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VERVOLGVERHAAL

Oeps, Walter Grootaerts en den Demi zijn in de haast bij hun zoektocht naar 
Petacchi  op STARTNACHT hun verrekijker, sleutel, fototoestel en waardigheid 
verloren! 
Helpen jullie hem deze terug te vinden zodat  ze alsnog Petacchi kunnen zoeken?
De condooms zijn niet meer te zien op de afbeelding, want deze zijn al meege-
nomen door een jinner!

Andy, Aster, Cisse, Niels en Poot
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zondag 8 januari 

Geen vergadering: Jullie geliefde leiding is nog op voorkamp naar het koude Scan-
dinavië, en dat allemaal in dezelfde week dan de nieuwjaarsfuif! 

#dedication, #geendank #nofilter 

Voor de jin-in-leiding (zie vergadering 20-21-22 januari) een beetje deftig te laten 
verlopen, zijn jullie allen welkom om jullie ideeën te ventileren..

Kan ik een jeneverdropping doen met kapoenen? 
Hebben de welpen van Kristoffel nood aan een K3 zoekt K3 vergadering of willen 
vincies diep vanbinnen eigenlijk een volledige dag voetballen? 

Wij helpen jullie op weg om er iets knotsgek van te maken met nuttige ‘tips & 
tricks’.  Dit moment is volledig vrijblijvend. 

Hebben jullie al een top idee, en komt dat sowieso goed, dan is het geen probleem 
dat je niet afkomt.

Donderdag 12 januari



zondag 15 januari 

Crazy Mistery XXL vergadering

Van 14u tot 17u (+Barmoment), afspreken aan de Karree

Vandaag is het nog eens een ‘gewone’ vergadering op de gebruikelijke zondagse 
uren en georganiseerd door jullie lieftallige leiding. 

Dat ‘een gewone vergadering’ bij ons ook wel synoniem durft te staan voor ‘on-
vergetelijk’, ‘memorabel’, ‘best moment ever’  ( en bij Marcel ‘ik ga liever voet-
ballen’), is ondertussen geweten. Gaan we vandaag een poging doen om in het 
Guiness world book of record te komen?

Gaan we de oude metrogangen onder de stad verkennen of gaan we het recept 
voor eeuwig leven uitvlooien? 

Dat komen jullie enkel en alleen te weten indien jullie massaal afkomen. Be 
there or be nen onnozeleir!



vrij-, zater-, zondag 

Jin-in-leidng

Waar, wanneer en hoe lang: af te spreken met de leiding van de tak waar je leid-
ing geeft.

Beste jinners van ons, 

maak ons fier, toon jullie creativiteit, verleg je grenzen. Groei tot de top. Look in 
the sky, do you see any border? Look at the field, do you see any border? So, why 
do you think there is a border in your creativity?

� Maak er een memorabele vergadering van!



27 - 29  januari  
Verkoopsweekend 

Start: vrijdag 20u Karree
einde: zondag 12u00 

Joepie, mega goeie producten verkopen, en dat nog eens voor het goede doel der 
goede doelen: jezelf.  Meer info volgt via een aparte brief, op facebook, mondeling 
en volgens de andere gebruikelijke kanalen. #hitme #donthitme

Jin-in-Jin <3

Het concept is ondertussen goed gekend. De kinderziektes zijn uit het jin-in-jin 
gegeven gehaald. Vandaag volgt dus de ultieme update naar jin-in-jin 2.0.
 Wat dit net inhoud weten we zelf nog niet,
 maar komen we ook enkel te weten als er een massale, 
enthousiaste opkomst is. 

27 - 29  januari  
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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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