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Vergeet de safari's in de Kalahari, 
Serengeti, Kruger of Masai Mara 
en ga op de enige echte must-do 

safari in je leven: JOEPIE 28!

De rangers van het exclusief 
X-wildpark zijn in volle 

voorbereiding voor de opening 
van het park op 19 april 2019. 

Niet iedereen mag de opening 
bijwonen. Enkel jongelingen 

die zich tijdens de vierdaagse 
safaritocht bewijzen krijgen 

de toegang tot het park.

Bereid je dus voor, zodat je de 
poorten van het park kan bereiken!
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Joepie 28

Wat is Joepie?

Wat neem je mee?

Zing mee met het Joepie
lied!Wat is Joepie? 

Verzamelen op dinsdag 16 april 

2019 aan het station

Hulp van de buurt nodig! Om 

de drinkflessen bij te vullen, 

een toiletpauze in te lassen of 

slaapplaats te regelen ...

Met de trein naar het startpunt 

Y op dinsdag, met de trein terug 

naar huis op vrijdag

Elkaar helpen

Veeeeel wandelen, in totaal 100 km op 4 dagen tijd

Op tijd en stond eens rusten

Tochttechnieken ontcijferen en zo de juiste weg vinden

Wandelen van controlepost 
tot controlepost

Ons eigen potje koken, behalve op de slotdag!

Afzien ... Blaren verz
amelen ...

Ten gepaste tijde jezelf 

verwennen of verwend worden…

Zinnen verzetten tijdens 
de avondanimatie

De euforie nabij ... Aan
komen in X! 

Eindelijk ...

FEESTJE op slotterrein!!!!

Test je dieren-opsporingskills!In de bush of op de velden met lang gras is het niet altijd even 
makkelijk om dieren te spotten. Wat helpt is om op de weg te 
kijken naar afdrukken van de poten. Zo kan je afleiden welk dier 
je weg kruiste en er naar uitkijken. Natuurlijk moet je wel de 
juiste afdruk bij het juiste dier kunnen plaatsen. Verspreid over 
de Palaber vind je sporen. Test of je de best gekende safaridieren 
aan hun sporen kan linken.
Je vindt sporen van leeuw, neushoorn, giraf, springbok, nijlpaard, 
hyena, krokodil, impala, baviaan, zebra, luipaard en olifant.



Wat vind jij 
van Palaber?

Wij hebben jouw mening nodig. En je kan er een prijs mee winnen! 

Wat vind jij van Palaber? Welke rubrieken lees je graag? Welke rubrieken 

lees je misschien nooit? En wat kunnen we doen om Palaber nog leuker 

te maken voor jou? Laat het ons weten, wij vinden dat echt belangrijk!

We geven jou de 9 rubrieken uit Palaber. Geef jij ze nummers van 1 tot en met 9. 

1 Geef je aan de rubriek die je het liefste leest of doet, 9 aan de rubriek die je niet 

graag lees of doet. Met jouw scores gaan wij aan de slag om Palaber leuker te maken!

Bezorg ons jouw antwoorden terug 

en je krijgt een leuke KSA-sticker 

cadeau. Hoe kan je jouw antwoor-

den bezorgen?

Stuur ze op met de post: 

Palaber – KSA Nationaal – 

Vooruitgangstraat 225 – 1030 Brussel

Scan het in (of trek een foto) en mail 

het naar palaber@ksa.be

Of vul het online in via 

www.ksa.be/tijdschriften!

Spelletjes (kruiswoordraadsel, 

sudoku, doedels …)

Met jouw groep in Palaber staan! 

(Hartslag)

Zoom op (wist je datjes over het 

thema)

Wedstrijd (een spelletje waar je een 

prijs mee kan winnen)

Foto’s van groepen uit Vlaanderen 

(Straffe Gasten)

Test Jezelf (een Flair-testje, een 

knutseldip of doe-opdracht)

Jaarthema (verhalen, liedjes, weetjes 

over het jaarthema)

Wat kunnen we doen om Palaber nog beter te maken?

Paklijstjes
Persoonlijke uitrusting
Kledij
	Uniform: hemd en das
	Voor elke dag proper ondergoed
	Lange broek (een jeans is niet interessant!)
	Voor elke dag verse sokken
	Stapschoenen (ingelopen)
	Sandalen of lichte sportschoenen (voor na 

de tochten)
	Regenkledij en/of winddichte jas
	T-shirts
	Trui of fleece
	Fluohesje

Slaapgerief
	Slaapzak
	Isolerend slaapmatje

Eet- en drinkgerief
	Drinkbus
	Bestek
	Gamel
	Beker
 
Toiletgerief
	Washandje(s)
	Handdoek
	Tandenborstel
	Tandpasta, zeep en shampoo (kan je delen 

met de groep)

Medicijnen
	Je persoonlijke medicatie
	Je volledig ingevulde medische fiche
	Blarenpleisters
	Andere zaken kan je onder de groep verdelen

Varia
	Identiteitskaart
	Zakgeld
	Zaklamp
	Balpen
	Zakmes
	Reserveveters en/of touw
	Vuilniszakken

Groepsuitrusting
Gedeelde last is halve last. 
Van een aantal dingen kan je op 
voorhand met de groep afspreken 
wie ze meeneemt. Zo bespaar je heel 
wat gewicht in je rugzak. 

