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Voorwoord 
Liefste medewerkers, bestuurders, leden en sympathisanten 

De examens zijn ondertussen al eventjes gepasseerd en die hebben wij 

afgesloten in stijl met ons galabal. Wat een succes! Het einde van de examens 

is het begin van een enorm drukke periode, een periode waarin er in het 

beste jeugdhuis van Vlaanderen wel elk weekend iets te doen zal zijn. Zo 

hebben we al Metaaldetector gehad, die organisatie was weer top! En zijn we 

met enkele medewerkers naar een toneelstuk gaan kijken, waar ik een al dan 

niet belangrijke rol in heb gespeeld. Wat kan je nog verwachten? De 

Beursfuif, Hip-hop night, Comedy night, ... Stuk voor stuk evenementen waar 

onze medewerkers en bestuursleden hun hart en ziel insteken er iedere week 

opnieuw zullen staan om de jeugd van Geraardsbergen te amuseren! Een 

applaus is op zijn plaats! 

Zo zijn we ook met 25! medewerkers richting “De Kleppe” getrokken om Dhr. 

Ronsyn (Oprichter Jh De Ressort) een handje te gaan helpen. Een volledige 

dag IKEA-kastjes, rekken, ... in elkaar te steken. Onze medewerkers zijn 

fantastisch en dat mag geweten worden! 

Veel liefde voor jullie, 

Maister 

Voorzitter JH De Ressort 
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Body talk  

 

Alles wat je al eens wilde weten –maar het niet durfde vragen of opzoeken 

omdat je betrapt kon worden- over jouw body en dat van jouw (al dan niet) 

partner, kan je hier ontdekken. Van interessante beautytips en sekstips, naar 

weetjes en nog veel meer. Ik zou zeggen: laat je gerust gaan, maar denk eraan 

SAFETY FIRST!  

Deze editie gaat volledig over ietwat rare (of handige) beautytrends… first of 

all: contouren met plakband. Als je dacht alles gezien te hebben wanneer het 

aankomt op contouren dan heb je het goed mis! Je kent waarschijnlijk de 

gerenommeerde foundation en concealer, en contouring (ofwel het gebruik 

maken van zelfbruiner om jukbeenderen en neus te shapen) en clown 

contouring zullen ook geen geheimen meer voor je hebben… Maar wat is dit?! 

Tape contouring, jawel, dé nieuwste hype. Je kan al raden wat je moet doen: 

je plakt je gezicht strategisch vol met plakband en vult de open gebieden in met 

donkere concealer, haal de plakband eraf en blend de donkere kleur en 

TADAAAM! En hoe doe je dat dan… 

check dit: https://www.youtube.com/watch?v=DvJgULz9uoI 

Misschien niet minder interessant voor niet al te rondborstige vrouwen die 

soms dat ietsje meer willen: je kan je borsten groter laten lijken met jawel, 

make-up! Gedaan met jou benadeeld te voelen want ‘oh, het is allemaal zo 

oneerlijk’ en haal die kwasten maar boven. Heb je zin om het eens uit te 

proberen, dan surf je best vliegensvlug naar 

https://www.youtube.com/watch?v=TjVYdx1I0ZU&feature=youtu.be  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DvJgULz9uoI
https://www/
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En als je dit al vreemd vond, hou je dan vast voor de volgende ‘tips and tricks’:

  

1. Soms hebben vrouwen nood aan een ontspannende gezichtsbehandeling. 

Een Britse beautyblogster vond sommige maskers te gewoon en besloot zelf 

iets samen te stellen… en zo ontstonden de spermamaskers. Blijkbaar zouden 

deze een wondermiddel zijn tegen rosacea ofwel uitslag in het gelaat. Zelf heb 

ik het niet getest, aan jullie om te beslissen of dit maskertje jouw ding is. 

  

2. Het urinemasker is nog zo één in het rijtje …en dit zou helpen tegen acné. 

Dermatologen stellen dat urine inderdaad goed is voor de huid, maar er zijn 

volgens mij genoeg andere vloeistoffen die even goed/beter werken en 

misschien plezieriger zijn om te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan groene thee 

of appelciderazijn. 

3. ‘Vajacial’. En nu van het ene gezicht 

naar het andere… Lisa Palmer (41) vond 

haar vagina iets te verlept en ontwierp 

een masker dat hydrateert, de elasticiteit 

verbetert en zelfs strakker maakt. 

Hiervoor gebruikte ze kokosolie, vitamine 

E-crème, honing en eiwit. Opletten als je allergisch bent aan bepaalde zaken!  

Genoeg over vrouwen zou je denken, welja! Het is tijd voor wat mannentrends 

verdorie. Enfin, aan jullie te beslissen of het echt om trends gaat.. 

