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Voorwoord 
 

Beste bestuurders, medewerkers, leden en sympathisanten. 

Een nieuw werkingsjaar is aangetreden, tijd voor nieuw geweld maar ook tijd 

om afscheid te nemen van enkele ervaren rotten. 

Zo hebben we er ook weer al enkele fantastische activiteiten opzitten.. 

Denk maar B2S, onze vijfde editie van Oktoberfest, dag van de 

jeugdbewegingen, dag van de jeugdhuizen en Ladiesnight. 

Ons jeugdhuis blijft een plek waar we steeds thuiskomen, en als één grote 

familie samen zijn.  

Dankzij jullie is de De Ressort een jeugdhuis om fier op te zijn, waarvoor dank! 

Veel kusjes, Voorzitter, Maïster!  
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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!  

Laten we starten met een vraag: Welke frisdrank wordt volgens jou het meest 

gedronken? Juist, COLA! Zelf drink ik het al jaaaren met mate (lees: een keer 

om de zoveel maand) en wel om deze 

reden: het beschadigt de tanden en 

geen klein beetje. In een onderzoek 

werden enkele frisdrankverslaafden 

geconfronteerd met hun ‘probleem’. 

Menselijke tanden werden vijf dagen lang in een beker met Cola gelegd, als de 

addicts deze eruit haalden, zagen ze er zo uit.. Ieuw!  

https://www.youtube.com/watch?v=aJlDx2Nf1zc 

En om toch nog even in de categorie ‘ongezond’, maar smakelijk te blijven: er 

is nu ook ijs met pizzasmaak! Oh jawel, heerlijke ijs op basis van mascarpone, 

olijfolie, basilicum en zongedroogde tomaten. Zelf kan ik mij niet inbeelden dat 

dit lekker is, maar als je het wil testen, is er slechts één adres: bij de Coolhaus 

in euh Amerika…helaas pizzafanaten.  

Nu is het wel tijd om het over een andere boeg te gooien. Na Grindr (Tinder 

voor homo’s) en Tinder (voor hetero’s), is er ook een app die enkel bestemd is 

voor lesbiennes: HER. Je kunt er een nieuwe liefde mee vinden, maar ook 

gewoon vrienden. Zo is zo’n 30% van de gebruiksters reeds in een relatie, maar 

gebruiken ze het moto ‘More social, less dating’. Interesse in de app: het is 

gratis te downloaden en biedt nieuwswaardige content over de hele wereld en 

verzamelt feestjes voor de gay community.   

https://www.youtube.com/watch?v=aJlDx2Nf1zc
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Maar als je de vleeskeuringen 

op dergelijke apps al heel 

lang geleden vaarwel hebt 

gezegd, dan kan de nieuwe 

manier van daten misschien 

iets voor jou zijn? 

Speeddaten met een zak 

over je hoofd. Op deze 

manier worden alle oppervlakkigheden vermeden en val je voor iemands 

persoonlijkheid. Geef jij het eens een kans?! #SayNoToShallow 

Belangrijk bij daten met een zak over je hoofd: de ogen en lippen trekken alle 

aandacht! Zorg ervoor dat het de moeite is om naar te kijken. Dit kan met de 

beauty trend: grijze lipstick en als het licht ineens zou uitvallen, kan je gebruik 

maken van je nachtzicht.    

Lipstick kan 
variëren van paars 
met een grijze 
ondertoon tot 
echt grijs, in licht 
of donkere 

varianten. Ook grijs-beige zijn veel 
terug.  

De speciale gave 
van superhelden 
met volledig in 

het zwarte geïnjecteerde ogen: 
nachtzicht. Na een uur een groen-
zwarte waas te zien, kan je perfect 
zaken aanduiden en vinden in het 
donker. Adieu nachtblindheid?!  
 

En zoals altijd eindigen we in stijl (of iets soortgelijks): als het daten en 

aanpassen/verknappen van de body niet echt bijgedragen heeft tot het keepen 

van een relatie, moet je niet wanhopen! In Japan houden ze namelijk met alles 

rekening: je kan er knappe mannen inhuren om samen mee te huilen. Zie je 

het niet meer zitten? Plaats je ‘bestelling’ op Ikemeso Danshi en kies voor 

slechts €6 de knapste man om samen uit te huilen. 

