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www.joepie28.be

BESTE DEELNEMER AAN JOEPIE 28
Tof dat jij het ziet zitten om de tweejaarlijkse uitdaging voor iedere jonghernieuwer aan te gaan! Joepie
is 4 dagen wandelen, 100 kilometer trotseren, blaren op de voeten en bezwete T-shirts, … maar dat met
heel wat leeftijdsgenoten, in een fantastische KSA-sfeer en op zoek naar de onbekende stad X!
We verwachten jou, samen met een 850-tal andere KSA’ers uit andere KSA-bonden van KSA Noordzeegouw . Omdat we met zoveel stappers zijn, organiseren we drie verschillende tochten: A, B en C. De Joepieverantwoordelijke van jouw bond zal weten met welke tocht jouw bond meegaat.
We spreken af met iedereen op dinsdag 16 april om 8u op het stationsplein van Brugge, kant Sint-Michiels. Dit is aan de achterkant van het station. We rekenen er op dat jullie stipt aanwezig zijn. Hou er
rekening mee dat je op vrijdag 19 april tussen 18u30 en 21u terug aan het dichtstbijzijnde station bij
jouw bond zal staan. Jouw Jonghernieuwerleiding zal contact met je opnemen om verder concreet af te
spreken.
In dit kampboekje wensen we heel wat praktische info mee te geven, zodat je Joepie aangenaam tot
een goed einde kan brengen. Lees het daarom aandachtig door!
Alvast veel leesplezier.
Tot binnen enkele weken op hét KSA-event dat je moet meemaken!

Het Joepieteam van KSA Noordzeegouw,
Ben, Jeroen, Toon, Dries, Pieter-Jan, Tim, Xavier en Louis

JOEPIE = Reizen naar een onbekende startplaats
JOEPIE = wegbeschrijvingen ontcijferen en vervolgens samen wandelen
JOEPIE = 's Avonds aankomen in het slaapdorp en een slaapplaats zoeken bij de lokale bevolkinG
JOEPIE = onderweg je eten kopen en zelf klaarmaken
JOEPIE = de geheime en onbekende stad X bereiken
JOEPIE = 4 dAGEN LANG genieten van de KSA-sfeer en voldaan huiswaarts keren
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VOORAF
Wie aan JOEPIE 28 begint, weet dat hij/zij zo’n 100 km zal moeten stappen! Start Joepie met de
intentie om in X aan te komen. Motiveer elkaar om het einddoel te halen. Je gaat zoals gewoonlijk
per bond en in groep op stap. Sta elkaar bij in moeilijke momenten. Je bent een team met als leuze:
‘Samen uit, samen thuis’.

Deelnameregels
Joepie is een groepsinitiatief voor de Jonghernieuwers (Sjo’ers, Simmers) en hun leiding. Enkel wie
ingeschreven is voor de deadline kan deelnemen aan het initiatief. Is er in extremis nog iets gewijzigd
qua deelname van leden of leiding, mail dan snel naar joepie@ksa.be.
Tot 2 april 2019 kan individueel annuleren kosteloos. Vanaf 2 april 2019 wordt bij annulering 50%
van de deelnameprijs aangerekend (=11,5 euro). Wie zonder verwittigen niet komt opdagen op Joepie, betaalt de volledige kostprijs van die inschrijving.
In geval van overmacht (ziekte, overlijden van een naaste of verplichte aanwezigheid op school/werk),
wordt 10 euro doorgerekend (maximum ingesteld door algemene annulatievoorwaarden). Een geval
van overmacht moet steeds gestaafd worden met de nodige bewijsstukken (doktersbriefje, overlijdensbericht, attest van school/werk). Annulaties door overmacht kunnen tot een week na het initiatief
gemeld worden. Was er een T-shirt besteld, dan wordt deze aan de bond geleverd en gefactureerd.

Verantwoordelijkheid
Op Joepie ben je als leiding voor jouw bond verantwoordelijk. Voor de leden ben je een
voorbeeldfiguur, voor de organisatoren ben je een aanspreekpunt en contactpersoon.