‘Clip in man bun’…de naam alleen al klinkt 

verschrikkelijk me dunkt. Let’s face it: 

sommige mannen staan nu eenmaal 

supergoed met een man bun, maar hebben 

kort haar. GEEN NOOD, hier is de ‘clip in man 

buns’. Het gaat om een soort knotjes-

extensions voor mannen… Sexy. The best part 

of this: er zijn al meer dan 10.000 fake buns 
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over de toonbank gegaan. Mannen, please, only the real thing want dit ziet er 

echt te belachelijk uit. #sorry 

En hoe zit het nu met de baard, die tegenwoordig niet meer weg te denken is 

uit het straatbeeld? Doe waar jij je zelf het beste bij voelt, maar hier zijn alvast 

een aantal trends voor 2016:  

 Lang van voren: je baard wat langer later groeien aan de 

voorkant (dauh) om op die manier een onderkin, een rond 

of juist smal hoofd te verbergen. Ongeacht waarom je het 

doet, er wordt aangeraden om dit toe te passen als er 

sprake is van ronde of smalle hoofden…zoals deze cutie 

(zie links). Is dat niets voor jou en ben je eerder een man 

die een stevige baardgroei heeft? PERFECT! Dan moet jij 

gaan voor een korte baard. Dankzij de lengte (kort dus) heb je niet veel werk: 

trimmen op 1 à 1,5 centimeter voor een ideale baard. Is dit nog te veel werk 

voor jou? Geen probleem: ga dan voor een 

stoppelbaard. Geen idee of het hier nog echt gaat om 

een echte baardtrend, maar de ouderwetse 

stoppelbaard kan er altijd mee door. Het is een perfecte 

trend voor alle mannen zonder écht volle baard of voor 

de luie vent. Je kan het dan trimmen of gewoon 

wekelijks scheren. Easypeasy! (zie foto rechts)  

 

Ben je een beir, een échte kere,l een behaarde vent en 

iedereen mag het weten? Geniet er dan maar van en ga 

voor een volle baard. Veel mannen dromen er stiekem 

van en zullen jaloers omkijken als je op straat passeert. 

Ook belangrijk: ga af en toe langs bij een barbier en 

verzorg het goed zodat het altijd fresh is  

(foto hiernaast, logisch)!  
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Natuurlijk mag ik dit niet vergeten vermelden: misschien toch wel een don’t, 

tenzij je een kleurrijk persoon bent die graag in ’t middelpunt van de 

belangstelling staat: de gekleurde glitterbaard hiphoi! (zie hieronder)  

     
 

 

En ook dit: een computerprogramma dat je kan vertellen of jij een hipster bent, 

praktisch! Je zou denken ‘maar dat bepaal je toch zelf?’ Jaaa, maar het kan ook 

zijn dat je te cool bent om dat zelf te kunnen beslissen. Hoewel de échte 

hipsters niet graag gelabeld worden, toch genieten ze stiekem van hun 

“status”. Een professor aan de universiteit van Californië ontwikkelde een 

software die op basis van foto’s kan bepalen of je tot de categorie ‘hipster’ 

behoort. Natuurlijk kan je mensen niet zomaar in ‘hokjes stoppen’, maar als je 

toch eens benieuwd bent naar jouw hipsterpercentage, dan kan je hier een van 

de duust testen doen: 

 http://www.helloquizzy.com/tests/the-hipster-test-9 

  

http://www.helloquizzy.com/tests/the-hipster-test-9
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Laten we afsluiten met een fancy DIY: knoop je eigen tulband. Vroeger iets dat 

vooral gerelateerd werd aan religie, maar nu ook meer en meer een 

fashiontool. Het ziet er veel moeilijker uit dan het werkelijk is… 

  

    

Adios bad hairday and welcome fancy headgear?    

          -  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mădă Madness 
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Wistjedatjes 
 

Wist je dat… 

 
… Elke, de knappe dame is achter de Resstory… 

… en dat er maar liefst TWEEHONDERDERDVIJFENZEVENTIG Resstory’s de 

brievenbus van onze leden binnenvlogen. #demaxaja 

Eind december luidt als de feestmaand, en ook het jeugdhuis heeft in stijl 

afscheid genomen van een spetterend 2015…. 

… zo kan je ons kerstfilmpje checken op ons YouTube-kanaal, op onze 

Facebookpagina of op deressort.com…  

… waarop je kan zien dat we elkaar kadootjes geven en met elkaar de liefde 

bedrijven op liedjes zoals Vamos a la Playa… 

… en dat we dankzij onze Maister 

… de mooooooiste kado ever ever ever kregen… 

… de enige echte Ressort gitaar die sinds kort mooi boven onze dj-hoek hangt 

te blinken… 

… kampvuur momentjes worden nu nog beter op weekendjes. 

#vrolijkevrolijkevrienden 

Oh ja, andere leuke filmpjes kan je ook bekijken op diezelfde kanalen. 

#zekerdoen #bingewatching 

Januari kon je met één woord beschrijven: FOKDENBLOK 

… studenten en studentinnen zaten gekluisterd aan hun bureau en aten en 

dronken voor twee… 

… gelukkig scheen de zon al over de heuvel  

Ons eerste Galabal op vrijdag 29.01 was een feit en het zat helemaal juist…  

… de decoratie, de fotograaf Jaro De Taye, het massale volk, de muziek… 

… de residenten weerklonken de ene plaat na de andere en we dansten tot in 

de late uurtjes… 

… BEDANKT IEDEREEN, HET WAS MEGASUPERGIGAFANTASTISCHGE-WEL-DIG! 