 

- Mădă Madness 
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Wistjedatjes 
 

Wist je dat… 

… er veel wist-je-datjes zijn geboren… 

… en dat we er eens snel aan zullen beginnen. 

 

Starten doen we in september… 

… de maand waarin we met 50 Ressortianen Velzeke onveilig maakte… 

… tijdens ons medewerkersweekend 2015… 

… waar Peace Poes zijn onderbroek verloor tijdens een avondje allround 

eighties dansen… 

… maar vooral: dat we als één leuke familie terugkeerden. 

 

Tijdens dat weekend namen we afscheid van aftredend voorzitter Jean-Paul… 

… of om het mijn woorden te zeggen… 

… Jean-Paul Grills survivorman Jones - the man - the legend with the atletic 

body - the rock in de brandink - den Brad Pitt van Galmaarden en omstreken 

A.K.A. mister perfect. 

 

Jitse Ringoet a.k a. de langen, de wustmaister, ’t liefke van ons Elke, nam met 

genoegen het voorzitterschap aan… 

… zo werd er ook een nieuw bestuur geboren… 

… en helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van héél wat lievelingetjes 

uit het bestuur: Ine Skoupken, DJ Will.I.Am, Kirsten Verbruggen, Hannes de 

True a.k.a Zwannes, Yoran Cambier a.k.a. Yoranus/Klein Bang Blond 

Meisje/Yoraars en Emiloeze De Temmerman… 

… ook van een duo -om van te smullen- namen we afscheid: Joost en Nancy. 

 

De ene activiteit volgde op de andere…  

… Back to School party, Tricoloré, Franse-avond, GOA-avond, Oktoberfest V, 

Dag van de Jeugdbeweging, Halloween Partink, kotentocht in het Gentse, … 
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… en dan hebben we het nog niet gehad over de Dag van de Jeugdhuizen: 

UN:plugged of the Ladiesnight: Resserection… 

… en wetende dat Axel Saerens het creatieve brein is achter iedere affiche… 

… en dikke dankjewel aan Baeskisj en Damdam voor de organisatie van onze 

eerste Ladiesnight. 

 

Ohja, weet je nog het spel voor Dag van de Jeugdhuizen… 

… we zijn derde geëindigd bij het jeugdhuis-spel… 

… en de directeur van Formaat: Tom, is langsgekomen en hij vond het hier 

geweldig… 

… en jullie zijn ongelooflijk bedankt! #jeugdhuisderessort4life 

 

Wist je dat we een kuis-en knutselweekend houden… 

… en met alle spullen die weg mogen, houden we een standje op de 

rommelmarkt van Géééétown… 

… we gaan tijdens die tweedaagse er héél wat doen… 

… materiaalkot ordenen van A tot Z enzooooow. 

 

Wist je dat er tegenwoordig heel beperkt wordt gemuild… 

… misschien omdat Niek, Siebe en Baesken een lief hebben… 

… ze liggen onder sloef eigenlijk, misschien, waarschijnlijk… 

… maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gemuild kan worden hé… 

… dus man of madam: muilen gade doen! #waahgijkuntgoemuilen 

… ahja juist, euhm, we hadden op medewerkersweekend een vorming rond 

imago… 

… euhm… 

… ja. 

 

 Wist je dat we volop bezig zijn met de voorbereidingen van 10 jaar De 

Ressort… 

… ja 10 jaar, we zijn bijna jarig, hoe cool… 

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

http://www.deressort.com/


 
8 

Wist je dat er terug fijne activiteiten op de planning staan… 

… de eerste die eraan komt is Jungle For Life, 18 december in ons jeugdhuis 

… waar Niek Ogiers en Ellen Penninck  de volledige leading van nemen… 

… en ze zijn een TOP team... #partygamers 

 

Wist je dat o.a. Malism, Mantis, Lothorian en Bloodrocuted komen spelen 

op METAALDETECTOR… 

... en groot feest voor alle studenten uit den blok, beursfuif, comedy-avond 

met … 

… verklappen we nog niet… 

… dus hou onze facebookpagina in de gaten.  

