
BESTE SIMMERS,
VAN 11 TOT 14 APRIL 2023 IS HET WEER ZOVER:
EEN NIEUWE EDITIE VAN ONZE FAVORIETE
TREKTOCHT.

TIJD VOOR JOEPIE 30! IN DEZE BRIEF VIND JE
INFORMATIE DIE JE NODIG HEBT OM DEEL TE
NEMEN AAN JOEPIE 30 

Joepie is een trektocht die KSA tijdens de
tweede week van de paasvakantie
organiseert voor alle simmers van
Vlaanderen. Vier dagen lang gaan ze samen
met hun leiding op zoek naar de mysterieuze
eindbestemming X. Onderweg komen ze op
de mooiste plekken van het Vlaamse land.

Op dinsdag 11 april verzamelen alle
deelnemende groepen zich op 4
verschillende verzamelplaatsen, in ons geval
Brugge, vanuit die verzamelplaats
vertrekken ze met de trein naar elf geheime
startplaatsen, ook wel gekend als Y. Daar
wordt het startschot gegeven voor vier dagen
wandelplezier. 

De deelnemers zoeken zelf de weg via allerlei
tochttechnieken. Bij controle posten onderweg
krijgen ze telkens een stukje van de af te leggen
weg in codevorm. Ze zorgen ook zelf voor hun
eten en gaan in een slaapdorp zelf op zoek naar
een plekje om te overnachten. Uiteraard staan er
vele vrijwilligers tot hun dienst om hen naar het
goede pad te leiden en om hen 's avonds in de
slaapdorpen te entertainen.

Na vier dagen stappen, op vrijdag 14 april,
ontdekken de simmers eindelijk het best
bewaarde geheim van Vlaanderen: stad X. Ze
komen er terecht in een paradijs op aarde, waar
ze in de watten gelegd worden en uit de bol
kunnen gaan op het slotterein.

Joepie dat is veel wandelen. Maar daar houdt het
niet bij op.  Joepie is vooral dé uitgelezen kans
voor de simmers om elkaar en zichzelf te vinden.
het groepsgevoel dat daaruit voortvloeit, dat is
wat Joepie uniek maakt.  

WAT IS JOEPIE?

JOEPIE INCLUSIEF
Om joepie voor iedereen mogelijk te maken is
er dit jaar Joepie Inclusief, hiermee kunnen
KSA'ers die omwille van beperkingen of een
medisch probleem die een normale Joepie niet
kunnen stappen, dit jaar wel mee stappen op de
laatste dag. Zo kun je dus nog steeds de Joepie
ervaring meemaken! Meer praktsiche info
hierover kun je gerust aan je leiding vragen,
weet wel dat hiervoor een doktersbriefje nodig
zal zijn en je dus best tijdig info vraagt als je
inclusief zou willen meestappen. 

INSCHRIJVEN:
 Meedoen aan Joepie kost 27 euro (hierin zit eten,

vervoer, eindfeest,...). Daarnaast is het Joepie Tshirt als
aandenken apart betalend (12 euro). Inschrijven kan

door het bedrag over te schrijven naar:
BE18 7388 1116 6865 

met de mededeling " Joepie + naam + wel/geen Tshirt"
Inschrijven kan vóór 24 februari! 

Inclusief meestappen kost minder, vraag hiervoor
opnieuw info bij de leiding!

 
 
 


