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woord vooraf 
Gegroet jinners!

Er is de voorbije maand heel wat gebeurd. De Jinleefweek was een onvergetelijke, 
maar zeer uitputtende ervaring. Veel tijd voor recuperatie was er niet, want een 
week later stond het districtsfeestje al voor de deur. Een kleine overdosis voor 
sommigen, maar we zijn zeer trots dat jullie zo’n inzet bleven tonen!

Na deze wervelwind van een maand maart, is het tijd voor een meer stabiel april. 
Wat niet wil zeggen dat we een maand collectief op ons gat gaan zitten. Integend-
eel, de laatste grote horde voor we het vliegtuig opspringen richting Noorwegen, 
Denemarken en Duitsland komt eraan! De laatste actie om centjes te verzamelen 
voor ons buitenlands kamp, het eetfestijn.

De inschrijvingsmodule staat online, dus spoor al jullie familieleden, vrienden 
en toevallige ontmoetingen aan om de benen onder tafel te komen schuiven op 
15 april. Heerlijke pasta’s in de vlees, vis en veggie variant zijn ongelimiteerd de 
hunne. Nadien zal er nog een kleine danssituatie mogelijk zijn tot 02u. Dj Nand De 
Klerck en Disco Danso hebben er alvast veel zin in.

Voor we overgaan naar het verhaal waar jullie al een maand schuimbekkend 
naar uitkijken, eerst nog een oproep aan iedereen die zijn bloembollen/jintrui/
jinleefweek nog moet betalen. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te maken, dat 
zijn weer wat kopzorgen minder voor jullie leiding.



Over dan naar Petacchi, Zakirov, Dimi en Walter! Wat is er van hen geworden? Wat 
met Zakirov, die het bewustzijn verloor diep in de wouden van Antananarivo? Wat 
met Dimi en Walter, die hun eigen pis moesten drinken op de top van de Piz Zupo? 
Vooral, wat met Petacchi? Waar is onze held naartoe en wat voert hij in zijn 
schild? 
Vooraleer we deze vragen kunnen beantwoorden, moeten we eerst onze aandacht 
richten op de antiheld van het verhaal, de Russische leider Poetin.

Toen Poetin ontdekte dat zijn zoon Zakirov ervandoor was, en dan wel nog door 
toedoen van Petacchi, de man die hij verachtte uit de grond van zijn hart, was hij 
razend. Stante pede bracht hij een legermacht samen waar zelfs Steven Seagall 
bang van zou worden en vertrok hij richting Noord-Italië. Jaja, jullie horen het 
goed! Dankzij een paar lepe trucen van Snowden dacht Poetin dat zijn zoon naar 
Noord-Italië was getrokken en niet naar Antananarivo, zijn werkelijke verblijf-
plaats…

Terug naar Walter en Dimi, die, jullie voelen het al komen, zich ook nog steeds 
in Noord-Italië bevinden. Geconfronteerd met het dilemma om hun eigen pis te 
drinken, maar dan misschien wel onschatbare informatie over Petacchi kunnen te 
bemachtigen, ontstond een discussie tussen de twee. “Misschien moet ik jouw pis 
drinken en jij de mijne” opperde Dimi, waarop Walter repliceerde dat hij niet inzag 
wat dat nu eigenlijk aan de situatie veranderde en dat dat gezien zijn Gonorrea 
niet het beste idee zou zijn. “Dat is toch een seksueel overdraagbare aandoening? 
En pis drinken is bij mijn weten nog altijd niet hetzelfde als seks hebben!” kaatste 
Dimi de bal terug. Hier kon Walter weinig tegeninbrengen en zo geschiedde. Maar 
op het moment dat ze langzaam maar zeker de warme pis naar hun lippen voelden 
stromen, hoorden ze het geluid van helikopters weerklinken, begeleidt door de 
tonen van Ride of the Valkyries van Wagner.
Er reden een tiental tanks gestaag de berg op, terwijl helikopters het luchtruim 
boven hen deden verduisteren. Vanuit één helikopter werd een touw naar beneden 
gelaten, waarlangs een man op pure armkracht naar beneden klom en voet aan 
aarde op de berg zette.
Daar stonden ze dan, aan de ene kant Walter en Dimi, aan de andere kant de lokale 
bevolking van de Piz Zupo en tussen hen in niemand minder dan Vladimir Poetin.
Omdat de aandacht even weg van Walter en Dimi was, wist Walter zijn beker pis 
vlug uit te gieten. Dimi had echter de reflex om zo snel mogelijk de beker leeg te 
drinken. Walter keek bedenkelijk naar hem.



