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Voorwoord 
 

Liefste medewerkers, bestuurders, leden en sympathisanten 

 

Na alweer enkele fantastische evenementen is een bedankwoordje 

toch terug op zijn plaats voor onze medewerkers. Jullie zijn fantastisch! 

De jeugd die ieder weekend terug afzakt naar ons jeugdhuis om er elke 

keer opnieuw  een fantastische avond van te maken, jullie ook 

bedankt! 

Na een drukke periode waarin zowat elk weekend iets gepland was, is 

een periode van rust aangebroken. Alleszins rust voor het jeugdhuis.. 

Want iedereen mag zich weer achter zijn bureau nestelen. De examens 

zijn aangebroken.. Allemaal veel succes met die examens! 

Het licht aan het einde van de tunnel.. Die is er na de examens! Met 

een 50-tal medewerkers vertrekken we richting Hongarije! Een reis vol 

activiteiten, feestjes en JH-liefde! Ik kijk er alvast naar uit! 

Veel liefde voor jullie, 

Maister 
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Body talk  

 

Een editie vol wonderlijke of wonderbare zaken; van robotmensen tot 

energiecentra in de vingers, lipsticks of lipdicks en MIPS. Lees zelf verder om 

te zien wat er nog allemaal staat neergetypt!  

 

Tegenwoordig moet je van 

niets meer verschieten, ook 

niet als bedrijven je 

overleden dierbaren willen 

én kunnen vervangen door 

robotklonen. Vreemd zou je 

zeggen, maar we kampen 

allemaal met wat 

verlatingsangst en loslaten is 

al zeker the hell. Zo had een Vietnamese man het enorm zwaar toen zijn vrouw 

overleed… en besloot haar terug op te graven, haar lichaam in klei te omhullen 

en zo vijf jaar naast haar te slapen. Bizar verhaal, niet waar?!  

Verrassend (?!) genoeg zal een ietwat anders fenomeen in de toekomst 

misschien naar een geheel nieuw niveau getild worden: experts voorspellen 

dat mensen hun overleden familieleden zullen kunnen vervangen door 

synthetische robotklonen met een digitale kopie van het geheugen, de normen 

en waarden van die personen.  

Geloof het of niet, maar het bestaat al! Een transgender genaamd Martine 

Rothblatt, ookwel de hoogstbetaalde vrouwelijke CEO in Amerika, heeft een 

digitale replica gemaakt van haar vrouw, Bina Aspen. De robot, Bina48, is 

gemaakt van een huid-achtig rubber en tijdens het proces is meer dan 100 uur 

aan audiodata gebruikt van de menselijke Bina, waarin ze vertelt over haar 



 
5 

geheugen en geloofsovertuigingen. Bina48 ‘houdt’ van bloemen, heeft een 

moccakleurige huid en gebruikt zelfspot als humor, net als de echte Bina. 

Verder maakt ze gezichtsuitdrukkingen, groet ze mensen en heeft ze 

conversaties. De huidige Bina48 heeft nog een paar sociale foutjes, maar 

binnen een jaar of 10-20 komen “degelijke robotmensen” op de markt voor 

grofweg $25.000 tot $30.000. Ergens is het begrijpelijk dat mensen hiernaar 

grijpen om niet te hoeven loslaten en rouwen, maar of het echt thé solution is, 

dat laat ik aan jullie over. 

Maar misschien toch nog even onder de levenden blijven. 

Hieronder tips and tricks om je algehele welzijn te 

verbeteren. Beginnen doen we met energiecentra in, je 

raadt het nooit, je vingers. Een leraar traditionele 

geneeskunde beweert dat de mens 26 zetels van kracht 

heeft in het lichaam en die zouden verbonden zijn met verschillende organen. 

1. Duim: stimuleert het hart en de longen. Zachtjes over deze vinger 

wrijven en trekken zou hartkloppingen en kortademigheid verlichten. 

2. Wijsvinger: verbonden met het maagdarmkanaal. Voorkom indigestie, 

buikpijn en constipatie door deze te stimuleren. 

3. Middelvinger zou verbonden zijn met het bloedsomloop. Wrijven helpt 

tegen duizeligheid en misselijkheid, maar ook tegen slapeloosheid.  

4. Ringvinger is verantwoordelijk voor de emoionele toestanden van de 

mens. Voel jij je zenuwachtig, stressy, kwaad of whatsoever?! 

Masseren die vinger!  

5. Pink: verbonden met nieren en hoofd. Volgens meneer de Chinese 

geneesheer zou je uw pink regelmatig moeten samendrukken (euh, 

wat bedoelt u?) om nier-, hoofd- en nekproblemen te voorkomen. 