	Voedsel
	Kookmateriaal
	Afwasmiddel
	Naald en draad
	Vuilniszakken
	WC-papier
	Een of meerdere kompassen
	Waterdicht mapje voor kaart of 

tochtbeschrijving
	Rood en wit lichtje voor veiligheid in 

duisternis
	Aansteker of lucifers
	Keukenhanddoek

EHBO-uitrusting
Zorg per groep, naast de persoonlijke 
medicatie, voor een correct gevuld EHBO-zakje. 
Volgende dingen moeten daar zeker in zitten:
	Ontsmettingsmiddel (HAC, iso-betadine)
	Eosine
	Pijnstillende en ontzwellende zalf
	Zonnemelk
	Pleisters (eventueel ook speciale 

blaarpleisters)
	Steriele gazen en verbanden
	Steriele naalden
	Schaartje en pincet
	Pijnstillers
	Veiligheidsspelden

MAX. 7 KILO!

Je rugzak laden

slaapzak, slaapmatje, 
slaapkledij

voedselvoorraad, 
gamel/bord, 
kookpotten, fleece 
en regenkledij

kledij

bestek, zakmes, 
aansteker ...

EHBO, kaart, 
notitieboekje, 

zaklamp, drinkfles, 
toiletgerief

Geboren 
safarist 
of 
dummy?
Doe de test!
Ben je geboren om op safari te gaan of 

heb je nog wat hulp nodig om Joepie 28 

aan te kunnen? Ontdek hier of je klaar 

bent voor de uitdaging die Joepie biedt. 

Een tip: veel antwoorden vind je terug in 

deze Palaber of op www.joepie28.be!

1. Tijdens de safari loop je met je groep op 

een weg zonder voetpad. Waar lopen jullie 

het best?
A. Wij zijn met het meest, dus wij mogen 

kiezen.
B. Op de rijbaan, maar zonder uitzondering 

aan de linkerkant en achter elkaar.

C. Op de rijbaan, maar we blijven achter 

elkaar en lopen enkel links als die kant 

veiliger lijkt.

2. Op safari neem ik mee in mijn persoonlijke 

EHBO-koffertje …
A. Enkel mijn persoonlijke medicatie.

B. Pijnstillers, ontzwellende en pijnstillende 

zalf, ontsmettingsmiddel, zonnecrème, 

pleisters, steriele naalden, schaartje 

en pincet, veiligheidsspelden, 

veiligheidsdeken, eosine en mijn 

persoonlijke medicatie. 
C. Mijn eigen persoonlijke medicatie, maar 

ook nog een aantal andere zaken die we 

met de groep hebben afgesproken. 

3. Tijdens de safari kan je af en toe 

ontspannen door de avonturen van anderen 

te volgen in de Joepiekrant. Hoe heet dat 

hippe magazine?
A. De Joep@t
B. De Joeper
C. De Joepla

4. Tijdens de safari leggen we zo’n 100 km 

te voet af, dus moet je geschikte schoenen 

meenemen. Welke schoenen neem jij mee?

A. Mijn splinternieuwe wandelschoenen 

en een paar makkelijke schoenen voor ’s 

avonds.
B. Mijn wandelschoenen waarmee ik al enkele 

tochten heb ondernomen en een paar 

schoenen voor ’s avonds.
C. De schoenen die ik elke dag aandoe om 

naar school te gaan, die zitten het best.

5. Tijdens een korte pauze heb je last van 

pijnlijke voeten. Wat doe je?
A. Je gaat even zitten om je voeten de nodige 

rust te gunnen.
B. Je doet je schoenen uit om je voeten weer 

ruimte en lucht te geven.
C. Je laat je schoenen aan en loopt direct 

verder.

6. Enkele motiverende stapliedjes helpen 

bij het verder stappen. Dé topper onder de 

stapliedjes is het Joepielied. Welke zin komt 

daar NIET in voor?
A. Want je bent hier niet alleen; nee, we zijn 

een hechte groep.
B. In ons slaapdorp aangekomen, ga ik rustig 

slapen. 
C. Mijn rugzak is gepakt en mijn schoenen 

ingelopen.

7. Sommige sporen vergen heel wat aandacht 

om te ontcijferen. Verslapt de aandacht wat, 

dan riskeer je verkeerd te lopen en extra 

kilometers te maken. Wat doe je als het 

stilaan donker wordt terwijl je het slaapdorp 

nog niet bereikt hebt?
A. Euhm, blijven gaan? Duh!
B. We halen onze fluojasjes uit. 

