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Voorwoord 
Beste medewerkers, bestuurders, leden, niet-leden en sympathisanten 

Het werkingsjaar 2015-2016 zit er op! En we kunnen terugkijken op 

alweer een prachtig jaar, een jaar vol liefde, vriendschap, feestjes, 

optredens, etc. Een jaar dat natuurlijk niet mogelijk was zonder al onze 

medewerkers die ik graag in dit voorwoord nog eens bedank voor hun 

inzet! 

Op medewerkersweekend zullen we ons jeugdhuis traditioneel weer 

op de kaart zetten in één of ander Vlaams gehucht. Ze zullen het 

gehoord en gezien hebben. 

Een nieuw werkingsjaar zit er aan te komen. We nemen helaas afscheid 

van enkele bestuursleden, maar mogen ook nieuwe bestuursleden 

verwelkomen. 

Jeugdhuis De Ressort leeft, ieder weekend opnieuw. Enthousiaste 

medewerkers en bezoekers die er telkens weer een fantastische avond 

van maken. En daarom ben ik een trotse voorzitter! 

Veel liefde van jullie voorzitter, 

Jitse aka Maister 
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Body talk 

 
In editie 22 a.k.a. editie ‘er zijn er altijd te weinig op een jaar’, beslis ik om het 

over iets anders te hebben: vegetariërs. No hard feelings flexitarieërs, maar de 

focus ligt nu op de echte vegetariërs onder ons. Waarom ik zo bruusk over zo’n 

onderwerp begin in plaats van binnen de lijnen te kleuren en verder te 

schrijven over body/mind/trends/seks? Simpel: tegenwoordig is iedereen 

bezig met gezond leven en eten, so let’s give this a try. 

We kennen allemaal een of meerdere vegetariërs die af en toe/regelmatig 

geplaagd worden met de gemaakte keuze. Wat we echter vergeten, is dat de 

vastberaden en serieuze vegetariër het de normaalste zaak van de wereld vindt 

om geen vlees te eten. Hij/zij heeft dus niet altijd goesting om voor de -nde 

keer dezelfde vraag te beantwoorden, opmerking te krijgen of te lachen met 

de zoveelste misplaatste mop. #begrijpelijk  

De meesten onder hen zullen niet als Vega-Jehova 

optreden als je een stuk vlees wil verorberen en 

tonen begrip voor jouw ontembare lust in een 

stukske vlees, dus misschien eens proberen om 

hen te begrijpen. Daarom heb ik research gedaan 

naar de meestgestelde vragen aan veggies en krijgen jullie er kant-en-klare 

antwoorden (door vegetariërs beantwoord) bij zodat je deze levensvragen 

alvast uit de lijst kan schrappen.  

1. Eet je dan wel kip?  

Nee, een kip is een dier en geen wandelende drumstick. Ik eet geen 

dieren, dus ook geen vogels.  

 

2. Lust je geen vlees of vind je het zielig voor de dieren?  

Zielig voor de dieren is een heel denigrerende en simplistische manier 

om een hele levenswijze te verklaren. Mijn keuze om geen dieren te 
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eten komt voort uit de overtuiging dat de vleesindustrie één van de 

meest verrotte systemen op deze aardbol is. Het systematisch 

mishandelen en massaal vermoorden van dieren en daarbij de planeet 

verwoesten (de vleesindustrie is de nummer één veroorzaker van 

klimaatverandering, ver boven het gebruik van auto’s) om geen enkele 

andere reden dan ‘ik lust het graag’ is voor mij persoonlijk niet te 

verantwoorden.  

 

3. “En voor de veggies is er vis.” 

Geen slechte opmerking gezien er wel degelijk een terminologisch 

verschil bestaat!  

Een vegetariër is dus iemand die geen vlees of vis eet. 

Een pescotariër is iemand die geen vlees eet, maar wel vis. 

 
 

4. Eet je wel kaas en eieren?  

Jep, een veggie kan melk, kaas en eieren wel gebruiken in zijn dieet. 

Mensen die geen dierlijke producten gebruiken (geen wol, honing,...) 

zijn veganisten.  

 

5. Wat eet jij dan wel? 

Alles behalve dieren. 
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6. Oh, ben je vegetarisch?   

Nee, mijn dieet is vegetarisch, niet ik. Het woord betekent ‘geen vlees 

bevattend’. Geen mierenneukerij, maar het is dus: je eet vegetarisch 

of je bent vegetariër.   