Ok, genoeg geneeskundige wijsheid...laten we even kijken naar andere 

interessante zaken die wij, als levende mensen gebruiken.  
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Ladies, wat dachten jullie 

bijvoorbeeld van een 

lipstick in de vorm van een 

paddenstoel .. of zo moest 

het er toch uitzien 

#thatsnastydude. Wil je 

zelf genieten van thé 

Mushroom lipsticks (of 

beter gezegd lipdicks), dan kan je een pak van TWAALF zonder gène op Amazon 

bestellen voor €14,36. Of doe ze cadeau aan een vriendin die verlekkerd is op 

paddenstoelen...  

En na dit eerder ongebruikelijk en samengeperst 

(mannelijk-vrouwelijk) lipdickstickontwerp, even een 

mededeling voor de naturisten onder ons, want nu zou er 

een app bestaan waarmee je (weer) schaamteloos 

naaktselfies kan posten. Hoe het noemt?! MIPS. Je kan er 

coole collages mee maken... dus euh #gaanmetdiebanaan. 

Of toch maar opletten?! Een lerares is namelijk ontslagen 

omdat ze het woord ‘vagina’ zei. De Amerikaanse Georgia O’Keefe (bekend om 

haar schilderijen van wolkenkrabbers en iconische, kleurrijke bloemen ofwel 

vrouwelijke genitaliën) wou tijdens haar les schilderijen bespreken en hoopte 

dat het woord ‘vagina’ een interessante dialoog zou ontlokken #thinktwice. 

Mevrouw O’Keefe had dan beter gebruik gemaakt van MIPS zou ik zo denken.  

Genoeg over lichaamsdelen, laten we eens letterlijk naakt gaan en het eens 

over emoties hebben. Gevreesd woord voor duizenden onder ons, als het niet 

miljarden is want erover praten is niet altijd even gemakkelijk en daarom: LET 

OP: emoties hangen blijkbaar daadwerkelijk in 

de lucht! Denk maar aan spanning die om te 

snijden is, liefde die in de lucht hangt of 

onraad ruiken, we hebben het allemaal al eens meegemaakt. Klopt dat nu wel? 

Volgens recent onderzoek wel: voor de eerste keer is er aangetoond dat 
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emoties invloed hebben op de chemische samenstelling van de lucht. 

Bijvoorbeeld: bij spannende scènes (die ze toonden aan de proefpersonen) 

ging de hoeveelheid CO2 en isopreen in de lucht sterk omhoog, wat 

vermoedelijk te wijten is aan de toegenomen hartslag en ademhaling van 

mensen in spannende situaties. Je vraagt je nu waarschijnlijk af of er nu ook 

een effect is op mensen, of mensen bewust gevoelig zijn voor de chemische 

samenstelling van de lucht. Volgens de onderzoeker is het zeker mogelijk dat 

de samenstelling van de lucht invloed heeft op de stemming van mensen dus 

let in vervolg op met wat je zegt of doet en hou rekening met de chemische 

samenstelling!  

Aangezien ik met robotnews begonnen ben, zal ik 

ook eindigen met een robot artikel so here it goes: 

‘Ik sliep met een robot en het was heerlijk’. 

Somnox, de slaaprobot die op een grote zachte 

pinda lijkt en waarmee je lepeltje-lepeltje kan 

liggen. En wat hem ook nog ‘echt’ maakt: er zit een 

mechanisme in dat de ademhaling van een 

partner stimuleert, maar het heeft wel geen 

benen, hoofd, armen, haar of whatsoever. Het is 

gewoon een 5kg zware pindavormige partner die 

je helpt om in slaap te vallen. Volgens de 

ontwerpers is het voor mensen tussen de 40 en 60 

omdat deze slechter zouden slapen, maar ik zou niet weten waarom wij niet 

eens met de pinda mogen slapen. Als je hem dus graag wil testen, dan moet je 

naar het International Festival of Technology in Delft (Nederland). De makers 

zijn daar vanaf 1 juni tot en met 3 juni.  

 

 

- Madaars 
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Wistjedatjes 
 

Wist je dat… 

… we aan de voorlaatste ResStory zitten voor dit werkjaar… 

… en dat dit onze 21ste editie is van DE… 

… nadruk op de ‘DE’… 

… ResStory, jawellekes… 

… de tijd gaat snel als je weet waar je plezier kan maken. #knipoog 

We hervatten onze wistjes, watjes en datjes in de maand april… 

… maartse buien, aprilse grillen… 

… je kent ze wel. 

April en mei waren dolle maanden met maar liefst 10 activiteiten... 

… en we konden terugblikken… 

… op geweldig goed comedytalent van Bas Birker...  

… en de bende van Libertine Music Label… 

… waren ONDER DE INDRUK… 

… en wij onder de indruk van hen! 

