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Beste vrienden van de JIN. 
 
In de vorige editie van ’t Petakieken hoorde jullie reeds het epische verhaal van  
Pettachi en zijn grote liefde Zakirov. Een verhaal dat zelf de koelste straatsteen 
niet onberoerd liet en dus ook Walter Grootaerts niet. 
 
Nu weten jullie natuurlijk allen dat Walter na zijn glorieuze comeback tour van De 

Kreuners - waar ook Ben Crabé voor het mooie weer 
zorgde - aan het genieten is in van zijn welverdiend 
pensioen. Ver van alle druk  van ‘fear factors’ en 
voyeurs van ‘Big Brother’ neemt hij  van de 
opportuniteit gebruik om tot rust te komen in een uit-
de-kluiten gewassen yoert in de bergen van Noord-
Italië. 
 
Alles peis en vree met Walter daar, totdat ook hij in 
oktober ’t Petakieken las. De emotie greep onze 
frontzanger in die mate aan dat de tranen zijn yoert 

blank zette. Walter had al sinds de eerste wielerwedstrijd die hij van Pettachi op 
televisie zag een enorme adoratie voor de vechtlust en passie waarmee hij de 
wielrenrij bedreef. De adoratie op professioneel vlak tussen Grotaerts en Pettachi 
bleek wederzijds. Een paar keer kwam Pettachi, toen nog vergezeld met zijn 
partner Zakirov, kijken naar de optredens van de Kreuners. Zoals dat –jammer 
genoeg- gaat in het leven, verloren Pettachi en Walter doorheen de jaren contact.  
 
Walter voelde zich dan ook een paar dagen schuldig dat hij niet had ingezien hoe het 
zo fout had kunnen gaan  met zijn compagnon.  Hij kon niet meer slapen van het 
gedacht dat het lot Pettachi op zo een onnavolgbare wijze had veroordeeld tot 
afzondering van zijn geliefde Zakirov. Naast het gebrek aan nachtrust tastte de 
emotie ook Walters eetlust aan. Waar hij vroeger zich bij zowel ontbijt, lunch als 
avondmaal tegoed deed aan exclusieve wijnen, kilo’s gebak en enkele stukken vers 
geschoten herten en ander wild, kreeg hij nu geen hap meer binnen. Een goede vriend 
van Walter, de genaamde Dimitri Bontinx, zag  met lede ogen aan dat Walter zo 
vergleed. Dimi wist dat het met Walter zo niet langer verder kon. Hij maande hem 
aan: ‘We zijn allemaal diep geraakt door wat met Pettachi is gebeurd, maar droog je 



tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons 
niet. Het leven gaat voort.’. Vooral de laatste zin van ‘Den Dimi’ schoot Walter in 
het foute keelgat. ‘Hoe zou ik kunnen verder doen alsof er niets gebeurd is?! 
Pettachi en Zakirov samen zien: those were the best days of my life!’. ‘Ook voor mij 
Walter, maar wat help je hem hiermee.’ repliceerde Bontinx. 
 
Ook Walter zag wel in dat zijn smart stilletjes aan potsierlijke proporties begon 
aan te nemen. Na diepe gesprekken over de zin van het leven hakten Walter en Dimi 
de knoop door. Met enkel de vage omschrijving van de mogelijke verblijfplaats van 
Pettachi in de Noord-Italiaanse  berghut uit het ‘Petakieken november 2016’ trokken 
Walter Grootaerts met in zijn kielzog zijn metgezel Dimitri Bontinx, op stap . Hun 
tocht leek nog het meest op die van Frodo en Sam naar Mordor in ‘the lord of the 
rings’ waar ze het ultieme kwaad probeerden uit te schakelen. Met de zelfde 
idealen in het achterhoofd gingen ook Walter en Dimi op zoek naar Pettachi en 
Zakirov. In dit verhaal is het echter niet de duistere heer Sauron die het onze 
kameraden lastig maakt, maar president Poetin himself. 

 



Hoe de reis van Walter en Dimi verloopt in december, komen jullie mogelijks te 
weten in het volgend Petakieken. 
 
 of misschien helemaal niet… 
 

Wat jullie echter wel zeker 
te weten komen in het 
petakieken van deze maand is 
de planning van de volgende 
maand met als kroonjuweel 
de ‘to the next level’, ‘state 
of the art’, extraordinaire –
Wow Seg!- Startnacht! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zaterdag 3 December  
Filmvergaderig 
 
 
Van 20u- 22u in de Heilige hart kerk aka Paterskerk aka de startnachtkerk 
 
Meenemen: Dekentje, warme kleren en zaklamp, zitzak (voor de meerwaarde zoeker) 
 
Is de filmvergadering de ideale pauze voor in de examens? Ontdek het hieronder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 10 December 
Bos en sluipspelen 
 
Van 20u tot 22u, afspreken aan de ingang van Puitvoet 
 
Meenemen: zaklamp 
 
Bij het studeren van  het examen Engels is volgende zin jullie zeker al eens 
opgevallen: ‘To be or not to be?’. Wij durven ons nochtans zwaar afvragen of dat dit 
wel écht dé vraag is. Veel belangrijker zijn bijvoorbeeld: ‘wat doe ik aan van kleren 
voor nieuwjaar?’, ‘Heeft die van Chemie iets tegen mij of is die gewoon altijd zuur uit 
ultieme passie voor het vak?’, ‘Hoeveel likes krijgt mijn volgende profielfoto?’ of 
‘Hoe lang zijn de dreadlocks van Aster Baeck?’. Ook deze belangrijke levensvragen 
verzinken vandaag echter in het niets, de enige vraag die jullie vandaag bezig zal 
houden is: ‘Zijn bos en sluipspelen de max?’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Zaterdag 17 december 
Knutselvergadering 
 
Van 20 tot 22 uur Aan de ingang van de Karree 
 
Meenemen: je goed humeur, twee linker handen (voor de linkshandigen) 
 
Vandaag gaan we druk in de weer om zo knap mogelijke dingen te maken voor op 
Startnacht. Graaf allemaal in de diepste kronkels van jullie breinen om de 
creativiteit volledig naar boven te brengen. Wat zal elk van de bezoekers 
verrassen?   
 