 

7. Die koe is toch al dood. 

Dit is het summum (toppunt) van drogreden en ontkenning. Als 

iemand jou een stuk 

mensenvlees aanbiedt, ga je 

hopelijk ook niet zeggen ‘Wat 

geeft het, die is toch al dood.’, 

omdat het verkeerd is en je er 

niets mee te maken wilt hebben. 

En ten tweede: een economie is 

gebaseerd op vraag en aanbod. Als je wilt dat het aanbod verdwijnt, 

zul je de vraag moeten verminderen. Als de consument vlees blijft 

kopen, blijft de vleesindustrie vlees ‘maken’. 

 

8. Als we allemaal vegetariër worden, is er straks een 

dierenoverschot. 

Dieren worden gefokt en er wordt weinig aan de natuur 

overgelaten: dieren in de bio-industrie worden keer op keer 

kunstmatig bevrucht en dusdanig vetgemest, ze krijgen 

hormonen toegediend zodat ze sneller groeien dan goed voor ze 

is. Zo belandt een kip, die in het echt zo’n 10 jaar wordt, na minder dan 

een jaar al op jouw bord.  

 

9. Wat knap, dat zou ik nooit kunnen. 

Onzin volgens vegetariërs, niet kunnen staat gewoon gelijk aan niet 

willen. Iets opgeven waar je van houdt, lukt alleen als je het echt zelf 

wilt en er 100% achter staat.  
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10. Ik eet ook niet zo veel vlees. 

Het is een vreemd fenomeen dat vaak voorkomt: iemand komt een 

vegetariër tegen en begint prompt te vertellen hoe vaak hij vlees eet 

en vooral hoe vaak niet. Je hoeft je niet tegen mij te verantwoorden, 

maar het feit dat je die behoefte zo sterk voelt, doet me toch denken 

dat het jou misschien ook niet helemaal lekker zit.  

 

11. Ik doe niet mee aan die moderne onzin. 

Dat is wat oudere mensen vaker zeggen. Maar enkele quotes van 

andere bekende vegetariërs bewijzen dat veggie-zijn zo oud als de 

mensheid zelf is:  

 

‘My body will not be a tomb for other creatures. The time will come 

when men such as I will look upon the murder of animals as they now 

look upon the murder of men.’–Da Vinci  

 

‘Nothing will benefit human health and increase chances for survival 

of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.’ –Einstein  

 

12. Mensen zijn gemaakt om vlees te eten. 

Instinctief misschien wel, maar we kunnen rationeel denken en 

beslissingen maken op basis van informatie en we kunnen ons 

intellectueel en emotioneel ontwikkelen.  Als het idee dat mensen 

gemaakt zijn om vlees te eten klopt, is het alsnog geen reden om het 

te doen. En daarenboven is het volgens verschillende onderzoeken zo 

dat het spijsverteringskanaal van mensen te lang is voor een vleeseter 

(12x onze lichaamslengte, terwijl dat van vleeseters 3x hun 

lichaamslengte is!). Onze maag en darmen zijn blijkbaar niet gemaakt 

om vlees te verwerken. Volgens andere onderzoeken zijn we wel 

vleeseters, so I guess we’ll never know.  
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13. Dan slik je zeker wel veel pillen. / Dan moet 

je zeker wel vaak naar de dokter. 

Fout! Als je een gevarieerd dieet hebt, is er 

niets aan de hand. Het grootste risico is een 

vitamine B tekort. Dat vind je in vlees, maar 

ook in zuivel, soja, havermout, noten... Het 

vitamine B-tekort van een roekeloos vegetariër weegt echter niet 

tegen de gezondheidsproblemen die vlees met zich meebrengt op: 

verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende 

vormen van kanker.  

 

Ok, nu jullie weten wat vegetariërs niet zo graag horen en wat hun 

mening erover is, wil ik toch even vermelden dat ik niet aan een 

brainwashcampagne ben gestart door hierover te schrijven. Daarom is 

het tijd voor luchtigere literatuur: hier komen enkele afbeeldingen van 

verschillende dieren (toevallig ook enkele die opgegeten worden door 

vleeseters – woops) die er ietwat anders uit zouden zien mochten ze 

naar voor kijken... watch this. 
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Enough is enough, denken jullie? Ik eigenlijk ook. Genoeg over eten en dieren 