Om het met de mooie woorden van ons Erin (RinRin) te zeggen: een rapke 

hier, wat zwoel geschuur daar, vanavond wordt jouw jeugdhuis een waar 

Gangsta's paradise! 

En zwoel geschuur kent zijn grenzen niet… 

… want Summervibes was één groot feest… 

… prachtige affiche en steengoeie muziek dankzij Wasted ’n Confused, Dj K-

Rizzle & residenten Dj Karine & Dj Dirkosaurus… 

… jawadde dadde. 

Intussentijd… 

… zijn we het provinciaal domein De Gavers gaan onveilig maken tijdens ‘t 

bedankingsweekend… 

… waar we met maar liefst 35 mannen en madammen waren… 

… en tijdens dat weekend vierden we dubbel feest… 

… zowel Yoran Cambier als Axel Saerens mochten 20 kaarsjes uitblazen. 
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Een grappig weetje… 

… die vrijdagavond van het weekendje verloor Robin De Clercq zijn 

autosleutels tijdens een spel… 

… voor de verandering… 

… in een veld van twee hectare... 

... mocht je het niet weten, twee grote voetbalvelden groot... 

… zoooooogrooooooot #datgaanwenooooitmeerterugvinden 

… we heften onze poepescheten op en zochten vollenbak... 

… Kjetil zei: ja allemaal op een rij en goe kijken voor u hé mannen… 

… zo gezegd, zo gedaan... 

… en jaja… 

… GEVONDEN!  

Onze PR lady en man-achter-iedere-affiche al enige tijd een koppeltje 

vormen… 

… haha… 

… ik heb het inderdaad over mezelf en de knappe vent Axel Saerens.  

We hebben 700 jeugdhuisleden bereikt in onze facebookgroep!  

Robin De Clercq en Yentl Van Acker werden beide kampioen met hun 

pingpong/dansclub… 

… en onze voorzitter, maister kondigde recent zijn laatste weken als student 

aan… 

… geeft daarom een gigantische afstudeerfeest… 

… en heeft hij ook al de smaak te pakken van het werkvolk… 

… HIJ HEEFT DE JOB! #vierenvieren  
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Wat brengt ons de komende maanden naar het 

jeugdhuis? 

Een groot zomerfeest met DJ’s, ambiance en zotte 

dansmoves… 

… op het einde van jullie blok & examens… 

… dus… 

… hou vrijdag 24 juli maar vrij… 

… want we gaan dansen tot de vroege uurtjes…  

… check zeker onze Facebookpagina voor meer info… 

SKAramouche is helemaaaaal back babies… 

… zaterdag 13 augustus wordt de parking van JC De 

Spiraal en JH De Ressort jullie jungle voor reggaeton en 

multiculturele babbeltjes… 

… vanaf 16u… 

… jaaaaaaaaaaaaaaaja spannend… 

… verwacht je maar aan namen die je omver blazen met hun vibes!  

Wist je dat we half weg zijn met de voorbereidingen van 10 jaar De Ressort 

en 24 uur van De Ressort tijdens het feestweekend van JC De Spiraal… 

… dus stay tuned via onze pagina of op www.deressort.com. 

Ressortianen...  

... nog eventjes dit... 

... ons Ressortbier staat terug op onze kaart... #mmmlekker 

... het menu Ressort kan je nog steeds vinden in de burgershop Variatie 39... 

... dat wil zeggen... 

... een burger en een drankje aan 6 euries... 

... en we blijven tijdens de examenperiode iedere vrijdag en zaterdag open... 

... hou wél rekening met last-minute wijzigen. 

Ook het EK zal niet ontbreken in ons jeugdhuis... 

... en zenden we alle matches uit die doorgaan op vrijdag of zaterdag, 

(woensdag in de zomermaanden).  

Mijn wist-je-datjes zijn op voor deze maand… 

… maar niet getreurd… 

http://www.deressort.com/
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… want de wist-je-datjes editie van september zullen er boenk op zijn… 

… activiteiten zoals XXX-night, onze zotteeeeeeeee vakantie in Hungary, 

raPUNKzel en SKAramouche... 

... we hebben véél om over te praten… 

… mwah mwah mwah… 

… tot binnen drie maandjes... 

… en remember… 

… JULLIE ZIJN DE BESTE! 

Lekjes van deze dame… 

… Aleintje… 

… viszontlátásra, een woordje Hongaars kan nooit geen kwaad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alien, Lein voor de vrienden!   
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Sportrubriek 

 

Schaakboksen 

De minst fysisch zware sport versus een zeer intense sport samen? Gek genoeg 

bestaat het!  