Nu, beste jinners, is het belangrijk om een klein beetje extra informatie over 
Poetin (Vladimir) te geven. Naar het schijnt is zijn afschuw voor homoseksualite-
it Freudiaans te verklaren door een langdurige onderdrukking van de eigen sek-
suele driften. Met andere woorden: Poetin zou zelf homoseksueel zijn. Daarnaast 
is Poetin ook zeer narcistisch. Toen Poetin dan ook, zoals iedereen wel eens doet, 
zijn eigen naam googelde en de prentjes begon te bekijken, stoot hij onvermijdeli-
jk op de foto van Poetin, de baas van de Piz Zuppo. Gezien zijn narcisme is het dan 
ook niet ondenkbaar dat het voor Poetin liefde op het eerste gezicht was met 
deze niet zo onaantrekkelijk Noord-Italiaan.

Dus toen Poetin (Vladimir) plots oog in oog kwam te staan met Poetin (Piz Zuppo), 
stortte hij emotioneel volledig in elkaar. Tranen vloeiden en hij kreeg een on-
weerstaanbare drang om ABBA te zingen. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Mid-
night).

Poetins militairen wisten niet goed hoe om te gaan met dit nogal ongewone ge-
drag van hun gewoonlijk autoritaire leider. Ze besloten dan maar hem te volgen, 
schalden ABBA luid door de helikopterboxen en begonnen spontaan een flashmob. 
Walter en Dimi namen met veel plezier deel aan de feestvreugde.

Zo jinners, na deze onverwachte wending trekken we weer tijdelijk een streep 
onder het verhaal. Wat dit te betekenen heeft voor Petacchi en Zakirov, en waar 
die twee nu eigenlijk uithangen en wat ze in hun schild voeren, dat zijn vragen die 
hopelijk volgende maand beantwoord zullen worden! We kunnen wel al een tipje 
van de sluier lichten: toen Petacchi voorbije zondag bovenstaand nieuws hoorde, 
was hij zo blij dat hij hem eens serieus heeft laten gaan!

Terug naar de orde van de dag, tijd voor de planning van de maand!



zondag 2 april 
Vandaag spelen we een spel dat al een heuse geschiedenis kent. Jullie lieve leider 
Niels (XOYO voor de vrienden) is dit spel namelijk al meer dan een jaar aan het 
voorbereiden!
Het wordt dan ook buiten proportie, hors catégorie, ad eccezione di categoria!
Het is tegelijkertijd trouwens een fietsspel, dus vergeet zeker jullie fiets niet!

Zoals jullie reeds gelezen hebben op facebook, is dit spel helaas niet te spellen 
zonder android phone met 4G. Hoewel we wel begrijpen dat dit niet super van-
zelfsprekend is voor jullie, dringen we er toch sterk op aan om hier echt wel de 
moeite voor te nemen om zo’n gsm gedurende 3 uur te bemachtigen. May the force 
be with you!

Waar moeten wij zijn???? Karree
Om hoe laat moeten wij daar zijn???? 14u
Wanneer mogen wij terug naar huis???? 17u

Vandaag doen we gewoon weer een fietsspel! Vorige week was er toch niet zoveel 
volk, dan moet de leiding niet zo inventief zijn.
Om het nog een beetje plezant te houden voor zij die er vorige week wel waren, 
is er deze week een extra element. Neem daarom allemaal jullie lievelingsfruit 
mee!