#smiley 
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In de tussentijd… 

... ging Baesken even een bezoekje brengen aan de rechtbank… 

… gedag zeggen tegen de politierechter voor dat treinspoorincident… 

… ik verwijs jullie graag terug naar de wist-je-datjes editie van december 2015. 

Ook scheurde Siebe tijdens Metaaldetector, na een meer dan geslaagde Kung 

Fu move zijn broek... 

… netjes tussen zijn euhmmm… 

… piemel?... 

… en werd het jeugdhuis tha place 2B voor tortelduifjes en blozende 

wangentjes, kortom héérlijke romantiek… 

... Yentl & Hannes, Sofie & Siebe, Lotta & Niek, Annabel & Matte, Laura & 

Ronsyn, Lore & Nicky… 

… #luuvee… 

… #witluuvee… 

… #witloof. 

FLASHBACK, hihi want Metaaldetector vond plaats op zaterdag 13 februari… 

… met optredens van onder meer Mantis, Lothorian, Sons of Lioth, Sons Of A 

Wanted Man, Bloodrocuted, PSYCHONAUT, Malism, Opium Heathen en El 

Yunque…  

… en dat Yoran hier oppertrots mag over zijn…  

… want ook Brussel lieten we kennis maken met dit fantastisch festival… 

… tijdens babbels met Saïd, Ferre, Yoran en Aleintje… 

… #FMBrussel 

… over de geboorte van Metaaldetector bijvoorbeeld… 

… en dit interview is nog steeds te beluisteren op onze Facebookpagina. 

Het jeugdhuis bruist van activiteiten… 

… want ook Hip-Hop avond doet zijn intrede in ons jeugdhuis..  

… met o.a. Libertine Music Label, Mastah William en Roninthewolf… 

… op zaterdag 16 april in jullie geliefde jeugdhuis. 

Wie eens goed wil lachen, gieren, brullen of tieren moet zeker 1 april in zijn 

agenda met rood aanduiden… 

… ja hoe komisch… 

https://www.facebook.com/sonsoflioth/
https://www.facebook.com/soawm/
https://www.facebook.com/soawm/
https://www.facebook.com/BloodrocutedThrash/
https://www.facebook.com/psychonautband/
https://www.facebook.com/Malismthrash/
https://www.facebook.com/opiumheathen/
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… maar dan houden wij onze Comedy-avond… 

… en wie brengt ons aan het lachen? Check zeker onze Facebook-pagina!  

Ressortianen… 

… Ressortianen van het jeugdhuis aan de Dender… 

… we brengen jullie een primeur… 

… jeugdhuis De Ressort mag trots zijn… 

… want… 

… wij zullen het eerste jeugdhuis zijn dat zijn eigen bier op zijn naam heeft 

staan… 

… jaja… 

… kom op maandag 7 maart naar onze stand op De Eerste Toog en geniet van 

een héérlijk Ressorken… 

… ook Orval, Muurken (Blond), Spartacus, Lindemans Appel, Adriaan Brouwer 

zullen je zeker bekoren. 

Ohja... 

… over Facebook gesproken… 

… jullie, liefste leden… 

… zoek op het net naar de groep ‘jh de ressort’, want deze is speciaal voor al 

onze leden opgericht… 

… zo gezellig met meer dan 600 mannen en madammen bij elkaar… 

… wij accepteren jullie wél sloebers. 

Helaas pindakaas zitten we op het einde van deze wist-je-datjes… 

… #ooooooooooooh #huilemoticon.. 

… tot binnen drie maandjes.. 

… en en en en en … 

… nog even dit… 

… JULLIE ZIJN DE BESTE! 

Lekjes van deze media-geile abrikoos… 

… Aleintje. 
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Sportrubriek 

Cyclobal 
Cyclobal of fietsvoetbal, wat is me dat jong? Zeveraar, da bestaat niet! Toch 

wel, het bestaat wel degelijk. De naam van deze sport verklapt het zelf al, je 

speelt voetbal op de fiets. 

 

Fietsvoetbal is ontstaan door een 

kunstfietser die naast een 

tennisveld de verloren geslagen 

tennisballen gewoon in 1 

draaibeweging met het stuur terug 

in het veld ‘trapte’. Er waren toch 

van die zotten die dachten van ‘he, 

waarom maken we daar geen sport 

van’? Al vlug werd dit een hype en 

men organiseerde zelf 

Wereldkampioenschappen.  

 

En.. hoe doe je da he dikkn? 

De aftrap begint gewoon aan de middenstip en men moet met het voor- of 

achterwiel proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Het 

lichaam mag gebruikt worden zolang de voeten op de pedalen blijven en de 

handen aan het stuur.  

Het is niet aangeraden om dit met jouw eigen MTB te doen, laat staan met een 

koersfiets. 

De fietsen waarop men dit spel speelt zijn speciaal verstevigd en de banden 

zijn profielloos. 
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Deze gekke fiets heeft een prijskaartje van €1500 tot €2500. 