Schaakboksen is de combinatie van het denkspel schaken en de vechtsport 

boksen.  Een of ander gekke man had de inspiratie opgedaan vanuit een 

stripverhaal. Hij organiseerde dan in 2003 een eerste schaakbokswedstrijd in 

Berlijn.  

Maar hoe speel je dit ? ‘ Ik sla op uw gezicht bij elke pion dat ik afpak zouden 

sommigen denken maar neen, zo is dat dus niet!  
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Een wedstrijd bestaat uit elf ronden met afwisselend een ronde schaken (4 

minuten) en een ronde boksen (2 minuten). Zo’n wedstrijd begint met een 

ronde schaken. Het is de bedoeling dat de deelnemers hun zet doen tijdens het 

schaken binnen de 12 seconden, snelschaken dus. Men krijgt tussen elke ronde 

1 minuut pauze, tijd genoeg voor het aan- en uittrekken van de 

bokshandschoenen.  

Wanneer er een schaakmat, knock-out, een jury-besluit of de overschrijding 

van de bedenktijd is, dan pas is de wedstrijd afgelopen. Als een speler geen zet 

uitvoert tijdens de schaakronde krijgt hij een waarschuwing. Een volgende 

waarschuwing resulteert in diskwalificatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kevin Mels 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knock-out
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Hot or Not 

 

 

 

 

 

   

   

                 - Alexia     

HOT 

NOT 
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Tips & Tricks 

Negen maatregelen om te voorkomen dat je borsten gaan hangen. 

 

1)  Hang er ballonnen aan.   2) Doe boop-pushups. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Investeer in een boobies-plank.                     4) Voorkom oefeningen waarbij                  

                                                                                        je op en neer gaat. 
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5) Loop altijd met je armen in de lucht.           6) Masseer je borsten met veren.  

     Dan lijken ze hoger te zitten                               Zo stijgen ze misschien op. 

     . 

 
 

 

 

7) Douch met een bh aan.                                         8) Voorkom slapen dan gaan  

                                                                                             ze namelijk alle kanten 

                                                                                                        ophangen. 

 
 

 

 

 

- Ellen Penninck/ Picknick 
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Student in ... 

 

In de twee vorige edities hebben we reeds Gent en Leuven besproken. In deze 

editie van de ResStory gaan we naar BRUSSEL, onze hoofdstad! Er zullen de 

komende maanden voor veel laatstejaars secundair keuzes moeten gemaakt 

worden.. een studentenstad is er één van. Alleszins “student zijn” is de mooiste 

tijd in je leven, geniet ervan! 

Brussel kunnen we een beetje beschrijven als een buitenbeentje in dit artikel. 

Het heeft een niet echt geconcentreerde studentenbuurt, eerder verschillende 

wijken en campussen. Als voordeel heeft dat natuurlijk dat je meer plekken 

hebt om te ontdekken in onze hoofdstad! 

Echt studentikoos wordt het vooral rondom de campussen van de 

universiteiten en hogescholen in de stad. De grootste studentenwijk is 

ongetwijfeld die rondom de VUB- en ULB-campussen in Etterbeek en Elsene. 

Beide studentengemeenschappen ontmoeten elkaar op 'het Cimetière', de 

uitgaanswijk bij het kerkhof van Elsene. En ook de Generaal Jacqueslaan is 

populair bij de Vlaamse studenten. 

Niet veel verderop, op het Kasteleinsplein (Châtelain) is de sfeer wat deftiger 

en zijn de pintjes wat duurder. Niettemin: op donderdagavond (en dan vooral 

bij mooi weer) zitten alle cafés er stampvol. 
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Welke openingsfeestjes/events mag je niet missen? 

Tweedehandsmarkt 

Is je kot nog wat te kaal naar je zin? Omdat het niet altijd Ikea hoeft te zijn, kun 

je op woensdag 24 september leuke meubeltjes en deco scoren op de 

Tweedehandsmarkt, op het grasveld voor het Brusselse Kultuurkaffee op de 

VUB-campus. 

 

Brussel Brost 

Gratis studentenfeest aan het Brusselse kanaal op de eerste donderdag bij de 

start van het academiejaar! 

 

Retro Night TD 

Nog niet uitgefeest na Brussel Brost op donderdag? Ook op de VUB-campus 

wordt het academiejaar stevig ingezet met Retro Night, de eerste 'Tent TD' 

van het feestseizoen. Een kaartje kost je 6 euro en  plaats van afspraak is de 

feesttent op de VUB-campus. 

 

   

                    

 

 

 - Jitse 

http://www.vub.ac.be/events/2014/tweedehandsmarkt
http://www.vub.ac.be/events/2014/brussel-brost-afterparty-retro-night-td-fuif
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Band in de kijker 
 

Petit Biscuit 

De artiest die de spits mag afbijten in deze ResStory is Petit Biscuit. Achter de 

geheimzinnige façade schuilt een 16-jarige Fransman met Marokkaanse roots. 

