
‘t petakieken
jin             sint-niklaas

mei
leiding@jin-sint-niklaas.be



woord vooraf 
Dag allerliefste jinnertjes van de hele wereld. 

Zoals jullie zelf ook wel weten (en dat hoop ik vooral want anders is er vroeger 
op school iets grondig fout gelopen) zijn we bij de maand mei aanbeland. 

Mei is een prachtige maand. Vooral de eerste dag: direct een feestdag. Joepie! 
Voor ons de Jin, echter ook weer een teken dat het jaar er bijna opzit. Ween ween 
ween ween ween ween ween ween ween. Bleit bleit bleit bleit bleit bleit bleit 
bleit bleit bleit bleit. Het voordeel is wel dat we nog dichter bij ons geniaal kamp 
zitten waar we ongetwijfeld allemaal al veel zin in hebben. 

We weten niet of jullie massaal naar het weerbericht kijken op één met Frank 
Deboosere en Sabine Hagedoren maar de studio is onlangs vernieuwd. Op het einde 
van elk weerbericht is er een weerspreuk. Om Sabine en Frank wat voor te zijn 
alvast volgende spreuken:

Een natte mei, brengt boter in de wei.
Als het dondert in mei valt er dikwijls hagel bij.
Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei.
Dauw in mei en april maken goede augustus en september.
Donder in mei geeft gras in de wei.
Het onweer in de mooie mei, doet ‘t koren bloeien op de hei.
Donder in mei, zingt de boer: jochei !
Veel onweer in mei, maakt de boeren blij.
Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.
Een koude mei, een gouden mei.
Einde van mei, staartje van de winter.
Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad.



Is het weer in mei zeer mooi, dan ziet de schuur maar weinig hooi.
Koele mei, goed geschrei.
Mei, koel en wak, brengt veel koren in de zak.
Mei, koel en nat, vult de schuur en ook de zak.
Mei, koel en nat, brengt koren in de schuur en spek in ‘t vat.
Onweer in mei is een vruchtbaar getij.

Als je één van deze spreuken op het weerbericht hoort sms dan zo snel als mogeli-
jk een sexy berichtje naar: 0487/ 68 50 94. Elk bericht geeft jullie, op ons nu al 
legendarisch kamp, een serieuze voorsprong!!!

Verder hadden we jullie beloofd om de ontknoping te vertellen van ons spannend 
verhaal over Petachchi, Zakirov, Dimi en Walter. Maar we zitten met een klein 
probleem. 

De heer Vladimir Poetin heeft ons een bedreiging gestuurd omdat we hem belache-
lijk maken in ons verhaal. Ja dat is inderdaad raar! Zit die man echt in alle talen te 
surfen om te kijken of er niemand hem beledigd? Blijkbaar dus wel! 

Na wat navraag te doen blijkt dat Edward Snowden een computerprogramma voor 
hem ontwikkeld heeft. Dat programma gaat overal op het wereldwijde web opzoek 
naar de naam Poetin. Met een bepaald algoritme geeft het de tekst dan een score 
op een schaal van 33. Van 1 als onschadelijk tot 33 dat voor dodelijk staat. 

Onder de leidingsploeg hebben we er lang over gediscussieerd. Na vele lange de-
batavonden zijn we er nog steeds niet volledig uit. Moeten we deze bedreigingen 
serieus nemen? Is er echt een risico als we hiermee verder gaan? Bedreigt hij heel 
onze Jin of enkel de leiding? Wat kunnen we eraan doen? Kunnen we aan hem ont-
komen? Welk cijfer heeft ons verhaal op de schaal van 33 gekregen? Is het eerder 
hoog of eerder laag? Kunnen we deze bedreiging afkopen? Kunnen we bescherming 
vragen aan de Belgische overheid? Gaan zij ons dan beschermen? Kunnen we best 
onderduiken? Of verhuizen we naar het buitenland? Is ook onze familie in gevaar? 
Zou Poetin ook de hond van Laura bedreigen?

Met andere woorden: we hebben nog heel veel vragen!



Het enigste dat we weten van het programma en de dienst die daaraan gekoppeld 
is, is hun logo. Voor we dus verder gaan met het verhaal moeten we daar meer 
over te weten komen. En wie weet kunnen we dan volgende maand eindelijk het 
slot vertellen. 

Indien jullie meer informatie hebben over dit logo sms dan zo snel als mogelijk 
een sexy berichtje naar: 0487/ 68 50 94. Elk bericht geeft jullie, op ons nu al 
legendarisch kamp, een serieuze voorsprong!!!



zaterdag 6 mei 
Jip jip vandaag is het vergadering op een zaterdag. En vandaag gaan we onze God 
Petacchi laten zien wat koersbenen zijn. We spreken we met zijn allen af om 13u 
aan de zilverenbol voor het station. Breng ook €1,5 mee. 

Vergeet zeker niet jullie volledig in orde stalen ros mee te brengen.  
Met z’n allen gaan we genieten van een fietszoektocht in het mooie Waasland. We 
beloven jullie nu al plechtig dat het echt niet alleen fietsen zal zijn!!! #gezel-
ligetussenstopjes #terrasjes 
$
Om 17u kunnen jullie als overwinnaars terug huiswaarts keren…

Het was al eventjes geleden maar ze zijn er terug: de Jin-In-Jin. Jullie leiding van 
vandaag is niemand minder dan: Matthias Dupon, Tom Verhulst, Kato Leten, Marte 
Verhaegen, Lise Koklenberg, Matthis Piessens & Lukas Van Caekenberghe.
We spreken af om 14u aan de Karree. Om 17u is vergadering al weer ten einde.

Vanavond is het kampinfoavond. Breng je ouders mee naar de Karree en kom lu-
isteren naar wat er jullie allemaal te wachten staat deze zomer! We beginnen 
stipt om 20u. Be there!!!
 

zondag 14 mei

Donderdag 18 mei



zondag 21 mei 

zaterdag 27 mei

Spannend! Vandaag is het de laatste Jin-In-Jin. Normaal gezien zouden jullie na 
vandaag allemaal perfect moeten kunnen fungeren als leiding. Wij geloven er 
alvast in.  Kom massaal af om jullie leiding van vandaag het nog eens goed moeil-
ijk te maken. De frisse ploeg van deze vergadering zijn niemand minder dan: Max-
ime Mathot, Fien Bosteels, Borre Van Buynder, Fien Perdaen, Simon Wauman, Ellen 
Smekens, Anis Sadek

We spreken af om 14u aan de Karree. Om 17u sluiten we de vergadering weer af.

Joepie de poepie! Daar zijn de examens weer. Om jullie overdag genoeg tijd te 
geven om te studeren, organiseren we vanaf nu avondvergaderingen. En ons 
amuseren dat is wat gaan doen!

We spreken af om 20u aan de Karree voor een geniaal stadsspel. Vergeet zeker 
jullie fiets niet! Om 22u mogen jullie terug naar jullie boeken of jullie bed gaan.
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