voor vandaag. Misschien toch nog even afdalen naar de modewereld, met de 

nieuwe sneakercollectie van Filling Pieces.  Het Nederlandse merk gaat hard 

dankzij de collaboratie met Puma voor hun nieuwe collectie Inner Circle. Het 

gaat om een exclusieve 

collectie, want er worden er per 

stijl wereldwijd maar 250 paar 

van gemaakt. Naast de 

sneakers, is ook het hele team 

erachter bijzonder: foto’s 

getrokken door Fabien 

Monique die samenwerkte met 

o.a. Pusha T, Iggy Azalea, Big 

Sean, Kayne West en John 

Legend.  
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En ook helemaal terug in: de choker; een van het meest aanwezige accessoire 

is van 2016. Hoe de choker ontstond? Na de Franse Revolutie (einde 18e E) 

gaven jonge familieleden van de tegenstaanders van de revolutie feesten om 

hun trauma’s weg te dansen (quite 

weird if you ask me, but ok). Deze 

kregen de naam Bals des victimes. 

Volgens sommigen droegen jonge 

vrouwen op deze feesten strikken 

rond hun nek als eerbetoon aan hun 

onthoofde dierbaren. Tegenwoordig weer overal in het straatbeeld te zien: de 

zwarte bandjes om de nek van jonkvrouwen. Het kan gaan van wat je op de 

foto hiernaast ziet, tot een dun linje met een strik, een dikke zwarte fluwelen 

band, een leren halsband,... Bekendheden als Lili-Rose Depp en Gigi Hadid 

(Amerikaans model) zijn alvast toegewijde chockerdragers.  

 

Als we het nu toch over de modewereld hebben, is het misschien 

ook de moeite om de extreme dunheid ofwel te magere 

modellen te bespreken. De Engelse ‘Women’s equality party’ 

eist dat daar een einde aan komt. Ze hopen dat met de lancering 

van een nieuwe campagne de gezondheid van modellen onder 

de aandacht wordt gebracht en er wat wordt gedaan aan het 

onrealistische lichaamsbeeld dat binnen de modewereld heerst. 

Professor in diversiteit Caryn Franklin, plus-sizemodel Jada Sezer 

en lichaamsbeeldactiviste Rosie Nelson steunen het initiatief en 

pleiten voor een minimum BMI voor modellen. Dit houdt concreet in dat 

modellen die een BMI lager dan 18,5 hebben de arts moeten bezoeken 

waarvan hij bepaalt of ze gezond genoeg zijn om te werken als model.  
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And ofcourse om terug naar de goede oude gewoonte te keren, 

eindig ik graag met enkele bizarre trends. Ik zal beginnen met de Elf 

Boot. De Elf Boot maakt deel uit van de Elven outfit, het gaat om 

botten met een enorm lange punt en deze worden gedragen in, 

jawel, Mexico!  

Daarnaast is er ook iets typisch voor Nederland: eye jewelry. Dit is 

niets anders dan een stuk metaal in een bepaalde vorm die in het 

oog wordt gestoken. Volgens Nederlanders is er geen 

gevaar, maar oogspecialisten zeggen dat het gek is en 

gevaarlijk.  

 

En natuurlijk mag China niet ontbreken tussen deze best 

awkward trends met niets minder dan de FACEKINI. Je 

hoort het goed, Facekini. Het is een 

soort van ‘masker’ dat je gezicht tegen 

zonnestralen beschermt en wat 

misschien ook praktisch is voor degenen 

onder ons die een hekel hebben aan 

zonnecrème: je moet deze nooit meer 

aanbrengen dankzij de superpraktische Facekini. Ook nog zoiets interessant is 

de manier waarop je daarna gebruind bent...  

That’s all folks.    

P.S.: Dit is trouwens een RIEMVIS.  

           - Madaars 
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Wistjedatjes 
 

Wist je dat... 

... we aan de laatste ‘Wist je datjes’ editie zitten voor ons 10de werkjaar... 

... huilen huilen huilen...  

... maaaaaaaaaaaaaar dat wil wel zeggen... 

... dat we daarna starten aan onze eerste editie van ons 11de werkjaar 

binnenkort... 

... yeaaaaaaaaah.... 

... we zullen er eens snel invliegen... 

... hopelijk heb je ook zo genoten van de heerlijke zon deze zomervakantie als 

wij...  

... want daar start ons editie van oktober 2016. 

In juli bleven we een tijdje gesloten... 

... want we zaten met maar liefst 50 poepescheetjes in Hongarije... 

... en ... 

... Formaat liet dit niet zomaar voorbijgaan... 

... want ... 

... we veroverden een plekje in het Formaat magazine... 

... psssst, je kan ieder magazine online bekijken via hun site. Zeker doen!  