Zijn herkomst is duidelijk aanwezig in zijn dromerige chillwave muziek, maar hij 

wordt ook beïnvloed door klassieke muziek. Enkele harmonische 

synthakkoorden, besprenkeld met wat gitaar, gefundeerd met een relaxte beat 

is zijn formule voor een song met aanstekelijke summervibes! Hij reisde al door 

Europa als opwarmer voor Odesza en wil het, na zijn studies, nog veel verder 

schoppen. Mijn persoonlijke favorietjes zijn Sunset Lover, Memories en 

Oceans. Hij is op donderdag 14 juli te bezichtigen op één van de vele podia op 

Dour Festival! 

 

 

 

 

 

  

  

 

- Hanne 
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Liedjes in de kijker! 
 

Hier vind je vijf liedjes die volgens mij de moeite zijn om te leren kennen! 

o John Butler Trio – Ocean: Een prachtig, instrumentaal nummer dat 

samen met de artiest evolueert. John Butler beweert het nummer 

nooit volledig hetzelfde te spelen. Bij het luisteren naar dit nummer 

ervaar ik twaalf minuten hemelse melodieën en ik hoop jullie ook! 

 

o Pink Floyd – Money: Een nummer op het iconische album Dark Side Of 

The Moon dat ons een inzicht gunt op de onbegrensde macht van geld. 

 

o Mumford & Sons, Baaba Maal, The Very Best and Beatenberg – There 

Will Be Time: Een betoverende samenwerking die aantoont dat muziek 

geen landsgrenzen kent! 

 

o The White Stripes – Hotel Yorba: Een vreugdevol nummer met als titel 

de naam van een hotel in Detroit waar volgens de geruchten het duo 

levenslang werd verbannen. 

 

o Panic! At The Disco – I Write Sins Not Tragedies: Een knallend nummer 

dat ondanks zijn oorsprong in de Verenigde Staten, het land dat zo 

pronkt met zijn vrijheden, toch schaamteloos gecensureerd wordt op 

de meeste radiostations. 

 

 

 

 

- 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! 
Deze reeks vragen werden beantwoord door JOU! 

 

Stel je mocht een nieuwe naam verzinnen voor De Ressort..? 

 Jh het Baraksken (Lukas) 

 Jh Brak (Lukas) 

 Jh maakt geen zak uit (Hannes) 

 Eerlijk, ik zou echt geen andere naam kunnen bedenken omdat ik het 

echt een leuke en aantrekkelijke naam vind en het is gewoon een 

beetje een "coole" naam dus ik zou echt geen andere naam kunnen 

bedenken. (Julie) 

 The teen's pub (Valentin) 

 Ik zou het niet veranderen , De Ressort is een goeie naam. (Shauni) 

 

Hoe kwam je voor het eerst in contact met het JH? 

Het antwoord op deze vraag is voor 99% Afterskoel! Heel veel mensen kwamen 

voor het eerst in ons Jeugdhuisnestje terecht wanneer ze op 

vrijdagnamiddagen de sfeer kwamen opsnuiven op Afterskoel! Dit uiteraard 

dankzij hun geweldige vrienden ! De andere 1% bestaat uit mensen zoals 

Hannes die er geen idee meer van hebben. 

 

 



 
22 

Had de Ressort niet bestaan wat zou je dan doen ? 

Hoewel velen nog back-up plannen hebben en gewoon elders wat zou gaan 

drinken waar de sfeer evengoed zit of gamen tot ze er bij neervallen zijn er vele 

hartjes die zouden breken moest er plots geen Ressort meer bestaan. Loïc 

heeft er geen idee van wat hij zou doen , thuis zitten dan maar ... , Hannes zou 

zijn grijze hersencellen laten werken en thuis studeren MAAR vooral een heel 

saai leven lijden. "Ons jeugdcafé missen , waar je mensen ziet die je anders niet 

zou zien." ~Julie 

 

Wie is volgens jou de grootste dronkaard? 

Deze titel dragen we met we met zen allen! Maar toch mogen er een paar hun 

plaats innemen op het podium. Op nr. 3 komt onze enige echte medewerker 

met een hart van paars ... MELSKEN! Numero dos (santos) is voor de Pikachu 

van de Ressort ... CEKES! En op de eerste plaats onze one and only ... Peace 

Paus! Hier drinken we eentje op! 

 

Welke medewerker kan jou krijgen? 

De koploper is toch wel ons teergeliefde Soetkin! Wat zeker te begrijpen valt! 