Hier alvast leider Aster zijn lievelingsfruit:

Waar moeten wij zijn???? Karree
Om hoe laat moeten wij daar zijn???? 14u
Wanneer mogen wij terug naar huis???? 17u

zondag 9 april 



VRIJ 14 - ZO 16 april
Zoals jullie al konden lezen in de beginletters van dit Petakieken, is het op zater-
dag 15 april ons heus pastafestijn. 

We mogen de dag ervoor (vrijdag 14 april) al in Forum Da Vinci binnen, zodat we 
de hele dag de tijd hebben om onze pasta’s voor te bereiden en de zaal al wat in te 
kleden.
We verwachten jullie daarom vrijdag omstreeks 13u, reeds gegeten, ter plekke. 
PASTA VOOR JULLIE???

Zaterdag zelf spreken we dan om 10u ’s ochtends af, om alles klaar te zetten en 
te zien dat onze gasten niets zal mankeren!
’s Avonds wordt de muziek stilgelegd omstreeks 02u en kunnen we direct aan den 
opkuis beginnen. Het is niet met overnachten te doen, dus jullie mogen allemaal 
huiswaarts keren hierna. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid rond 05-06u zijn 
(kwestie dat de oudjes zich niet te ongerust maken).

Nog één belangrijk detail: we verwachten van jullie dat jullie het desserten-
buffet verzorgen. Kunnen jullie dus per 3 voor 20 man ongeveer dessert maken? 
We zullen nog een bericht op facebook zetten waaronder jullie je dessert kan 
zetten dat je gaat maken. Kwestie dat niet iedereen dezelfde cake in den Aldi gaat 
kopen. Wie eerst reageert, mag maken!

Op Pasen zelf dan (zondag 16 april) hebben we nog tijd 
gekregen om op te kuisen. Of dit zeer noodzakelijk zal
 zijn, kunnen we nog moeilijk voorspellen, maar hou 
voor de zekerheid toch een paar uurtjes vrij die dag.
 Den eerste, tweede en derde Pasen zijn helemaal 
van jullie! (wie dit niet begrijpt, stuur PM naar Niels Blomme op facebook)



Kapoenendag. De leukste dag van het hele jinjaar. De moment suprème!

Het jinteam dat hiervoor verantwoordelijk gesteld is, zal binnenkort 
naar buiten komen met hun masterplan om een honderdtal kleine etters 
van kapoenen gedurende wat wel een eeuwigheid lijkt te proberen een iet 
of wat aangename middag te geven. 

Wie vragen heeft over kapoenen, wie ze juist zijn en wat hen drijft, één 
adres � Leider Aster heeft 5 jaar kapoenen gedaan!

We kunnen wel al vertellen dat er voor jullie een fietsspel verweven is 
met deze dag, neem dus zeker jullie fiets mee!

Waar moeten wij zijn???? ‘t Ster
Om hoe laat moeten wij daar zijn???? Veel te vroeg (13u30)
Wanneer mogen wij terug naar huis???? Veel te laat (17u30)

zondag 23 april  



Vandaag is het weeral fietsvergadering! Neem dus zeker jullie fiets mee.
Vandaag nemen we ook afscheid van April, om blij kennis te maken met Mei! 

We spelen dus vandaag het grote Brexit-spel! Kom verkleed als je favorie-
te Brit.

Waar moeten wij zijn???? Karree
Om hoe laat moeten wij daar zijn???? 14u
Wanneer mogen wij terug naar huis???? 17u

                           Aster  laura  Niels       Andy Cisse 

zondag 30 april
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niels blomme:   04 87 68 50 94
cisse geleyn:   04 98 15 54 04
aster baeck:   04 93 63 11 41
laura vercauteren:  04 97 67 53 79
Andy luyckx   04 73 89 40 67 
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