Formaat magazine? Whut?... 

…Formaat is de overkoepelende organisatie voor alle jeugdhuizen in 

Vlaanderen... 

... en die leveren topwerk en kweetnieoegoeie vormingen... 

... just sayin’!   

Na een onvergetelijke reis stond SKAramouche ready to shine... 

... de zon scheen... 

... Jelisnack stond klaar met zoveel lekkers, mmmmmn Bacon Deluxe & 

Tropical Burger... 

... steengoeie bands stonden klaar... 

... zoals Blow, Vagabundos of CanIrepeed... 
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... het was dus héérlijk genieten van SKAramouche 2016. 

Ook RaPUNKzel stond op het programma... 

... met optredens van Bruce & Altitude... 

... wat een kleppers... 

... en een bedankje aan Lore voor haar fantastische paintskillz... 

... ferm wijfeke. 

Augustus in zicht... 

... tijd om al onze medewerkers in de bloemetjes te zetten... 

... en dat deden we ook... 

... maar liefst 103 knappe dames en heren staan voor jullie paraat, dus die 

vergeten we zeker niet.  

Met een gevulde buik vol van gedroogde uitjes vierden we het einde van de 

zomer... 

... en het begin van een nieuw schooljaar...  

... want niet véél later stond Back to School ready fready om te knallen... 

... was jij erbij? 

Ela snoepers... 

... dit mag ik jullie zeker niet vergeten vertellen... 

... heel binnenkort... 

... GROOT FEEST... 

... in jullie jeugdhuis... 

... waaaaaaaaaaaaaaant... 

... we blazen tien kaarsjes uit & we vieren dit met jullie... 

... kom allen naar het weekend van 14 & 15 oktober... 

... met op zaterdag Oktoberfest VI, whuuuuuuuut, onze 6de editie al, 

feeeeeeeeeeeeeest!… 

... 10 JAAR JH DE RESSORT – 10 JAAR JH DE RESSORT – 10 JAAR JH DE 

RESSORT!!!... 

... kom zeker verkleed naar hier, extraaaaaaa fun! 

Dus mocht je denken dat onze 24 uur het verjaardagsweekend was van 

jeugdhuis De Ressort... 

... dan had je het mis... 
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... maar geef toe... 

... 24 uur only Ressort was DEMAX... 

... bitterballencontest, een partijtje volkspelen, bands & de immers sexy 

gymnasten Damdam & Joontjen die het beste van zichzelf gaven tijdens onze 

ochtendgymnastiek... 

... wij vonden het alvast een geslaagde editie... 

... &... 

... een ontzettend dikke merci aan Jaro De Taye voor de alweer prachtige 

fotoooooooowss!  

Ohja... 

... het record op den boksbal in ons hall is verbroken... 

... Lotta’s liefje Jens deed het met een record van 907... 

... PING PING PING... 

... Champion. 

Zoek, volg en like ons... 

... want ons jeugdhuis doet af en toe eens zot... 

... blijf op de hoogte van al onze activiteiten... 

... een voorbeeldje: BeatsGotMixed... 

... op vrijdag 4 november, volledig free en met alleen maar Giesbaargs 

talent... 

... de moeite waard!  

Het jeugdhuis van Geraardsbergen heeft een eigen pagina, websaaaaaijt 

www.deressort.com en Snapchat: jhresssort... 

... don’t forget, we hebben ook een Tjoebtjoeb kanaal... 

... efjes ‘jeugdhuis De Ressort’ intypen bovenaan in de zoekbalk ... 

... en tada... 

... een reeks aftermovies die je doen zin krijgen in vrijwilligerswerk. 

Dikke zoenen aan jullie kapoenen... 

... ik zie jullie ASAP terug voor een nieuwe editie van nieuwe weetjes... 

... tot dan... 

... Tante Lein!  

http://www.deressort.com/
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Sportrubriek 

Hockey 

We hebben het allemaal wel gezien of gehoord, het Belgische hockeyteam, The 

Red Lions, heeft dat heel goed gedaan op de Olympische spelen. Maar ik, en ik 

denk ik niet alleen, heb de hele tijd gekeken naar die wedstrijden zonder ook 

maar enig besef over hoe de regels in elkaar zitten. 

Dus hoe marcheert dat nu?  

Hockey wordt gespeeld op een 

kunstgrasveld. Een wedstrijd 

bestaat uit 4 periodes van 15 

minuten. Elke match begint met 

een beginslag van aan de 

middellijn, maar zo’n beginslag is 

er ook telkens na een doelpunt of 

na de pauzes. Men kan bestraft 

worden met de gele, rode of 

groene kaart.   