Ook Alien en Mona vallen zeer goed in de smaak! Volgens de chiro is Robina 

het aantrekkelijkst en specifiek Jarne heeft het meer voor Cekes. Bij de meisjes 

kan ik vaststellen dat "dienen in zijn chirokleren" toch wel wat  hartjes sneller 

doet slaan. 
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        Ressorthunk van het jaar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE Ressorthunk van het jaar... Jelte Hendrickx! Van de 96 stemmen had 

Jelte er maar liefst 31! En dit met nog 14 andere kandidaten! PROFICIAT!!!! 

- Yentl 
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C’est qui, c’est qui, c’est qui? C’est 

Foooons, c’est Fooooons, c’est 

Fooooons!  

 
Wie vaak het jeugdhuis binnenstapt of geniet van activiteiten met het 

jeugdhuis op verplaatsing, zal hém onwaarschijnlijk al gezien hebben. De oude 

beer die eens in de zetel, op de piano af achter de bar geniet van zijn leventje. 

Wie is Fons of wat is het verhaal achter deze knappe gozer? 

Fons is sinds vier officieel de 

mascotte van dit geweldige jeugdhuis 

geworden. Toen het jeugdhuis begon 

met zijn eigen minivoetbalploeg  

 

 

(die trouwens nog steeds 

bestaat, maar even op on hold 

staat) kreeg Damien a.k.a. 

Poco D voor de vrouwtjes een 

idee. Fons toevoegen aan de 

ploeg als vaste mascotte. Fons 

stond in voor zijn volharding 

en trouw aan de ploeg.  
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Iedere match volgde hij van dichtbij, zonder al teveel 

commentaar te geven, neen zo is hij niet! De Fons is 

geliefd door iedereen, en zal er altijd voor iedereen zijn. 

Ook wij vergeten Fons nooit! Zo heeft hij ooit al eens 

meegedaan met een zeepkistenrace, maaaaar dat 

beviel hém niet zo goed. Hij kreeg in Formaat, editie 

april 2014 een eigen plekje onder de rubriek ‘DE 

MASCOTTE’.  

 

 

 

 

Maar vooral zijn garderobe, is iets 

om jaloers op te zijn. Hij is niet 

bang van een bikinietje, en trek-er-

op-uit-outfit, of van een negligee.  

Fons zal op 23 augustus 2016, 

26jaar oud (jong) worden. Deze bink 

van een beer werd aan Damien 

gegeven op 23 augustus 1990 voor 

zijn eerste verjaardag.  

 

 

 

 

 
 

- Alein & Damdam 
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Buitenlandse reis Tsjechië: Cekes 

loses it 
 

Dit is een verhaal van een jongeman genaamd Cekes. Ook wel een bewoner 

genoemd van het befaamde jeugdhuis ‘De Ressort’ aangezien Cekes er altijd 

vertoeft wanneer het mogelijk is. Ik kende Cekes nog niet zo heel lang toen we 

voor de eerste keer allebei onze eerste buitenlandse reis inzetten. 

Aangekomen in Tsjechië werden we overspoeld aan een overvloed van nieuwe 

vriendschappen, goedkope pintjes en zeer late gezellige avonden. U kan zich 

voorstellen dat deze 

avonden mentaal 

zeer slopend waren 

voor mezelf maar 

zeker en vooral voor 

deze jongeman 

genaamd Cekes. 

Cekes is namelijk een 

persoon die graag 

zijn grenzen verkent 

en als de “dappere” 

persoon die hij is 

heeft hij getracht om 

elke dag opnieuw 

deze grens te verleggen. Het was dan ook een kwestie van tijd tot dat Cekes 

helemaal doordraaide. Het was de 7de dag en na een avond dat gevuld zat met 

het spelletje geesten oproepen merkten we dat onze Cekes nogal kwetsbaar 

was opgesteld. We dachten:  ‘Nu is het tijd voor een dosis karma.’ Cekes stond 

nogal bekend om van tijd tot tijd eens het rotzakske uit te hangen. Het was tijd 

voor een ‘alleen op de wereld moment’ en toen Cekes achter zijn 7de glaasje 

wijn ging, verstopte iedereen zich. Hij kon het niet vatten en helemaal in paniek 
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wist hij niet meer wat te doen. Door de spanning van vorige activiteit hadden 

we het briljante idee om er nog een schepje bovenop te doen en allemaal als 

“geesten” naar Cekes toe te stappen. Cekes werd helemaal zot en verstopte 

zich in een hoekje van onze keuken met een grote zak zout. Iedereen vond het 

wel welletjes geweest na eens goed gelachen te hebben en stopte ermee. 