C. We halen onze fluojasjes uit en voorzien 

een wit licht vooraan en een rood licht 

achteraan. 

8. Op safari kan je je oriënteren via de zon. In 

welke windstreek komt de zon op?

A. Het oosten
B. Het westen
C. Het noorden

9. Geen andere safarigangers meer in het 

zicht, al meer dan een uur geen controlepost 

tegengekomen … Jouw groep is duidelijk 

verdwaald. Hoe los je dat op?
A. Paniek! We stappen wat sneller en hopen 

dat we als bij wonder terug op het juiste 

pad terechtkomen. 
B. We herbekijken onze tochttechnieken, 

misschien vinden we daar wel wat er fout 

gegaan is.
C. We bellen naar JOKO, hun expertise wijst 

ons meteen de juiste richting. 

10. Het is uiteraard niet de eerste keer dat op 

zoek gaan naar Stad X. Waar eindigde Joepie 

27?
A. Puurs
B. Bilzen
C. Oostende

Ter voorbereiding: 
en route!
Maar welke wandelroute?

Hoe vlotter of soepeler het wandelen gaat, hoe leuker de tochten 

worden en hoe meer stappers X halen! We geven enkele tips om leuke 

wandelroutes te ontdekken. Maak je zo'n tochtje, neem een foto (liefst 

in uniform!) en stuur ze naar joepie@ksa.be of post hem (openbaar) met 

#joepie28 #ksainbeeld!

www.groteroutenpaden.be > Dagstapperwandelingen zijn lusvormige 

dagtochten tussen 20 en 25 km, zoveel mogelijk over GR-paden 

(aangeduid met de rood-witte markering). Op de website vind je gratis 

gps-routes van de wandelingen. Een aanrader!

Via www.routeyou.be kan iedereen tochtjes delen, ook wandeltochtjes. 

Dat levert een mooie verzameling van routes op. Selecteer het icoontje 

van de wandelroutes, vul de regio waar je wil wandelen in en klik op 

Ontdek onze aanraders….

Op www.wandelknooppunten.be kan je eenvoudig een eigen tocht 

uitstippelen via knooppunten. Noteer de nummers en ga op pad! 

Wandelingen in de eigen gemeente of stad kunnen ook leuk zijn. 

Informeer bij de toeristische dienst en wie weet ontdek je verrassende 

plekjes in je buurt!

Tochtjes maken in de natuurgebieden van Natuurpunt is ook een aanrader! 

Via de website van Natuurpunt kan je het gebied waar je wil wandelen 

selecteren, zie www.natuurpunt.be/wandelen.

Je kan ook afstanden waarvoor je snel de fiets neemt, afleggen 

te voet. Ga te voet naar de activiteit en waarom niet meteen in de 

wandelschoenen waarmee je Joepie wil stappen. Een goede, ingestapte 

stapschoen zorgt voor minder kwaaltjes tijdens en/of na Joepie.

Joepielied
Tekst en muziek: Wim Borgers met Bongo 5Leer de tekst en zing op Joepie 28 met volle borst mee! Het lied kan je downloaden via www.joepie28.be.

We kunnen er aan beginnen, 'k ben mijn veters juist aan 't knopen.Mijn rugzak is gepakt en mijn schoenen ingelopen.Ons billekes ingetalkt met Zwitsal, factor 9.Een kaweeke rond mijn middel tegen hagel, storm of regen.
Refrein
We zijn op ha, ja, Joepie!
Joepie, joepie jee!
Iedereen die wil, die wandelt met ons mee.We zijn op ha, ja, Joepie!
Joepie, joepie jee!
Iedereen die wil, wandelt Joepie met ons mee.
Bolleke pijl gekregen, we zetten ons tesamenEn wie al mee gewandeld heeft, die kan 't alleen beamen.Post 1 komt in zicht, nog 7 te gaan.Mijn voeten staan vol blaren maar ik trek het mij niet aan.
Refrein

's Middags even rusten, een boterham gesmeerd.En dan nog 20 kilometer en alles is verteerd.In ons slaapdorp aangekomen, bellen we van deur tot deur.Een oude vrouw doet open en ze riekt een vreemde geur.
Refrein

Ik heb stinkende voeten en een rug vol zweet.Mogen we blijven slapen, we zijn op Joepie deze week.Ons matteke afgerold, dat doen we allemaal.Mijn blaren prik ik open en dan slenterend naar de zaal.
Refrein

Het avondspel wordt uitgelegd, van iedereen wordt verwacht dat we allemaal content zijn en dat iedereen lacht.Want je bent hier niet alleen; nee, we zijn een hechte groep.We zingen van geluk, als ik luidkeels roep.
Refrein (2x)