Er zijn 2 ploegen, elk met 11 spelers. Ze hebben elk beenbeschermers en een 

stick. De keepers zijn extra beschermd, van kop tot teen. Over die keepers 

gesproken, er zijn 2 soorten.  

Je hebt de gewone keeper, die zijn cirkel niet uitkomt en dan heb je de 

vliegende keeper. Deze laatste wordt meestal ingezet naarmate de wedstrijd 

eindigt en de ploeg op achterstand staat, zie het als een soort joker.  
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Dus, het verschil tussen keeper en vliegende keeper : De gewone keeper is 

gewoon heel goed beschermd en zal dat minder hard voelen als zo een balletje 

op zijn lichaam komt, MAAR moet wel in zijn kot blijven! Een vliegende keeper 

is veel minder goed beschermd, maar mag wel voorbij de 23 meter lijn, maar 

dan enkel als zijn helm uit is.  

DE 23 METER LIJN?! ( of 23 meter gebied ) 

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn op 22,90 meter van elke achterlijn 

en de aansluitende delen van de zijlijnen en achterlijn, de lijnen zelf 

meegerekend. 

Ja, dat zal duidelijker worden als je naar het prentje kijkt, daar staat op hoe een 

veld verdeeld is 

 

 

 

  

 

 

 

 

Voor de goal zijn er 2 halve cirkels, verdeeld in 2 kwartcirkels. Men mag pas 

denken aan scoren als men de bal in de halve cirkel heeft (de shooting circle 

dus).  
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Bestraffing!!  

Ook in deze sport moeten er straffen 

uitgedeeld worden bij een fout. De 

strafcorner wordt toegekend wanneer 

een verdediger van in de cirkel een 

fout maakt op een aanvaller van de 

tegenpartij of als er dieper in het veld 

een overtreding gemaakt wordt, ook 

wanneer het balletje blijft vastzitten 

tussen 2 tegenspelers. Strafcorners worden aangespeeld vanaf het 

strafcornerstreepje op de achterlijn. De bal moet buiten de cirkel gebracht 

worden alvorens er een doelpoging gewaagd mag worden.  Zo’n strafcorner 

mag verdedigd worden met 5 verdedigers ( inclusief de keeper ). 

De strafbal is de zwaarste fout die een scheids kan fluiten. Je kan het ook 

vergelijken met een penalty in het voetbal. Keeper vs. spits, al de rest heeft 

daar niets te zoeken en staat dus buiten de cirkel.  

En dan is er de vrije bal nog, die kan je vergelijken met een vrije trap na een 

lichte overtreding in het voetbal. De scheidsrechter heeft ook 3 kaarten op zak. 

De gele, rode en groene. De groene kaart is de kaart die jou een waarschuwing 

geeft. Hierdoor moet je 2 minuten op de strafbank. De gele kaart is degene die 

zorgt voor dat je 5 minuten van het veld moet. Twee gele kaarten wil zeggen 

dat je rood krijgt, dus dan moet je ook van het veld. Een rode kaart kan ook 

meteen getrokken worden. Ook de teambegeleider kan bestraft worden met 1 

van de 3 kaarten waardoor hij gedurende de straftijd geen aanwijzingen mag 

geven.   

 

Wist je dat… men vroeger met ballen van kurk of gevuld met paardenhaar en 

een randje van kurk speelde? En met sticks die niet buigzaam waren, maar 

gemaakt uit hout? 

- Kevin Mels 
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Hot or Not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               - Alexia    

 

NOT 

HOT 

HOT 
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Ellen en de wereld 

Aangezien ik door Thailand ben gereisd, leek het me een 

goed idee om mijn ervaring met jullie te delen en wat tips 

te geven. Er is voor ieder wat wils in dit land. Zeker een 

aanrader voor volgende zomer!  

 

Eerst en vooral, boek je vlucht minimum een half jaar op 

voorhand. Dit is het veiligste voor je portemonnee ;). 

Bereid je goed voor en boek eventueel al transport en 

accommodatie.  

Thailand heeft zoveel te bieden: regenwouden, grote, drukke steden maar ook 

kleine bergdorpjes en paradijselijke eilanden. Blijf daarom niet op één plaats, 

maar trek rond! Op deze manier krijg je het mooiste beeld van dit land. Ook 

leuk meegenomen is dat Thailand zeer toegankelijk is voor backpackers. Fluitje 

van een cent dus.  