Buiten Reyntjens ,een andere rotzakske binnen ons jeugdhuis, bleef er voor 

gaan en heeft Cekes echt goed laten afzien maar zoals eerder gezegd is Cekes 

een zeer dappere ziel. Hij stapte naar buiten met zijn zak zout en gooide het 

allemaal op Reyntjens (en in zijn ogen) om de geest te verdrijven. Tot op de dag 

van vandaag denkt Cekes nog steeds dat wij van niets wisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         - Siebe 
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Raadsels 
 

Beste vriendjes en vriendinnetjes!  

Vandaag is het eens tijd voor iets anders, tijd voor je eens lekker voor de gek 

te houden. 

 

Wie zie je ? 

Kijk 1 minuut lang naar de 

4 puntjes in het midden ! 

Kijk dan naar een wit oppervlakte 

bijvoorbeeld het plafond, 

en knipper met je ogen..... 

Wie zie je ? 
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Nog eentje– mits je brein het nog aankan – een klassieker. De Blivet, meer 

bepaald. Een onmogelijke figuur, waar je uren naar kan kijken. De illusie 

verdwijnt als je de drie cirkels met de hand afdekt. 

 

 

 

Krijg je er niet genoeg van? Surf dan eens op Youtube naar: 

“Virtual Barber Shop”.  

Zorg ervoor dat je in een stille ruimte zit, doe je oortjes in en zorg dat ze juist  

zitten! (Links oortje in het linkeroor en rechter oortje in het rechteroor). Doe 

je ogen dicht en geniet. Het is net alsof je echt bij de kapper zit! 

 

 

 

- Tahirass  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blivet
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The life of Baeskisj 
 

Na een welbewogen 

nachtjen in het jeugdhuis 

zoals men al wel eens durft  
zeggen, heb ik een tijdje 

terug weer wat 

meegemaakt. Ook al was 

mijn orgaan der gedachten 

enigszins wat aan het weken 

in het gevloeide gerstenat, ik 

weet het nog goed!   

Op een avondje uit kan er wel al eens wat gebeuren, dat weten jullie lezertjes 

zelf wel. Maar deze keer was het er na, op de ‘baan naar huis’.  

Ik moest die avond te voet naar huis, dus laten we zeggen toch een uurtje 

dretsen. Maar toen kreeg ik van een van de lieve jongentjes in het jeugdhuis 

een slaapplek aangeboden waar ik uiteraard geen nee kon op zeggen, zeker 

niet omdat het maar vijftien minuten stappen was! Ik moet er wel even aan 

toevoegen dat zijn vriendin toen ook de nacht bij hem doorbracht, wat me zo 

wat het derde wiel maakte en ik hun avond niet wou verkloten. Maar op die 

vijftien minuten is heel mijn planning toch wel een beetje veranderd, laten we 

het zo stellen.  

Op de baan naar deze jonkheer zijn mansion passeerden af en toe eens auto’s, 

wantja, we liepen nu ook eenmaal langs de baan.. En geen idee hoe het kwam, 

maar bij iedere auto die ik in de verte hoorde naderen begon ik ‘Jitse’ te roepen 

en mijn duim op te steken voor een lift. Auto’s komen en auto’s gaan, tot er 

plots één bleef staan. Daar begint eigenlijk zo wat het tweede deel van mijn 

avond.  
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Plots smeet een kerel de deur open en vroeg me waar ik moest zijn. Mijn 

compagnie en ik half in shock dat er om dat uur (3u30 ofzo) nog iemand stopte. 

De kerel zelf, een heel louche type, dat zag je meteen. Mijn gezelschap zei dat 

ik het moest weten en dat het op eigen risico was, dus ik stemde in. Ik klapte 

de deur dicht en zei dat ik naar Lierde moest, de man stemde in. Nog voor hij 

vertrok stak er al een Carapils in men hand en in de zijne, hij trakteerde me en 

zei dat hij me ging afzetten, maar eerst een pitstop moest maken bij hem thuis. 

De poepers kwamen al.. Je kon ook meteen zien dat hij iets had gepakt, maar 

wat wist ik op die moment nog niet.. 

Dikke 5 minuten later komen we aan bij zijn appartement, in het stad van 

Geraardsbergen, wat al een kleine opluchting was. Mijn Carapils was amper 2 

slokken van genomen en de zijne was al leeg, terwijl hij dan nog reed ook.. Hij 

parkeerde hem en vroeg of ik mee binnen kwam, om nog enen te drinken en 

daarna voerde hij me naar huis. Ik durfde tegen zo ne skouen dan ook geen nee 

zeggen dus ging mee naar binnen. Daar gaf hij me nog een Cara’ken en we 

rookten een sigaretjen. Na het safken was het duidelijk voor me aan welke 

drugs hij zat, want hij kwam met een doosken af en vroeg ik ook wat ‘bruinen’ 

moest hebben. Ik weigerde beleefd. Toen deed hij zijn levensverhaal over wat 

hij al had meegemaakt en wat hij nog allemaal deed in het leven. Ik moet wel 

toegeven dat hij toen we daar zaten geen drugs heeft genomen, maar me wel 

heeft gezegd dat hij er niet vies van was.  