TReintickets
Het Joepie-avontuur verloopt te voet, maar ook met de trein. Elke Joepiedeelnemer krijgt een uniek
Joepietreinticket, vanuit elk Belgisch station naar elk Belgisch station, geldig op 16 en 19 april 2019.
Gebruik dit ticket dus vanaf dinsdagochtend in het station waar je opstapt (in elke gemeente) tot wanneer je er op vrijdagavond terug bent. De treintickets worden uitgedeeld door KSA Noordzeegouw.
De Joepieverantwoordelijke of één iemand per bond kan deze afhalen bij de start van Paascursus op
zondag 7 april l in KSA Heem Monsalvaet (Schomminkelstraat 22, Westouter). Wanneer dit niet lukt,
kan je er nog omkomen tussen maandag 8 april en donderdag 11 april op het Gouwsecretariaat van
KSA Noordzeegouw (Dwarsweg 1, 8560 Gullegem).
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FINANCIEEL
In ruil voor je inschrijvingsgeld krijg je:
Een treinticket waarbij je op 16 april en op 19 april kan reizen van eender welk Belgisch 		
station naar eender welk ander Belgisch station
De wegbeschrijvingen voor je tocht
Avondanimatie in de zaal van ieder slaapdorp
Iedere dag het Joepie-krantje, de Joeper, om vers Joepienieuws te onthullen
Een slotshow in de geheime stad X
Heel wat foto- en filmmateriaal van jouw Joepie online
Een zakcentje mag voor:
Een frisdrankje dat je kan kopen op een post tijdens de tocht of tijdens de avondanimatie in
het slaapdorp
Je ontbijt, middag- en avondmaal dat je kan kopen in winkels langs de tocht
Je middagmaal dat je kan kopen op het slotterrein
Je treinticket indien je onverwacht terug huiswaarts moet keren

T-SHIRTS
T-shirts moesten op voorhand reeds aangekocht worden. Indien je toch nog een Joepie 28 T-shirt
wenst, kan je op de slotterrein terecht aan een verkoopstent (zolang de voorraad strekt).
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DAGSCHEMA VAN EEN DOORDEWEEKSE DAG OP JOEPIE
Hieronder vind je het schema met de uren die wij als organisatoren van Joepie 28 willen aanhouden
(indien bijzonderheden wordt dit door tochtcoördinatoren gecommuniceerd):
Vanaf 8u00 tot 8u30 start tochten (1e controlepost altijd aan de zaal slaapdorp)
Omstreeks 19u00 aankomst in de slaapdorpen – installeren – eten
Vanaf 20u00 avondactiviteit in zaal slaapdorp
Om 23u00 zoekt iedereen z’n slaapplaatsen op
Op de laatste dag word je om 12u in X verwacht

MATERIAAL
Iedere deelnemer zorgt voor zijn persoonlijk materiaal. Spreek af met je bond indien je gezamelijk
materiaal samen kan meenemen en dus kan verdelen over de rugzakken.

Materiaal dat iedereen persoonlijk meeneemt
Schoeisel
Je schoeisel is de essentie bij een meerdaagse wandeltocht. Een goede wandelschoen geeft steun,
beschermt, stoot water af, laat transpiratie door, biedt grip, dempt schokken en is zo licht mogelijk. Je
sokken zijn de onmisbare schakel tussen voet en schoen. Sokken voeren zweet van de huid weg, dempen schokken, verminderen wrijving en oneffenheden in de schoen en zorgen (soms) voor warmte.
Het belangrijkste is dat je schoenen goed ingelopen zijn en waterdicht. Als dat berg- of wandelschoenen zijn, zo veel te beter. Een gloednieuw paar zal echter sowieso voor blaren zorgen. Teenslippers of
sandalen zijn geen geschikte wandelschoenen om avontuurlijk terrein te bewandelen! Voor ‘s avonds
na de tocht, kan je wel een tweede paar lichtere schoenen meenemen.
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Kledij
Hou voor je keuze van kleren rekening met de weersvoorspellingen.
- KSA-uniform!
- 5 paar sokken (best nylon, polyester of polypropyleen in combinatie met wol)
- 4 dagen vers ondergoed
- 1 of 2 lange broek(en)
- 4 T-shirts
- 1 trui
- 1 winddichte regenjas
- 1 pet, bandana of hoed bij zonnig weer
- Reflecterend materiaal (verplicht)
Slaapgerief
Zorg voor zo compact mogelijk slaapgerief. Dit palmt immers het meeste plaats in van je rugzak.
- 1 slaapzak
- 1 matje (+ eventueel extra isolerend matje)
Toiletgerief
- 1 tandenborstel
- Klein handdoekje
- Persoonlijke hygiëne
Eetgerief (zeker ook bijhebben tijdens de Joepie-BBQ)
- 1 mes, 1 vork en 1 lepel
- 1 gamel
- 1 beker (eventueel)
- 1 keukenhanddoek
Medisch
- eventuele medicijnen
- ingevulde medische fiche is verplicht af te geven aan je leiding
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Materiaal waar je best samen voor kijkt
Toiletgerief
- tandpasta
- stuk zeep, eventueel wat douchegel en shampoo
Eetgerief
- fles ecologisch afwasmiddel (bv. Ecover)
- (kleine) gasbrander(s) om jullie eten op klaar te maken
Varia
- één opgeladen smartphone
- kompas (een echt, geen app op je smartphone)
- ’t Voetje (= op Paascursus en tijdens Joepie ook te koop aan € 1)
- potlood (schrijft ook bij regenweer)
- plastic mapje voor tochtbeschrijving bij regenweer
- notitieboekje
- zaklamp(je)
- drinkfles
- identiteitskaart
- EHBO-tasje (zie verder in de bundel )
- reserveveters
- zakmes
- Aansteker/lucifers
- 3 vuilniszakken
- Rollen wc-papier
- Bondsvlag
- Zonnecreme bij zonnig weer
- Specifiek voor de tochten:
TOCHT A
KOMPAS
(een echt, geen app op je
smartphone