We gaan enkel voor topkwaliteit: makkelijke woordspelingen, snel knip en plak 
werk, meesurfen op de golven van succesvolle concepten en visueel 
onaantrekkelijke composities zijn uit den boze. Hieronder zien jullie alleszins al 
een voorbeeld van hoe het niet moet: 
 

 
 



Zaterdag 24 december 
Geen vergadering 
 
#jwz. Geniet er van! 
 

 
 
 

26 december – 2 januari 
zie “ the startnacht special”  
 

Zondag 8 Januari 
Geen vergadering 
 
Jullie geliefde leiding is nog op voorkamp naar het koude Scandinavië, en dat 
allemaal in dezelfde week dan de nieuwjaarsfuif! #dedication, #geendank #nofilter  
 



THE STARTNACHT SPECIAL 
 
Terwijl de buitentempraturen naar het vriespunt gaan, werken we in ons jinjaar 
naar een nieuw orgelpunt toe in de Paterskerk/Heilig-Hartkerk waar onze 
‘startnacht’ op oudejaar doorgaat. 
 
Om dit feest zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen verwachten we de 
volledige medewerking van alle jinners. Dit zowel in de opbouw de week hiervoor, op 
de avond zelf als bij de afbraak. Clichés zeggen dat de ketting maar zo sterk is dan 
de zwakste schakel, in dit geval zou het cliché wel eens kunnen kloppen. Even alles 
op een rij. 
 

OPBOUW 
Maandag 26 december tot  zondag 31 december. 
 
Deze week zullen we dagelijks van ’s ochtends tot ’s avonds in de weer zijn om alles 
op te zetten en in te kleden. Er is veel meer werk dan bij ’gewone’ fuiven omdat in de 
kerk bijna niets is en alles dus van nul moeten worden opgebouwd. Natuurlijk 
willen we alles ook nog eens zo goed mogelijk inkleden en dat kost natuurlijk veel 
tijd. 
 
Concreet: We verwachten niet dat alle jinners constant aanwezig zijn over volledig 
de week, we verwachten jullie wel allemaal minimaal een aantal keren te zien. 
Maak jezelf steeds zo zinvol mogelijk, en denk zelf actief mee over wat nog moet 
gebeuren.  
 
E r  z a l  n o g  e e n  d o o d l e  w o r d e n  a a n g e m a a k t  waarop je aangeeft wanneer je 
(ongeveer) aanwezig kan zijn. Dit zal gaan over een ‘ochtend-shift’ (+/- 10 tot 14u), 
een middag-shift (+/- 14 tot 18u) en een avond-shift (+/- 20u tot 0u). Van de noden 
van dag tot dag kan dit uitgebreid of ingekort worden. Waar nodig, voorzien wij 
middag en (warm) avondeten. Een belangrijk moment is de briefing van z a t e r d a g  
3 0  d e c e m b e r  o m  2 0 : 0 0 .  Hierop verwachten we wel dat iedereen aanwezig is. We 
leggen alle praktische zaken en de regels voor alle jinners nog eens kort en bondig 
uit, zodat op het evenement alles duidelijk is. 
 



STARTNACHT ZELF 
 
Vanaf 1 januari 00u15 verwachten we alle jinners aan de paterskerk voor het begin 
van een spetterende avond. De shiftenlijsten zullen op voorhand gekend zijn. 
Belangrijk is dat iedereen van de jinners zich amuseert, maar ook dat gedurende de 
avond en bij de eerste opkuis op iedereen kan gerekend worden. Er zijn veel taken, 
en die moeten allemaal goed worden uitgevoerd. Alvast een aantal regels op een 
rij: 
• Geen gratis drank weggeven 
• Geen gratis drank weggeven 
• Geen gratis eten weggeven 
• Geen gratis jetons weggeven 
• Geen gratis geld weggeven 
• Je bent mede-organisator, wees dus steeds verantwoordelijk. 

 
De belangrijkste redenen voor het organiseren van de startnacht is het inzamelen 
van geld voor het buitenlands kamp. Als het vele werk dat we in de fuif hebben 
gestoken wordt teniet gedaan om dat er te veel drank wordt weggegeven, is dat 
héél jammer. Dit niet alleen omdat we daardoor minder geld binnen hebben, maar 
ook omdat er daardoor extra geldacties zullen moeten gedaan worden om alsnog 
aan de gepaste hoeveelheid geld te geraken… 
 
Alle jinners mogen naar huis om 11u ’s ochtends 
 

AFBRAAK 
 
Op 2 januari spreken we af om 10uur aan de kerk om alles finaal op te kuisen. De dag 
zelf zal het wel duidelijk worden hoe lang dit nog duurt. Daarvoor is het 
momenteel nog te vroeg.  



Actualiteitsspel van de maand: 
 
Donald Trump is de weg naar zijn geliefde geld kwijt. Help jij hem even terug op weg? 
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