So be it, ons Carapilsje was leeg en we begaven ons naar de auto, het was al 

klaar aan het worden.. Net toen ik wou instappen zei hij dat hij nog snel even 

binnen moest zijn want dat hij iets vergeten was, ik begon weer schrik te krijgen 

he.. Een wapen, drugs,.. Alles speelt door je hoofd op die moment.. Gelukkig 

voor mij waren het voor ons elk nog een pintje en heeft hij me veilig en wel 

thuis afgezet. Toen heb ik mijn gezelschap van eerder die avond gestuurd dat 

ik veilig thuis was en zij waren even opgelucht als mij! Wel niet zelf uitproberen 

he lezertjes, het had fout kunnen aflopen!   

 

         - Baes 
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Medewerker in de spotlight 
 

Voor deze voorlaatste, maar hoogstwaarschijnlijk zotste editie hebben we een 

ongelofelijke lady gekozen die de spotlight verdient; niemand minder dan ons 

Elketjeuh oftewel de dame achter de einderedactie van De ResStory. Ze kent 

het jeugdhuis door en door en loopt hier al meer dan 8 jaar over de vloer alsof 

het haar tweede huis is. Deze felle dame is niet enkel het zonnetje voor 

iedereen hier in het jeugdhuis, maar ook op haar school kleurt en fleurt ze als 

juf de hele boel op. Wil je kennismaken met deze deerne, zet je stappen 

richting jeugdhuis De Ressort. Tot slot: haar aftermovies zijn écht de shit. Deze 

vind je terug op ons tjoebtjoeb-kanaal (YouTube), op onze Facebookpagina en 

last but not least: www.deressort.com  

PS: met cadeautjes van Jack White van The White Stripes maak je haar altijd 

blij!  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

- Lein & Madaars 

http://www.deressort.com/
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Bier van de maand 
Enkele jaren terug was dit een zeer geliefd biertje in het 

jeugdhuis. Vanaf nu is hij terug! 

Steenuilke is een Belgisch bier van hoge gisting. 

Het bier wordt gebrouwen in Brouwerij De Ryck te Herzele. 

Het is een blond bier met een alcoholpercentage van 6,5%. 

Dit bier wordt gebrouwen in opdracht van het Regionaal 

Landschap Vlaamse Ardennen naar aanleiding van 

het steenuilproject. Het is een hoppig bier met drie kruiden 

uit de Vlaamse Ardennen. Steenuilke behaalde een zilveren 

medaille op de European Beer Star 2011 te Neurenberg in  

      de categorie Belgian Style Ale.  

Frisdrank van de maand 
 

 

Sprite is een koolzuurhoudende frisdrank van The Coca-Cola 

Company. Het werd in 1961 in de Verenigde Staten op de 

markt gebracht als antwoord op 7Up. Sprite is kleurloos en 

heeft een lemon-lime-smaak. 

 

 

 

Binnenkort verkopen we ook sangria! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_De_Ryck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herzele_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholpercentage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Ardennen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenuil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofcarbonaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frisdrank
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/7Up
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lemon-lime
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Activiteiten 
Vrijdag 24 juni PROJECT eXamen 
Zaterdag 25 juni Denderend Klein 

Vrijdag 8 juli XXX-night 
12 – 23 juli JH is op reis 

Woensdag 27 juli raPUNKzel 
Vrijdag 12 augustus JH gesloten 

Zaterdag 13 augustus SKAramouche 

Vrijdag 26 augustus JH gesloten (Tropische 
Nacht) 

Zaterdag 27 augustus Bedanking medewerkers (JH 
toe!) 

Zondag 28 augustus Processie Van Plaisance 
Vrijdag 2 september Back To School (Spiraal) 

Vrijdag 16 september 10 jaar De Spiraal (JH toe!) 
Zaterdag 17 september 24 uur JH De Ressort 

30 september – 2 oktober Medewerkersweekend (JH 
toe!) 

Vrijdag 14 oktober 10 jaar JH De Ressort 

Zaterdag 15 oktober 10 jaar JH De Ressort 
(Oktoberfest) 

Vrijdag 21 oktober Dag van de Jeugdbeweging 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de examen/blokperiode zal het jeugdhuis iedere 

vrijdag en zaterdag open zijn, maar hou zeker de pagina in de 

gaten voor last-minute wijzigen. 

Tijdens de zomermaanden is het jeugdhuis open op 

woensdag 18u-00u & vrijdag 20u-02u. Vanaf woensdag 6 juli 

duuuus! (geen zaterdag meer tot september) 
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