Zin in een spelletje cyclobal? In Beringen (Beverlo), Genk, Gent en Ieper 

bevinden er zich clubs die deze zotte sport beoefenen. Wees niet bang om 

blauwe plekken of andere letsels op te lopen, want dit kan je niet in 1,2,3.  

Wie dit even cool vindt als ik moet maar eens op Youtube kijken hoe dit in zijn 

werk gaat, ’t is zot ze ! 

 

 

 

 

 

- Kevin Mels 
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Hot or not 

Mannen-editie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alexia 
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Tips & Tricks 

 
#1 Ben je die groene kring, die op je vinger zit na het dragen van een 

ring, ook beu? 

Geef de binnenkant van je ring een laagje doorzichtige nagellak! 

 

 

#2 Leerstof die maar niet in je hoofd wil? 

Maak het de achtergrond van je computer, Ipad, GSM! 

 

 

#3 Haat je het ook dat je kettingen in een dikke knoop zitten wanneer 

je ze mee op reis neemt? 

Haal je ketting door een rietje en probleem opgelost! 

 

 

#4 Ben je slecht in namen onthouden en ga je op een First date? 

Ga naar Starbucks!  

 

 

#5 Wil je afvallen? 

Eet niets meer 4 uur voor je gaat slapen. 

Dit zal al een groot verschil maken. 
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#6 Dol op recyclage? 

Spaar kurken en maak er 

 een prikbord van! 

 

 

#7 Te veel sjaals? 

knoop ze om een kapstok! 

 

 

#8 Pluist je wollen trui? 

Scheer hem. Je aan elkaar geklitte pluizen scheer je weg. 

Je trui zal niet beschadigd zijn! 

 

 

#9 Heb je niet graag dat je vingers vies worden van chips te eten? 

Gebruik Chinese stokjes! 

 

 

#10 Raken je kabels steeds in de war of vallen ze achter je bureau? 

Gebruik deze clips om je kabels te sorteren! 

 

 
 

 

 

 

- Ellen Penninck/ Picknick 
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Student in ... 

Vorige editie was het de beurt aan Gent. In deze editie van de Resstory zijn we 

student in LEUVEN! De eeuwige discussie welke studentenstad nu het best is, 

is het Gent of toch Leuven of misschien wel Hasselt? Of toch Antwerpen? Ik 

denk dat we daar nooit een antwoord op gaan vinden. Om jullie toch de beste 

plekjes van Leuven te doen ontdekken, volgend artikel. 

Waar moet je nu zijn wanneer je de echte studentensfeer wil opsnuiven in 

Leuven? 

Het grootste deel van de studenten kan je 

weervinden op de Oude markt, in één van 

de vele café’s of dansbars. Goedkope 

pinten, gezellig babbelen of toch wel 

doorgaan tot in de vroege uurtjes. Hier is 

het allemaal mogelijk. En dan nog maar 

gezwegen van de vele fakbars in de 

Tiensestraat, nog goedkopere pinten drinken, of ne gintonic? €3 aub. Naar mijn 

mening kan je toch wel het goedkoopst uitgaan in Leuven. 

Wat mag je niet missen aan de start van het academiejaar? 

Het academiejaar wordt in Leuven ieder jaar feestelijk ingezet op het Ladeuze 

– en Hooverplein tijdens de Studentenwelkom. Hier zal een groot deel van de 

studenten aanwezig zijn, zal het bier rijkelijk vloeien en zullen er tal van bands 

aanwezig zijn. EN DE TOEGANG IS GRATIS! 

Lekker en goedkoop eten, dat doe je hier: 

Coup de Soup 

Voor een voedzame soep of een originele pastasalade kan je bij Coup de 

Soup in de Vital Decosterstraat terecht, waar je zowel ter plaatse kan eten als 

kan meenemen.  

http://coupdesoup.be/
http://coupdesoup.be/
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De Werf 

Bij De Werf op het Hogeschoolplein krijg je voor niet veel geld heerlijke 

quiches, wraps, salades, pasta's of gevuld kruidenbrood voorgeschoteld. 

Bovendien is het er vrolijk versierd en dus gezellig zitten. 

De Rector 

Lekker en goedkoop is het ook in De Rector op de Oude Markt, waar broodjes, 

snacks, salades en pasta's op de kaart staan.  

 

Welke zijn de populairste studentencafés? 

 

Behalve in de fakbars, vind je ook heel wat studenten terug op de Oude Markt, 

waar je het ene café naast het andere vindt. Verder zijn ook ''t Archief' en de 

'Seven Oaks' heel populair  bij studenten. Hier zorgt de goede muziek en 

ambiance ervoor dat de avond wel eens laat kan eindigen. 

 

                      - Jitse 

http://www.dewerf-leuven.be/
http://www.derector.be/
http://www.tarchief.be/
https://www.facebook.com/pages/Seven-Oaks/197847410248641
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Bands in de kijker 
 

Jeremy Loops 

De eerste artiest die ik je 

in deze fantastische 

Resstory leer kennen, is 

Jeremy Loops! Zelf 

ontdekte ik hem nog 

niet zo lang geleden. Hij 

was het 

voorprogramma van 

een concert waar ik 

vorig jaar naartoe ging.  