In de hoofdstad Bangkok, is er nooit rust. Overdag geniet je van tempels en 

marktjes en wanneer de avond valt, is Khao San Road the place to be! Alle 

kraampjes worden omgetoverd in clubs. Cocktails drink je uit emmers en er is 

geen decibellimiet.     
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*Een gouden tip: eet de schorpioenen die ze op straat verkopen niet op. Soms 

lopen ze dagen aan een stuk met de zelfde schorpioenen rond in de brandende 

zon...  #Disgusting 

Naar het noorden van Thailand gaan, kan je met een slaaptrein, deze gaat tot 

Chiang Mai. Zeker de moeite om je op deze manier te verplaatsen. Je hebt 

airco, een proper bedje en een wagon met een brak restaurantje waar je voor 

1 euro een maaltijd kan krijgen.   

In Chiang Mai is er een overvloed aan tempels die je kan bezoeken. Ook 

olifanten vind je veel in het noorden. Vaak 

worden deze mishandeld, ga daarom dus naar 

een opvangkamp voor olifanten waar je er niet 

op rijdt, maar waar je samen met hen de rivier 

in duikt om hen te wassen!   

Hou je van natuur, trek dan zoals ik de jungle 

in. Je kan overnachten bij stammen die in de 

bergen leven. Let wel op voor tarantula’s en 

vlooien in het beddengoed.  

In het zuiden van Thailand tref je een totaal andere natuur en cultuur aan. De 

vele eilanden zijn makkelijk te bereiken.  

Als je geluk hebt, is het volle maan en dan kan je afzakken naar Phangan Island. 

Daar is er een enorm festival bij iedere volle maan.  

Phi Phi island is een van het 

bekendste eiland in Thailand. 

Hier heb ik dan ook 5 dagen 

doorgebracht. De natuur is 

adembenemend mooi.  

Witte stranden, helderblauw 

water en palmbomen...  

f a n t a s t i s c h 

Normaal is dit een druk eiland 

gevuld met jonge mensen die niet vies zijn een beach partyken. Maar wanneer 



 
22 

je tijdens de zomermaanden gaat is het low season in Thailand, dan heb je het 

eiland voor jezelf! 

Doe maar lekker decadent, want een resort met privéstrand kost hier 14 euro/ 

nacht! #saywhuut?!  

Verveling kent men hier niet, want iedere avond zijn er vette beach parties 

waar je aan 3 euro cocktails drinkt.  

 

*Gouden tip: blijf toch best van de cocktails af. Men brouwt hier namelijk zelf 

alcohol en de barman is niet bang om iets ‘extra’ in je drankje te doen. Ik spreek 

uit ervaring, na enkele cocktails kreeg ik opeens de motoriek van een peuter 

en moest de manne mij naar huis brengen...  

Na dit incident zijn we dan ook gaan uitkateren op een iets rustiger deel van 

het eiland. Bij het bekende Longbeach kan je lekker bronzen en snorkelen aan 

de kust.  

Deze reis was HET hoogtepunt van mijn leven tot nu toe. Ik raad zo’n reis 

iedereen aan! 

  

  

  

   

  

- Ellen Penninck/ Picknick 
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Student in ... 
 
17 Dingen die je moet weten voor je gaat studeren in Gent: 
 

1. De beste manier om het academiejaar te starten is zonder twijfel de 
Student Kick-Off. 

2. De rest van het jaar kan je “gewoon” gaan feesten in tOverpoort. 
3. … zorg wel dat je eerst geld gaat afhalen want je hebt er geen 

bankautomaten (in sommige café’s kan dit wel). 
4. Overpoort is niet de enige plaats die bruist, denk aan de Charlatan of 

de Oude Beestenmarkt. 
5. De populairste plaats om al dat feesten er af te sporten is de 

Watersportbaan. 
6. Je hoeft er niet van te schrikken dat je in Gent meer West-Vlaams hoort 

dan Gents, dat is normaal. 
7. En die gele fietsen die je overal ziet is geen bizarre Gentse trend, maar 

het zijn studentenfietsen die je voor een appel en een ei kan huren. 
8. Maar als je met die fiets naar de Blandijnberg moet, smeer je je benen 

best goed in, want dat is wel degelijk een berg. 
9. Gent is het paradijs voor wie fan is van spaghetti, want in de Kastart 

eet je de lekkerste spaghetti ooit... 
10. ... maar ook de spotgoedkope spaghetti in studentenresto De Brug is 

hémels. 
11. Neem ook altijd je studentenkaart mee, want bijna overal kun je 

korting krijgen. 
12. Is je laatste glas tegen de grond gegaan? Of heb je gewoon zin in 

