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Jinners, jullie zaten begin januari waarschijnlijk allemaal op het puntje van jul-
lie stoel om ‘t Petakieken te lezen en te weten te komen of Walter Grootaerts en 
Dimitri (‘Dimi’ voor de vrienden uiteraard) Bontinck hun zoektocht naar Petacchi 
met succes hebben volbracht. Echter, in het vorig petakieken stond maar weinig 
te lezen over de avonturen van Walter en Dimi. Dit had uiteraard een reden. En 
nee, het is zeker niet omdat jullie leiding te weinig tijd had om deze reis neer te 
schrijven. De enige, echte reden is dat Walter en Dimi de extreme Noord-Italiaanse 
jungle waren ingedoken en hierdoor volledig van de radar verdwenen waren. Elk 
spoor van hen was als het ware spoorloos! Niemand wist nog waar ze zich bevon-
den. De laatste keer dat Walter en Dimi gezien waren, was hand-in-hand lopend 
door de straten van Prato Valentino. Dit Noord-Italiaanse dorp staat met straat-
namen als ‘San Valentino’ en ‘Amore’ gekend voor zijn extreme liefdesexploten. 
Het was hier waar het toch wel ondenkbare gebeurde en Walter en Dimi gevoel-
ens voor elkaar begonnen te krijgen. Was dit door de gloed die in Prato Valentino 
heerste of sleepte dit al langer aan..?

Walter en Dimi verbleven enkele dagen in Prato Valentino, maar aangezien dit 
dorp slechts enkele straten groot is, stak de verveling al gauw de kop op. Altijd 
hand-in-hand lopen, allemaal goed en wel, maar Walter en Dimi voelden dat er 
nog iets ontbrak. Plots werden ze terug met hun neuzen op de feiten gedrukt en 
beseften ze weer dat ze hier niet naar italië waren gekomen om elkaars incli-
natie op te snuiven, maar nog steeds op zoek waren naar hun hartsvriend Petac-
chi! Ze twijfelden niet langer en besloten om het dorp te verlaten en verder de 
Noord-Italiaanse jungle in te trekken. Zonder ook maar iets van info achter te 
laten, verdwenen ze met het ochtendgloren. En zo, jinners, gebeurde het dat we 
vanaf midden december niks meer gehoord hebben van Walter en Dimi en er bij-
gevolg ook niet veel meer te schrijven viel over het duo.



Maar ondertussen is er nieuws! Walter en Dimi zijn na wekenlangs stappen terecht 
gekomen op een plek waar het voor Walter mogelijk was om met zijn Nokia 3310 
contact te maken met het thuisfront. Hij vertelde van de lange tocht die Dimi en hi-
jzelf gemaakt hebben op zoek naar Petacchi; hoe zwaar deze was, hoe ze gevochten 
hadden met beren, hoe ze insecten hebben geroosterd om hun proteïnegehalte op 
te krikken,… En over hoe ze terecht gekomen waren op de berg Piz Zupó. De naam 
geeft het al een beetje prijs, maar op deze berg leeft een heel uniek en apart volk. 
De president van dit dorp heet per toeval ‘Poetin’. Vreemden die op deze berg ter-
echt komen, moeten als ‘inkomprijs’ steeds hun ‘Piz Zupó’, ofte vrij vertaald naar 
het Nederlands: hun ‘Pis Zuppen’. De rest van het verhaal is geschiedenis en pennen 
we niet neer in dit beschaafde maandblad. In elk geval, het was afzien voor Walter 
en Dimi. Maar toen, toen viel, hoe cliché het ook mag klinken, de verbinding met 
Walters Nokia 3310 weg. Nog vooraleer er iets over de al dan niet gevonden Petac-
chi kon gezegd worden… 
Wordt vervolgd…



zondag 12 Februari 

Nu de dolle avonturen van Petacchi,Zakirov, Dimi en Walter neergepend is, kunnen 
we overgaan tot het programma van februari! Houd jullie vast aan de takken van 
de bomen want er komt een stevige maand aan! Ondanks dat februari maar 28 
dagen telt, maken wij er toch een topmaand van!

EINDTelijk gaan we nog eens wat cultuur op snuiven. Jawel, vandaag gaan we naar 
een toneelvoorstelling dat georganiseerd wordt door onze allerliefste medejin-
ners: Elias, Daan, Matthis, Hannes en Matthias! Wij zijn welkom op hun generale 
repetitie als VIP-gasten. 

Komt dat allen zien! De leiding heeft er alvast TGOESTING in! (meer info hierover: 
https://www.facebook.com/events/1827334447552130/)

We spreken af om 14.30u aan de Karree en trekken dan met z’n allen naar Muse-
umtheater Zwijgershoek voor de voorstelling. Rond 17u00 gaan we vol emoties 
en weer een cultuurervaring rijker terug naar huis. Of met nog een korte omweg 
via Karree voor een After-jin.



Joepie! Weer een Jin-in-jin-vergadering. Ook voor ons is het nog een raad-
sel wat voor vonken dat gaat geven, maar het schijnt de ferm vuurwerk 
te worden. Elmer, Riet, Adriaan, Vince, Flore, Kaat V.R. en Merel nemen 
vandaag de sjortouwtjes in handen. Afspraak: 14u @ Karree (Tenzij het 
organiserend ploegje dit anders ziet natuurlijk)! We sluiten af om 17u met 
nog een after-jin in de Karree. 

Ben jij ook benieuwd wat Lena, Tibo, Sterre, Flor, Emma, Elias, Viktor-Lola 
en Karel in petto hebben? Kom het ontdekken op 26 februari van 14u-17u 
aan de Karree (Tenzij het organiserend ploegje dit anders ziet natuurli-
jk)!. Wordt het een quiz, een bosstratego, een escaperoomvergadering of 
misschien wel pleinspellekes (nee, want da mag niet). Wij kijken er in elk 
geval al naar uit!

Zondag 19  Februari  

Zondag 26 februari  



Voila, de maand februari is ‘ne korte, maar ne krachtige’, gelek of da ze zeggen! 

Wij hopen jullie voltallig te mogen zien verschijnen op de vergaderingen! 

Bij deze nog even de belangrijkste data voor de komende maanden: 

 12-18/03: Jinleefweek
 25/03: Districtsdag + Districtsfeest
 14-15/04: Eetfestijn ( Forum Da Vinci )
 23/04: Kapoenendag
 04/07 - 20/07: Buitenlands kamp 
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