 

Ik kende hem niet en had ook niet de tijd genomen om hem van op voorhand 

op te zoeken. Zeggen dat ik aangenaam verrast was, zou een understatement 

zijn. Toen hij opkwam, verspreidde hij de warme sfeer die hij als Zuid-Afrikaan 

altijd meedraagt. Aan zijn artiestennaam kan je afleiden dat hij met loops 

werkt. Zelf bespeelt hij veel instrumenten; mondharmonica, gitaar… Maar 

soms schuimt hij ook lokale rommelmarktjes af op zoek naar niet-traditionele 

muziekinstrumenten als kinderpianootjes. Zijn loops geven hem dan de vrijheid 

om zelf heel veel verschillende laagjes in te spelen. Na het concert stond hij 

klaar om cd’s te signeren en foto’s te nemen. Zelf ervoer ik hem als een open 

persoon die enorm veel geeft om zijn fans. Op woensdag 24 februari, was hij 

ook te zien in de AB maar helaas was het concert al uitverkocht  
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Matt Corby 

De tweede artiest over wie ik het zal hebben, is Matt Corby! Deze knappe kop 

is al bijna tien jaar actief in de muziekwereld. Hij deed voor het eerst zijn 

intrede in Australian Idol op de prille leeftijd van 16 jaar. Hij eindigde als 

tweede maar wilde zich een ander imago toe-eigenen. In 2009 bracht hij zijn 

eerste album uit en zo ging de bal aan het rollen. In 2012 en 2013 won hij een 

ARIA, een belangrijke muziekprijs in Australië, voor de nummers Brother en 

Resolution en werd voor tal van andere awards genomineerd. Nu heeft hij 

enkele EP’s en een album op zijn palmares staan. Ook hij stapt in maart onze 

grenzen over maar dit concert is eveneens uitverkocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hanne  
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Vraag het aan De Ressort 
Beste Ressortianen , 
 
Zit je met een vurige vraag of heb je gewoon een ieniepitsieminie probleempje 
waar je geen antwoord op kent? Stel ze aan ikvraaghetaan@deressort.com! 
Met deze reeks vragen werd ik bijgestaan door THE man of the NMBS Damien 
Damdam! Enjoy! xxx 
 

  

 Hey ressort,   

Ik ben nu al 3 maanden samen met mijn vriend maar telkens wanneer we 
kussen (of meer) wordt ik geconfronteerd met zijn slechte adem, kunnen 

jullie mij helpen hoe ik dit kan aanbrengen of verhelpen? 

groetjes hopeloze ik... 

Hey hopeloze ik, je kan net voor het kussen een muntje in zijn keel gooien 
(wel opletten dat hij niet allergisch is aan menthol) of voor zijn verjaardag 

een spray kopen die hij telkens gebruikt voor het kussen. 

 

 

 

  Liefste ressort! 

Wat kan ik doen tegen een jeukende hoofdhuid? 

Kaalscheren en mayonaise laten inweken gedurende 15 minuten 
hierna afspoelen met dethol. 
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Liefste Ressort, 

Ik ben een meisje en ik vind het hebben van maandstonden niet leuk 
daarom neem ik mijn pil door. Maar kan ik dit het hele jaar door doen? Of 

word ik dan onvruchtbaar? 

kusje menstruatie-girl 

Wel menstruatie-girl, na lange research ben ik tot het besluit gekomen dat 
het helemaal oké is om je pil door te nemen. De "stopweek" zoals we 

zeggen werd gebruikt zodat  vrouwen die de pil pakte het niet onnatuurlijk 
vonden om niet ongesteld te worden.Zo gebruiken ze anticonceptie maar 

hoeven ze tante rosa's maandelijkse bezoeken niet te missen (wat sommige 
vrouwen vroeger afschrikte). Het doornemen van de pil brengt volgens 99% 
van de artsen geen risico's met zich mee. Dit geldt enkel wanneer je pilstrips 

bestaan uit een en dezelfde pillen. Natuurlijk is het wel een handig 
hulpmiddel om te weten of je al dan niet zwanger bent. 
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Beste Ressort,  

Ik slaap zeer slecht 's nachts en ik heb altijd nachtmerries. Ik word ook veel 
wakker 's nachts. Enkele tips om goed te kunnen slapen 's nachts? 

Groetjes iemand die wil slapen 

We zijn op zoek geweest naar enkele tips die je helpen om beter te slapen 
en we kwamen tot de conclusie dat dit er een heleboel zijn. Slecht slapen 

kan je perfect voorkomen door simpele trucjes.  

1. Praat over je problemen en neem ze niet mee naar bed! 

2.Probeer ontspannen te gaan slapen, lees een boek! Probeer de gsm en tv 
uit te zetten. 

3. Het gebruik van stimulerende middelen (alcohol,cafeïne...) gaan lokken 
tot nachtmerries dus probeer dit te voorkomen voor het slapengaan. 

4.Ga glimlachend slapen! Ga slapen met een glimlach op je gezicht! Zelf een 
nep-glimlach voor het slapen ontspant de geest. 

Hopelijk na het lezen en toepassen van deze tips slaap je als een roosje! 
Indien het nog geen effect zou hebben raadpleeg je best een arts. 