 

Arrivederci… 

… lebber lebber… 

… kusjes en lekjes op je favoriete plekjes… #eikesviezegedachten 

…. #gedachtegoed… 

…  #erfgoed… 

… daaaa-aaag en groetjes van Alein. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Alien  
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Ressortianen op verplaatsing 
Met een bende Ressortianen richting Destination X, oftewel Velzeke/Zottegem 

waar het medewerkersweekend 2015 kon doorgaan.  

Kort gezegd: Het was de max, super, geweldig, kortom om niet snel te vergeten. 

Een dikke merci aan al onze vrijwilligers! Dikke pluim want zonder jullie bestaat 

er geen geweldig jeugdhuis als dees! Dikke lek en geef er maar een lap op: 10de 

werkjaar, vooruitzichten van jewelste, denk maar aan SKAramouche, 

METAALDETECTOR, 10 jaar JH De Ressort en onze 4de buitenlandse reis!  

MAAAAAR wat stond er allemaal op de planning, een klein overzichtje:  

-  Dames en heren, graag verzamelen om 19u aan het jeugdhuis met 

valies en slaapzak en een goed humeur. Owla, en vergeet jullie 80’s outfit 

niet.  

-  Zestien nieuwtjes doen hun intrede. Newbies die de eerste keer 

mee gaan op weekendje = dopen dus! 

-  Onder leiding van de heren Baeskisj en Jeltoast worden her en der 

Ressort Awards uitgedeeld. 

-  Vorming omtrent 'imagovorming binnen onze jeugdhuismuren' op 

een fantastische en hilarische manier. Thanks tooo Orbeft. 

-  Fantastische kookouders die hun kookkunsten in ere hielden met 

een spaghetti'ke of nen heerlijke aperitief.  

-  Teambuilding! #netels, bedankt! Aj dikken, dat doet zeer ze!  

-  Nieuwe bestuursverkiezing op zaterdag. Wie oh wie haalt het?  

-  Op zaterdag haalden we de jaren '80 van onder het stof en dansten 

we op Michael Jackson of The Cure, Simple Minds of eentje van 

Madonna in het plaatselijk jeugdhuis van Zottegem, De Muze. 
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-  Ochtendglorie, onze laatste dag van het weekendje: de zondag 

feite feitelijk. Valies inpakken, opkuisen en ritje naar onze hometown 

waar we al snel een frietje kunnen steken. #mmmhn 

-  Tot slot héél wat papierwerk, overlopen kalender en een cursus 

tappen en hygiëne. 

-  Enkele sfeerbeelden:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank jullie wel! (y)  

Het bestuur, JH De Ressort. 

- Alien 
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Interview DJ Chillz & Thrillz 
Je hebt gedraaid op Tricoloré, in ons jeugdhuis? Wat 

vond je van de sfeer, de dansende jeugd?  

Toffe sfeer en een energiek publiek. Een bende waar 

je meerdere genres kan aan voorschotelen gaande 

van R&B klassiekers tot DnB en meezingers. Iets wat ik 

als Allround DJ zeer graag zie . 

Van waar komt eigenlijk je dj-naam, of voor wat staat ie, welke genre draai 

je voornamelijk? 

Chillz & Thrillz startte oorspronkelijk als duo project, na enkele muzikale 

verschillen gingen we elk onze eigen weg. Ondertussen draai ik al terug 1,5 jaar 

alleen nog steeds onder dezelfde naam als toen ik startte. Achter de naam zit 

niet echt een betekenis, het was iets dat onze gedachten passeerde. Het leek 

ons wel tof te klinken en toepasselijk voor een duo. Qua stijl focus ik me 

tegenwoordig vooral op R&B – Urban – Dance – EDM maar ik blijf een allround 

DJ. Afhankelijk van het uur waarop ik draai en het volk ik voor me zie, kan je 

dus ook 90’s, retro, DnB, Deephouse, … voorgeschoteld krijgen. Ook klassiekers 

uit de oude doos zijn niet vreemd voor mij.  

Wat was de eerste keer dat je begon met draaien, welke leeftijd en waar? 