TOCHT B
/

TOCHT C
FM-ONTVANGER
SCHAAR
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Afspraken alcohol, drugs en roken
Alcohol
De wetgever legt de grens van alcoholgebruik op 16 jaar en het gebruik van sterke drank op 18
jaar. Binnen KSA houden wij vast aan deze wet. Daarenboven stellen we het groepsgevoel voorop en gelden de afspraken voor de volledige leeftijdsgroep en wordt er bijgevolg op Joepie
28 geen alcohol aan Sjo’ers, Simmers en Jonghernieuwers gegeven, geschonken of verkocht.
Leiding kan enkel alcohol nuttigen op de daarvoor, door de organisatie, voorziene momenten.
Dit is steeds uit het zicht van leden en op het afgesproken moment ’s avonds. Van leiding verwachten we een verantwoord alcoholgebruik. Jullie zijn te allen tijde verantwoordelijk voor jezelf, medeleden en medeleiding. Eigen alcoholische drank meenemen wordt niet getolereerd.
Bij inbreuk hierop volgt een gepaste sanctie.
Drugs
Illegale drugs worden niet getolereerd. Elk drugsbezit is verboden. Bij inbreuk hierop volgt een gepaste
sanctie.
Tabak
Tijdens Joepie geldt de regel: rokers roken met respect voor niet-rokers. Concreet gebeurt roken uit het
zicht van niet-rokers en andere groepen. Peuken belanden niet op de grond, maar in de vuilnisbak. Uit
respect voor de natuur en om brandgevaar te voorkomen is het tijdens Joepie niet toegelaten om te roken in bossen en natuurgebieden.

MAALTIJDEN

:

Vanuit de JOEPIE-organisatie zijn er geen maaltijden voorzien, iedere bond kijkt gezamenlijk voor de
regeling van hun maaltijden. Voor het eerste middagmaal is het gemakkelijk dat iedere deelnemer zelf
z’n picknick meeneemt. In de meeste slaapdorpen zijn er winkels. Echter niet in ieder slaapdorp. Voor de
eerste avond en morgen willen we de bonden zeker aanraden om zelf reeds de nodige inkopen voor een
maaltijd van thuis mee te nemen.
Op de laatste avond in het laatste slaapdorp organiseren we een vrijblijvende BBQ voor alle tochten van
KSA Noordzeegouw. Inschrijven op voorhand door jouw Joepieverantwoordelijke is verplicht (tot 7 april
kan je inschrijven) en kost 8 euro/pp. Meer info vind je op de laatste pagina van deze brochure.
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SLAAPDORPEN
’s Avonds komen we per tocht terug samen in een slaapdorp, waar iedere bond vrij kan zoeken naar een
overnachtingsplaats. Uit beleefdheid voor de gastvrijheid van de mensen, waar jullie kunnen overnachten, verzoeken we met aandrang dat er niet gerookt wordt bij hen thuis. De gebruikte slaapaccomodatie wordt in een ordentelijke (dus volledig opgeruimde) staat teruggegeven. Ook nachtlawaai is uit
den boze. Jullie bond krijgt ook een bedankingskaartje om jullie gastheer of gastvrouw te bedanken.
In ieder slaapdorp is er vanuit de tochtcoördinatie een ontmoetingsplaats voorzien, waar toffe ambiance
(= avondactiviteiten, de laatste avond zelfs een fuif met een bekende KSA-DJ) voorzien is. Deze locatie sluit
haar deuren om 23u00. We verwachten dat iedereen dan ook z’n slaapplaats opzoekt. Iedereen wordt dus
verzocht omstreeks 23u00 hun bed op te zoeken.
In de slaapdorpen houden we de nachtrust in ere (geen nachtlawaai), halen we geen baldadigheden uit, …
Voor een KSA’er allemaal logische zaken...