  

 
 

 

 

 

 

 

- Yentl en DamDam 
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De emoji’s op Snapchat? Say what? 
Jaja, het jeugdhuis is terug om jou uit de nood 

te helpen want we zijn er zeker van, jij stond 

deze ochtend op, keek naar jouw Snapchat en 

dacht: wat zijn al die emoji's hier? 

Twee hartjes: Verschijnt naast je ALLERBESTE 

VRIEND als je twee maand lang naar elkaar blijft snapchatten tot de in de 

eeuwigheid. Amen.  

Een rood hartje: Jullie zijn elkaars beste vrienden als je tenminste twee weken 

kan volhouden! #bestfriendsforevah  

Een geel hartje: Jullie zijn elkanders beste vriend, joepie!  

Smiley: Verschijnt wanneer je regelmatig naar elkaar je leukste, stomste, 

onnozelste momenten stuurt. 

Smiley met de tanden bloot: Jouw beste vriend is ook zijn/haar beste vriend. 

Blozende smiley: Iemand van jouw beste vrienden (maar niet de nummer 1). 

Smiley met zonnebril: Een van jouw beste vrienden is ook een van zijn/haar 

beste vrienden. 

Argwanende smiley (beter gekend als de 'geile smiley'): Jij bent zijn/haar 

beste vriend maar hij/zij is niet de jouwe. 

Vlammetje: Dit wil zeggen dat je al enkele dagen ononderbroken naar elkaar 

stuurt! Het getalletje dat erbij staat duidt op het aantal dagen dat de streak al 

duurt. 

Een baby-smiley: Jeuj, jullie zijn net vrienden op Snapchat!  

         - Alien  
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TBT: Zuid Frankrijk AJAAAAst 
 

A short walk in the park they said... it will be fun they said 

Op een zonnige dag in het 

prachtige Zuid-Frankrijk ging 

het jeugdhuis op pad voor een 

leuk dagtochtje van een 15 

kilometer. Op deze foto, 

genomen in het begin van de 

tocht zijn we allemaal 

dolgelukkig en goed chaud 

voor een fijn tochtje.  

 

Bramboast, onze gids van de 

dag, besloot om de groep in 

twee te splitsen en de saaie en 

leuke route apart te doen 

(Bramboast was fout). Na een 

prachtige tocht vol memorabele 

panorama's en baanbrekende 

sprongen moesten we terug samen komen. 

Na duizenden lokroepen en 

verschillende pogingen via 

rooksignalen om de andere groep te 

bereiken begon de moed ons in de 

schoenen te zinken. Bramboast nog 

steeds overtuigd van zijn beslissing. 

Na een dikke tien kilometer te stappen 

nog steeds geen spoor van de andere 
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groep en Damdam begon al gretig te worden om Bramboast van zijn troon te 

stampen en zelf de weg te leiden. 

 

Na twee kilometer zoeken, 
zuchten en oprecht sterven voor 
sommige onder ons werden we 
eindelijk herenigd met de andere 
groep die al twee uur op hun 
lauweren zat maar we zijn een 
famillie en famillies vergeven 
elkaar dus we trokken weer 
vrolijk verder op pad.  

 

Tot we te horen kregen dat er nog 
een tien kilometer gewandeld 
moest worden. De gemoederen 
sloegen hoog op en iedereen keek 
uit naar het welverdiende pintje 
die op ons wachtte aan onze 
tentjes. Bramboast heeft iedereen 
geënerveerd aan het lijntje 
gehouden en voor 15 kilometer 
omtour gezorgd maar door zijn 
reactie met de bestemming in zicht 
werd alles vergeven en de meeste 
onder ons kwamen aan in het 
tentenkamp. 

 

 

 

         - Siebe 
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Ressortverhaal deel 2 

‘De verdwenen bak Duvel’ 
 

Lars had nen break genomen maar ietske neiger dan dat hij had gepland, dus 

euh jah… we zullen em maar aan den toog laten zitten…  

 

Jamorja ondertusken ebben we ier nog altijd genen dief gevonden eh. Maar 

geen vrees! Ons nieuwgierig Aleintje beslist om de verantwoordelijkheid op 

haar te nemen, ze drinkt aren Almdudler uit, doet aar sexy 

onderzoekerspaksken aan en vertrekt naar het drankkot om nekeer goed te 

kijken wat er daar eigenlijk allemaal zo ligt van aanwijzingen enzo. Al dansend 

door het publiek en efkes een tussenstopken hier en daar geraakt Aleintje 

eindelijk aan het drankkot. AHA! Een broek! En niet zomaar een broek! Maar 

een echte jeansbroek! Aleintje kijkt is goed naar da speciaal broeksken ma ziet 

plots dat er azo ne naam op da etiketteken staat.  

HANNES! Potverdikke! De viezerik! Wat doen dat broeksken hier? Aleintje 

fronst nekeer goed aar wenkbrauwen, en denkt en denkt en denkt… euh ja 

voorlopig nog niets maar we hebben wel al een hoofdverdachte! HANNES!  

