- Kousen 
- Kleren voor een weekend  
- Toiletgerief 
- Persoonlijke medicatie 
- SIS-kaart 

 
 
Vergoeding 
 
Voor het weekend en Joepie samen vragen we een vergoeding van 75 euro. Hiermee betalen 
we de verzekering, inschrijving voor Joepie, eten op Joepie, eten op aspieweekend, het 
weekendverblijf en de transportkosten. 
Je kan dit storten op het volgende rekeningnummer: 
 
LET OP: ANDER REKENING NUMMER ALS KSJ MOPERTINGEN 
 
Bedrag: €75,00 
Mededeling: Voornaam Achternaam  
 
BE30 7350 2661 9111 
BIC: KREDBEBB 
 
Gelieve dit bedrag te storten voor Joepie van start gaat.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Elise, Floris, Ben en Pieter 
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