Zweedse balletjes, dan kan je tram 1 naar de IKEA nemen. 
13. Als het goed weer is, kan je met je vrienden - en een hapje en een 

drankje - gaan chillen in het Citadelpark of op de Graslei... 
14. ... maar ook in de minder bekende Abdijtuin is het supergezellig! 
15. En als het écht warm is, kan je verfrissing zoeken in de Blaarmeersen. 
16. Tijdens de blok zijn de toplocaties om te studeren in groep sowieso de 

Therminal en de Boekentoren. 
17. En tot slot, de últieme tip, huur je kot door tot in juli, zodat je er nog 

kan crashen tijdens de Gentse Feesten.              
                                                - Jitse 
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Bands in de kijker 
 

M83 

De eerste band die ik jullie 

ditmaal voorstel, is M83! 

Deze Franse band, 

genoemd naar het 

sterrenstelsel Messier 83, 

bestond aanvankelijk uit 

slechts twee leden: 

Anthony Gonzalez en 

Nicolas Fromageau. Deze 

Franse knapen brachten in 

2001 hun eerste album uit en twee jaar experimenteren later volgde er een 

tweede: Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts. Met dit album toerden ze de 

wereld rond, maar hierna had Fromageau er genoeg van en besliste hij om uit 

de band te stappen. Andere muzikanten sloten zich aan en er werden nog veel 

albums uitgebracht. In 2011 werd Midnight City uitgebracht, de eerste single 

van Hurry Up, We’re Dreaming, was zeker de stempel op hun carrière. Hierna 

mochten ze zich nog de soundtrack van de film Oblivion maken en ook een 

nummer op de soundtrack van films als Divergent, The Fault In Our Stars en 

nog veel meer. Ik ga me niet wagen aan het beschrijven van hun stijl, dus zelf 

eens beluisteren is de boodschap! 
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alt-J 

De tweede band die ik 

jullie presenteer, is alt-J, 

een Britse indierockgroep 

uit Leeds. Het avontuur 

van deze vier bandleden 

begon in 2008 en acht 

jaar later mogen ze zich al 

enkele albums en prijzen 

toekennen. Hun 

debuutalbum An 

Awesome Wave won namelijk de Britse Mercury Prize in 2012 en het daardoor 

beloftevolle, tweede album This Is All Yours steeg in 2014 dan ook meteen naar 

de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er omtrent hun talent geen 

twijfel bestaat, heerst er wel veel verwarring rond de bandnaam. Om de 

bandnaam te ontcijferen, moet er verwezen worden naar het symbool van de 

band: het deltasymbool Δ. Dit symbool staat voor verandering en het kan op 

een Apple computer gevormd worden door de toetsencombinatie Alt + J. 

Hierbij is het mysterie uitgeklaard en kan er dus zonder verdere vragen naar 

hun fantastische muziek geluisterd worden! 

 

 

 

 

- 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! 

Met deze reeks vragen werd ik bijgestaan door Zwannes! Enjoy! xxx 

 

 

Stel ik word medewerker, welke voordelen heb ik dan? 

1. Je hebt een 2e familie erbij! 
2. Weekendjes! 
3. Buitenlandse reizen! 
4. Bedankingen! 
5. NOG goedkoper drinken tijdens een shift! 
6. Eigen inbreng! 
7. Gratis ResStory! 

 

HELP! Ik heb een bierbuik! Wat kan ik hier aan doen? 

Kusjes anoniempje 

Deze tips kunnen wel eens goed zijn voor de gehele Ressortbevolking! 
Om te beginnen stoppen met zoveel te zuipen! Miscchien een 
fitnessabbonement aanschaffen of raad vragen aan onze gespierde stilo 
DamienDAMDAMTREIN! Indien dit niet lukt heeft Zwannes voor jullie 
nog een gouden tip : Met je blote poep boven de pot hangen en het vet 
er laten uitkloppen door je mama! 
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Liefste jeugdhuis , ik heb al een tijdje een vriendje en wij zouden graag 
overgaan naar de volgende stap alleen weet ik niet goed hoe ik dit 
aanpak? Kan jij me leren muilen? 

Oké , eerst en vooral denk NIET als een wasmachine wees meer 1 met 
een swiffer! Probeer hem niet op te eten, muilen met een lege maag is 
dus niet aangeraden. Voor de rest: ga er niet voor 100% maar voor 200% 
voor! 