Aleintje zet aar zoektocht verder en ruikt deze keer iets heel raars, truikt azo 

een beetje naar pis, maar nie zomaar pis maar kattenpis! Aleintje ziet ergens 

in een hoeksken nen kattenbak staan, ne kattenbak, ne facking kattenbak. Wat 

doet ne facking kattenbak ier int drankkot?! Aleintje beslist om diene 

kattenbak maar te laten zoalst is want euh…  
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Buiten een paar sjaalekes en een paar schoenen is er niets meer verdacht te 

vinden in het drankkot. Aleintje is toch nog altijd supernieuwsgierig en wilt echt 

weten wat da broeksken van Hannes daar deed, maar aangezien dat Hannes er 

nog niet is gaat ze het aan Yentlken vragen, zij zal daar wel iets meer van weten, 

daar is ons Aleintje zeker van.  

Maar wanneer Aleintje juist de deur wil opendoen om terug naar buiten te 

gaan merkt ze dat ze is opgesloten! GODVERDOMME! Aleintje probeert nog 

me ne ferme karatékick, gevolgd door een split en ne salto de deur open te 

doen maar tevergeefs, de deur is zo sterk als staal. Wat nu?! 

 

Wil jij graag weten wie Aleintje heeft opgesloten in het drankkot en wat Hannes 

zijn broeksken daar deed int drankkot? Lees dan zeker de volgende Resstory!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tahirass  
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The life of Baeskisj 
 

En zo gaat het leven van Baesken weer 

verder he matties…  
  

Weer wat meegemaakt ze de laatsten 

tijd, ge kunt het zo gek niet bedenken 

hehehe.. Vorige keer liet ik blijken dat 

ik zou verder gaan over een nachtje in 

de Fratello met GILF’kes, maar er is nog 

iets anders gebeurd ondertussen 

waardoor dat verhaal wordt 

uitgesteld!  

 

De laatste dag van mijn stage, 18 december, was het toevallig ook ’s avonds JFL 

(Jungle for life voor wie de afkorting nu nog niet kent!), een evenement van 

het jeugdhuis ten voordele van een goed doel. Dit jaar was het HSP Vlaanderen, 

waarvoor er die avond 500 euries zijn opgehaald! Maar ik ga het hier nu niet 

hebben over hoe goed we wel zijn, maar over wat er mij die avond overkomen 

is..Ik ben dus al redelijk vroeg bij de opbouw, beetje ingepilst zoals men wel 

eens zegt.  

Alles goed en wel, dik geamuseerd. Tot plots de fuif begon, en daar kreeg ik het 

ideale idee om aan de N’Ice Chouffe te beginnen.. Voor de niet-kenners onder 

de lezers, een donker biertje van 10°, en toevallig kan Baesken daar niet zo 

goed tegen, tegen een donker biertje, laat staan zo een zwaar.. Ik heb er zo 

toch wel een relatief ‘klein’ aantal verzet die avond, met toch wel iets wat ik 

nog nooit eerder heb meegemaakt tot gevolg. 
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Laten we beginnen bij het begin. Doordat Baesken zoveel van dat lekkere maar 

gevaarlijke donkere gerstensap had gedronken, was Mademoiselle Baes niet 

zo content, aleja, ge begrijpt mij wel. Dus die avond ook wel hier en daar een 

beetje woordjes gehad, niet slecht slecht, want ge kent mij, ik ben te 

vergelijken met een puppy’ke, dus ja, niet slecht slecht. Tegen een bepaald uur 

vertrok ze dan naar huis, nog steeds was er wat spanning, gezonde spanning, 

laten we het zo noemen. En ja, toen moeten we plots beginnen bellen zijn, 

vraag mij niet hoe, wat of wanneer (hehehe), maar toen ben ik blijkbaar het 

een en ander vergeten.  

“Voor ik verder ga met het verhaal moet ik even meedelen dat er die avond ook 

iets te doen was in de spiraal, tot een uur of geen idee, maar niet te laat, dat 

ga je wel merken” 

 Ik ben toen dus blijkbaar De Spiraal binnengeraakt, hoe, geen idee. Ik moet 

naar ’t schijnt daar gaan bellen zijn omdat er te veel lawaai was op andere, 

meer logische, locaties. En plots gingen mijn ogen open, alles wat ik zag was 

zwart. Ik zet me recht, en plots gaat er een alarm af. Tot die moment wist ik 

niet waar ik was, maar toen had ik het door, podium van De Spiraal.. Ik wil mijn 

gsm pakken om iemand te verwittigen, waren blijkbaar mijn gsm en schoenen 

verdwenen.. Ik had dus echt geen idee van wat gebeurd was en hoe ik daar was 

terecht gekomen..  

