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woord vooraf 

Hier is hij dan! 

De langverwachte, eerste editie van ’t Petakieken! Nu jullie allemaal al een beet-
je opgewarmd zijn door het fameuze BURN THE WITCH-spel, is JIN ‘99 klaargestoomd 
voor een eerste echte vergadering.

We hopen dat jullie steeds in groten getale aanwezig zullen zijn op elke verga-
dering. Spaar als het ware al jullie energie tijdens de saaie schooldagen op om u 
vervolgens volledig te laten gaan op de jin-vergadering; 
onder het motto ‘Alles geven’!

Verder zouden we ook nog als tip willen meegeven, dat het altijd praktisch is om 
met de fiets naar vergaderingen te komen. Het is mogelijk dat we naar een ande-
re locatie in de stad gaan en geef toe, zo ne stalen ros gaat toch wat rapper dan 
voeten..

Tot slot van dit voorwoord ook nog even melden dat van zodra de jindassen er 
zijn, dit verplicht onderdeel uitmaakt van jullie uniform en dus steeds moeten 
gedragen worden op vergaderingen.

Voila, dan wensen wij jullie veel leesplezier en tot 2 oktober. Aight!

Andy, Aster, Cisse, Niels en Poot



zondag 2 oktober 

De eerste vergadering wordt meteen een knaller van formaat! 

Wat we juist gaan doen is nog geheim, maar we kunnen al een tipje van de sluier 
oplichten. Hieronder vind je een link naar een vragenlijst die jullie moeten invul-
len tegen deze eerste vergadering. 

https://goo.gl/forms/u12JTBAtu1km7eWE3

Het is belangrijk dat jullie deze vragenlijst ALLEEN en naar alle EERLIJKheid in-
vullen! Doe dit voor vrijdag 30 september, zodat we alles op tijd kunnen klaars-
tomen tegen de vergadering.

We spreken zondag 2 oktober af om 14u aan de Karree met de fiets. Kom zeker op 
tijd, want drie uur is al zo kort dat we daar uiteraard geen minuut van verloren 
willen laten gaan door een bende laatkomende nozems! 

Om 17u is de vergadering dan helaas al gedaan. 

Maar niet getreurd want er is nog de mogelijkheid om even na te zinderen in de 
Karree op ‘’t plein’. Hier kunnen jullie nog tot 17.30u gezellig iets drinken en 
bijpraten. Dit is uiteraard volledig vrijblijvend.

Aight, dat was het voor de eerste vergadering. 

Kort gezegd: be there or be nen onozeleir!



zondag 9 oktober 

9 oktober, wat een dag! 

Het is vandaag exact 7 jaar geleden dat Barack Obama de Nobelprijs van de vrede 
won, exact 102 jaar geleden dat Antwerpen in Duitse handen viel en exact 199 
jaar geleden dat Universiteit Gent werd opgericht (Je weet wel: feest volgend 
jaar voor de toekomstige UGent-studentjes onder jullie). 

9 oktober is tevens de verjaardag van Herman Brusselmans en John Lennon, maar 
als kers op de taart is het vandaag ook verwendag in de bibliotheek van Zon-
hoven.

Allen daarheen! 

Neenee, mopje, want wij hebben wel wat meer in petto dan de bib van Zonhoven! 
Het is vandaag namelijk ook de laatste dag van het Kunstparcours Coup de Ville 
in Sint-Niklaas en dat brengt ons bij de eigenlijke essentie van het verhaal. Wij 
gaan vandaag een mega-awesome Coup-de-Ville-afscheids-spel spelen. Klinkt 
leuk? Klinkt saai? Kom het gewoon ontdekken, aja!

We verwachten jullie zondag 9 oktober verkleed als een kunstwerk of kunste-
naar om 14u voor de Karree. Ook hier weer: fiets kan wel eens in uw voordeel 
spelen. neem ook €3 mee aub! 

We sluiten af om 17u, waarna er de mogelijkheid is voor After-JIN in de Karree tot 
17.30u.

Tot dan, allerliefste jinners!









zondag 23 oktober 

Ons eerst weekend is gepasseerd: het startschot is gegeven, de zaden zijn gep-
land, het eerste ei is gelegd, vriendenboeken zijn ingevuld, dromen zijn ontstaan, 
kortom het jinjaar is goed begonnen!

Deze zondag zijn we weer blij om elkaar allemaal terug te zien, want geef toe, na 
zo een weekend valde toch altijd een beetje in een zwart gat als het ware..  

Vandaag is het dé moment om origineel uit de hoek te komen, want het is namelijk 
vergadering op wielekes!

Kom dus allemaal om 14u met jullie coolste wielerig vervoermiddel (jezelf ver-
voeren moet mogelijk zijn) naar de Karree. Hoe origineler, hoe liever!

 Om 17u sluiten we dan weer af en ook nu is er AfterJIN mogelijkheid (Indien u nog 
niet weet wat dit is à Meer info bij ‘vergadering 9 oktober’).

 Normaal hebben jullie nu allemaal al een jindas, dus suit-up en trek die jindas 
aan!

We geven jullie alvast wat inspiratie voor de wielekes:



zondag 30 oktober 

Wat vloog die maand snel! 
Het is alweer de laatste dag van oktober.. 
Maar niet getreurd want we maken deze vergadering gewoon ‘Legen’… wait for 
it… ‘Dary’! 

30 oktober staat onder de speelvogels van jullie ook wel beter gekend als ‘HAL-
LOWEEN’! Een laatste keer halen we de WITCH nog eens in ons naar boven tijdens 
deze vergadering. Zoals het spreekwoord gaat; spreken is zilver, zwijgen is goud; 
verklappen we ook deze week nog niet wat we juist gaan doen. 

Als tip kunnen we jullie wel het volgende meegeven: Harry potter and the cham-
ber of secrets zou er wel eens iets mee te maken kunnen hebben.. 
Wie kent de spreuken beter dan den Andy? 
Wie heeft er wel eens een crush gehad op Harry? 
Of beter nog, wie hoopte er op een brief van Zweinstein op zijn elfde verjaardag?

Denk hier allemaal maar eens goed over na en kom zeker af want je zou uw af-
wezigheid wel een serieus kunnen beklagen achteraf!

De uren zijn een beetje speciaal vandaag! We verwachten jullie om 12u met je 
lunchpakket aan de vijver van het stadspark in Sint-Niklaas. Picnicdekentjes zijn 
toegestaan! Ook de fiets is een noodzakelijk attribuut deze vergadering! 

Om 17u sluiten we vervolgens af en laten we de maand oktober achter ons. Af-
ter-JIN is mogelijk @Karree.
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