 

 

En dan nu naar aanleiding van vele wanhopige berichtjes een speciale 
mededeling! Wie O Wie doet het hartje van deze casanova sneller slaan? 
Jong, oud, man, vrouw…  maakt niet uit! Krijg je kriebeltjes bij deze foto 
mail dan zeker naar ilovegilleke@HOTmail.be! Waag je kans! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kusjes en lekjes op alle plekjes Zwannes & Yentl! 
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Raadsels 
 

Hey hey hey lieve vriendjes en vriendinnetjes! Hier ben ik weer met de 

leukste raadsels die je ooit hebt gezien. Hopelijk zijn jullie allemaal lekker 

uitgeslapen en is de alcohol al uit het lichaam getrokken na het 

feestelijke weekend in jullie geliefde jeugdhuis want ik begin met een 

leuke illusie!  

 

1. Optische illusie 
Is het linker middelste rondje groter dan het rechter middelste 

rondje in de onderstaande figuur?  
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2. Snelle ogen test  
 

FEMKE VOND HET HEEL TOF DAT FRITS 

HAD GEVRAAGD OF ZE MEE WILDE 

GAAN NAAR DE FILM OF DE DISCO 

Hoeveel keren zie je de letter F? Je mag maar één keer tellen! 

 

3. Rap rekenen  
Voer de onderstaande berekening, uit het hoofd, zo snel uit als 

je kunt (dus zonder pen en papier en zonder rekenmachine!) 

Neem 1000 en tel er 40 bij op. 

Tel er 1000 bij op. 

Tel er 30 bij op en dan nog eens 1000. 

Tel er 20 bij op. 

Tel er 1000 bij op en dan nog eens 10 

 

Ziezo lieverdjes, wat zijn we weer wat slimmer geworden vandaag! Ik 

ben trots op jullie. Ik wens jullie nog veel goede puntjes op jullie rapport 

en veel onvergetelijke weekendjes in het jeugdhuis! 

Antwoorden: 1) Nee, het is gezichtsbedrog, ze zijn even groot.  2) zes  3) 4100 

 

- Tahirass  
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The life of Baeskisj 
 

 

          

 

The life of baeskisj kruipt er even tussenuit omdat hij niets 

meer meemaakt doordat hij volwassen is geworden. 

#GameOver  
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Medewerker in de spotlight 
 

Yonas, ik kan me voorstellen als je dit begint te lezen, dat je je ogen niet 

kan geloven. Jawel, jij bent onze medewerker in de spotlight.  

 

Wist je dat Yonas  

 een topvoetballer is en voetbalt in 1ste klasse B bij Tubize 

 Beyoncé kan evenaren in het dansen, gegarandeerd plezier! 

 Verdrinkt in de ogen van Nele, maar eigenlijk bij alle meisjes 

 Aanwezig was op de processie van plaisance, geen druppel 
alcohol aanraakte, en zich toch superhard geamuseerd heeft! 

 Zijn inzet voor het jeugdhuis groot is, en dat hij daarvoor bedankt 
mag worden! 

 Zijn lach niet van zijn gezicht te krijgen is? Ons zonnetje in huis 
 

Bedankt Yonas voor je inzet en je positieve vibes in het jeugdhuis! 

- Jitse 
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        - Luna Marie  
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Kleurplaat 
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De meest nutteloze kleurplaten 
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Activiteiten 
Vrijdag 14 oktober 10 jaar JH De Ressort met 

optredens 

Zaterdag 15 oktober 10 jaar JH De Ressort 
(Oktoberfest VI met Yah 
Tararah) 

Vrijdag 21 oktober Dag van de Jeugdbeweging 

Vrijdag 28 oktober Halloween Partink 
Zaterdag 29 oktober JH gesloten 

(bestuursactiviteit) 
Vrijdag 4 november Ressort invites Beats Got 

Mixed (free entry) 
Zaterdag 5 november JH sluit om 12u 

(Black Out Bash in JC De 
Spiraal) 

Zaterdag 12 november Dag van de Jeugdhuizen 
Zaterdag 19 november Sinterklaas op bezoek 

Vrijdag 2 december JH gesloten, wel afterskool 
Zaterdag 3 december JH gesloten 

Datum wordt nog 
meegedeeld 

PROJECT eXamen 

Zaterdag 24 december JH gesloten 
Zondag 25 december Kerstfeestje 

(medewerkersactiviteit) 
Zaterdag 31 december JH gesloten 
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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 
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