Heb uiteindelijk na 20 minuten met mijn aansteker mijn schoenen gevonden, 

5m verder dan waar ik lag, maar mijn gsm was nergens te vinden. En dit 

allemaal met een alarm op de achtergrond he miensjken. Ge hebt dan koppijn, 

dan dat er nog eens bij.. Na 30 minuten had ik mijn gsm nog niet gevonden dus 

ben ik  dan maar ‘slim’ geweest en ben naar de politie gelopen, want ik kreeg 

het alarm niet af.. Daar eerst al mijn papieren moeten tonen eer die wouden 

helpen, chance dat ik men portefeuille nog had. Die waren dus niet content 

(chance dat ik enen een beetje kon), ik mocht een ritje in de combi doen van 

den bureau tot het jeugdhuis (te voet had letterlijk sneller geweest).. Die met 

hun zaklamp zitten zoeken, dat alarm nog vollenbak aan ’t gaan.  
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Uiteindelijk hebben ze mijn gsm gevonden, 5m van waar ik lag te slapen, maar 

in de andere richting van mijn schoenen.. Redelijk wa gemiste oproepen etc, 

blijkbaar in slaap gevallen tijdens het bellen met mademoiselle, maar ik kon 

eindelijk iemand bereiken voor het alarm.. Nele, de beroepskracht, is dan om 

6u of 6u30 naar het jeugdhuis gekomen om me te helpen, wat een schatje! Al 

was ze niet zo blij achteraf.. Blijkbaar hadden ze met de opkuis het alarm dus 

opgezet terwijl ik in de spiraal lag..  

Ben dan uiteindelijk thuis geraakt, bleek dat we die ochtend vertrokken voor 

een gezinsuitstap naar Brussel.. Dus die waren ook niet zo content, geloof mij.. 

Ochja, alles is goed gekomen! Ik kan uit dit voorval maar 1 ding leren: “Ik ben 

een hele vaste slaper aangezien ik enkele uren heb kunnen slapen in een zaal 

vol bewegingssensoren!” 

WORDT VERVOLGD….          - Baes 
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Medewerker in de spotlight 
 

Tahira is een beetje de blonde van K3. Ze is niet alleen de queen van de kitchen, 

maar ook de ster achter iedere microfoon. Met haar hippe moves danst ze 

Béyonce van het podium, want R&B is haar ding. Jaar na jaar kwam ze naar 

héél wat activiteiten, maar de goesting om mee achter de toog te staan was zo 

groot. Ze helpt iedere tooghanger maar al te graag met een pintje, en ook 

jeugdhuis-handdoeken wassen staat zo in haar lijstje. Staat ze niet achter onze 

toog, dan kan je ze vinden bij de kleinere mannen op Speelplein. In de 

paasvakantie of in de zomer beleeft ze daar de meest fantastische dagen. Ze 

heeft daar haar hartje meer dan verloren, of heeft ze haar hartje eerder 

verloren bij Arno? Wie weet…  

 

         - Alien 
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Frisdrank van de maand 
 

 
Almdudler is een Oostenrijkse kruidenlimonade op natuurlijke 

basis. 

De drank werd in 1957 in Wenen ontwikkeld door W. Weber en E. 

Klein en momenteel (2005) geproduceerd door de firma Almdudler 

Limonade, A. & S. Klein GmbH & Co KG. Almdudler wordt verkocht 

in flessen waarop een in klederdracht gestoken paartje staat 

afgebeeld. Bekend is de slogan: “Wenn die kan Almdudler hab’n, 

geh’ i wieder ham!” (“Als ze geen Almdudler hebben, ga ik weer 

naar huis!”). Sinds 1994 wordt het ook onder licentie 

geproduceerd in Duitsland, België, Zwitserland en Polen. Per jaar wordt 

ongeveer 80 miljoen liter geproduceerd. 

 

 

Warme dranken 
Vanaf nu kan je ook warme drank bestellen 

aan den toog.  

Warme chocomelk, thee of soep voor €1.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruid_(keuken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1957
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Almdudler_Limonade&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Almdudler_Limonade&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klederdracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/1994
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
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Activiteiten 
Maandag 7 maart JH De Ressort op Eersten 

Toog 

Vrijdag 11 maart Beursfuif 
Vrijdag 18 en zaterdag 19 
maart 

JH gesloten 
(kernweekend) 

Vrijdag 1 april Comedy-avond 

Zaterdag 9 april 
9u - … 

Wafelverkoop 

Zaterdag 16 april Hiphop-avond 
Vrijdag 29 april Cocktailavond 

Zaterdag 7 mei Jazz & Blues avond 
Zaterdag 14 mei Jeugdhuizentocht 

enkel voor medewerkers 
JH gesloten 

Woensdag 29 juni Project eXamen  
Zaterdag 25 juni Denderend Klein 

Vrijdag 8 juli XXX-night 

12 – 23 juli JH is op reis 
Vrijdag 29 juli raPUNKzel 

Zaterdag 13 augustus SKAramouche 
 

Wanneer sluiten wij onze deuren? #sipmanneke 

MAART: vrijdag 18 -& zaterdagavond 19 maart: JH gesloten wegens 

kernweekend  

APRIL: vrijdag -en zaterdagavond 22 - 23 april: JH gesloten wegens 

medewerkersactiviteit  
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MEI: zaterdag 14 mei: JH gesloten wegens medewerkersactiviteit 

Openingsuren 
Middagen        12:00 tot 12:30 (enkel tijdens schoolweken) 

Vrijdag              15:45 tot 17:45 (enkel tijdens schoolweken) 

                           20:00 tot 02:00 

Zaterdag           20:00 tot 02:00 
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