JOKO
Iedereen loopt te voet de JOEPIE uit op basis van de gekregen tochtpapieren. De beschrijving is gedeeltelijk gecodeerd. Lees er dus ‘t Voetje op na. Het kan gebeuren dat je de weg niet meer terugvindt. Niet
getreurd, een oplossing is voor jullie bedacht!
JOKO staat voor Joepie Coördinatie. JOKO helpt groepen in nood. Ben je met je groep afgedwaald van het
juiste traject of heb je te maken met een noodgeval, geef dan een belletje naar JOKO. Deze helpdesk zet je
terug op het juiste pad of begeleidt je bij een noodgeval. Noteer en communiceer het JOKO-nummer 0494
177 158!
Enkele tips vooraleer je JOKO opbelt:
- zoek eerst uit waar je bent (straatnamen, gehuchten, …)
- geef steeds de naam van je groep en je tochtletter op
- zoek uit wat de laatst gepasseerde controlepost was
- probeer je telefoontje zo kort mogelijk te houden en heb iets bij om te schrijven
- ook in noodgevallen kan je bij JOKO terecht
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EHBO en medische ficHE
De organisatie voorziet geen EHBO-materiaal. Zorg per bond voor een basis EHBO-set:
- pijnstillers
- ontsmettingsmiddel (HAC, iso-betadine®)
- eosine
- pijnstillende en ontzwellende zalf
- zonnemelk
- pleisters
- genoeg speciale blaarpleisters (vb. Compeed)
- steriele gazen en verbanden
- steriele naalden
- schaartje en pincet
- veiligheidsspelden
Zorg dat je, als leiding, van elke deelnemer een ingevulde medische fiche in het bezit hebt tijdens Joepie. Berg deze waterdicht op in je bagage. Een sjabloon kan je downloaden via www.ksa.be.

Joeper
Op een geheime locatie nabij X werkt een Joeperredactie dag en nacht aan de Joeper. Zij verwerken de
artikeltjes van de stappende reporters, de zoekertjes van de groepen, wist-je-datjes, maar ook berichtjes
van het thuisfront.
Wenst het thuisfront een berichtje aan jouw groep over te maken, dan moet jouw tochtletter vermeld
worden bij het bericht. Een berichtje plaatsen kan via het Joepernummer 0494 179 1, alsook via joeper@ksa.be.

POSTZITTERS
Dit zijn de personen die op iedere controlepost zitten. Zij staan in dat jullie de tochtbeschrijvingen krijgen,
ze geven de nodige inlichtingen, ze verzorgen en begeleiden de avondactiviteiten, … Ze zijn een beetje
de praatpalen van JOEPIE 28. Je kunt er altijd terecht. Je herkent ze aan het JOEPIE 28-medewerkers-T-shirt
en de joepie-badge. Vergeet echter niet dat deze postzitters vier dagen hoofdzakelijk alleen op post zitten
(en dit ook in alle weer en wind) en ’s avond ook nog een taak moeten vervullen. Ze hebben een zwaardere
taak dan op het eerste gezicht laat vermoeden. Heb daarvoor het nodige respect en handel er ook zo naar!
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WAT BIJ 'OPGEVEN'
Moet je toch opgeven dan kan dat enkel aan de laatste post van die dag, tenzij dit omwille van
overmacht of medische redenen niet haalbaar is. Als je een dag aanvat, weet dan ook dat je die
ten einde moet lopen. Opgevers worden enkel de volgende morgen naar een station gebracht. De
tochtbegeleiding is geen taxiservice. Enkel opgevers worden vervoerd naar het station.
Als er iemand op de trein naar huis gezet wordt (op eigen vraag of bij een sanctie), worden altijd
de thuisverantwoordelijke van de desbetreffende bond en de ouders ingelicht.
Als je vroegtijdig de trein richting huis neemt, moet je dit zelf bekostigen. Wij voeren je wel naar
het dichtstbijzijnde station, maar zorg dat je voldoende zakgeld bij hebt om je ticket te kunnen
betalen.

THUISFRONT
Het thuisfront is nodig om je op te vangen bij eventuele vroegtijdige thuiskomst. Het is dan ook
logisch dat zij gedurende JOEPIE niet afzakken naar één of ander slaapdorp of stad X. Bij ontmoeting worden ze dan ook vriendelijke doch duidelijk verzocht naar huis terug te keren. Ook op de
fuif (laatste avond) houden we het enkel onder de deelnemers. Bezoek wordt niet getolereerd op
Joepie!

STAD X
De laatste dag komen we rond de middag aan in stad X (het eindpunt van de JOEPIE) en dit met
alle andere KSA Groepen van Vlaanderen ... zo’n 3000 Jonghernieuw(st)ers samen met hun
begeleiding op 1 plaats. Dit geeft een enorme boost! Na de show trekken we terug naar huis.
Onderstaande mensen zijn reeds meer dan één jaar lang aan JOEPIE 28 aan het werken en hopen
om er samen met jullie een meer dan geslaagde editie van te maken. Het is alvast onze bedoeling om jullie zonder problemen in stad X te krijgen.
Ons werk zit er voor het grootste deel op, nu is het aan jullie …Succes!
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SECRETARIAAT KSA NOORDZEEGOUW
DWARSWEG 1 - 8560 GULLEGEM
056 40 48 12 - info@KSANOORDZEEGOUW.BE
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