Mijn  eerste ervaringen met DJ’en en alles er rond deed ik al op zeer vroege 

leeftijd op. Mijn pa draait dan ondertussen ook al 27 jaar mee in het vak. Echt 

professioneel mijn eigen gang gaan, deed ik ongeveer op mijn 16-17 jaar. Mijn 

eerste kans die ik kreeg was direct een plaatselijk eindejaarsbal. Allesbehalve 

mijn beste set maar ik neem nog steeds die ervaringen mee naar elke set die ik 

draai. Het motiveert me door te zien hoever ik al kunnen groeien ben en om 

elke keer een beetje beter te worden. 
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Al veel ervaring opgedaan op andere evenementen? Zo ja, welke? 

Ondertussen kon ik al wel enkele toffe dingen strikken. Van grotere plaatselijke 

fuiven en een vaste plaats als DJ in mijn eigen jeugdhuis tot het winnen van 

een reeks DJ contests, een vaste residentie in Oudenaarde waar ik nu 

maandelijks enkele keren te zien ben en noem maar op. Ondertussen draai ik 

iets meer dan 2,5 jaar op professionele basis en naar mate ik meer ervaring op 

doe, komen er telkens nieuwe kansen zich presenteren . We zien dus wel wat 

de toekomst nog brengt maar tot nu toe kon ik zeker nog niet klagen. 

Was dit je eerste keer in ons -ook wel het beste- jeugdhuis? 

Het was de eerste keer dat ik hier effectief draaide als DJ. Ik had het jeugdhuis 

al eerder leren kennen toen we met onze bende van Wetteren op bezoek 

kwamen. Niet echt bij de deur voor mij maar toch altijd tof om langs te gaan ;)! 

Wat vond je van de organisatie, de personen die je hebben gecontacteerd? 

Voor “maar” een jeugdhuisfeestje (welke nog de geestigste kunnen zijn) zag 

alles er in orde uit, volk in overvloed en alles behalve een slechte fuif! Iedereen 

zeer vriendelijk en altijd tof om op plekken te komen als DJ waar ik nog niet 

eerder komen draaien was. Waar je toffe herinneringen aan over gehouden 

hebt, ga je natuurlijk het liefst terug. 

Tot slot, wat kon er voor je beter op de avond? Dat zijn natuurlijk tips die we 

kunnen meenemen naar een volgende fuif/feestje . 

Laatste vraag maar daarom niet de makkelijkste. Tgoh… misschien als de 

volledige straat ook nog eens vol stond dat het nog vetter was … Enkel 

misschien minder leuk voor de buren ;) Voor mij was het een geslaagd feestje 

en ik zou er zeker niet tegenop zien om terug gevraagd te worden!  

 

 

- Alien  
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Do It Yourself 
Herken je dit vervelend probleem. Op zoek naar een bijpassende ketting voor 

je net uitgekozen kledij, daarbij nog die nieuwe armband of oorringen en PATS! 

Je briljante outfit lijkt compleet. Maar dan begint het pas… Waar ligt deze 

ketting ook weer? Eindelijk teruggevonden, verward en verstrikt in nog vijf 

andere kettingen. Begin nu maar te ontknopen… Dit is bij mij al duuuuuizenden 

keren gebeurd waarna ik dacht, ik zoek een oplossing! 

En dit is het geworden: een Ikea-hack, spiegel omgetoverd tot een 

georganiseerde opbergruimte voor je juwelen. Overtuigd? Aan de slag! 

Benodigdheden: Spiegel met brede rand, 

houten plaat afmeting 34cm x 150cm, lat 

en potlood, vier vijzen, boormachine, 

plugs. 

1. Allereerst koop je de spiegel. De 

Ikeaspiegel leek mij best gemakkelijk 

omdat het een brede rand heeft 

waaronder je bracelekes een plaatsje 

kunnen vinden. De spiegel kost €39,99. 

2. Daarna zoek je een houten plaat die je achter de spiegel zal bevestigen. In 

een goede doe-het-zelfzaak kan je ze op maat laten snijden. We moeten 

natuurlijk niet altijd alles zelf doen ;)…  
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3. Meet af! Teken horizontale lijnen, met 10 centimeter tussen elke lijn.  Teken 

daarna kruisjes om de vijf centimeter op elke lijn. Ik deed dit gekruist zodat 

mijn kettingen niet volledig over elkaar zouden hangen. 

4. Boor door de kruisjes en steek de 

plugs er doorheen. Normaal gezien 

ziet het er zo uit. 

 5. Leuk je plaat op door met een 

spuitbus (te koop in de Action) er 

overheen te spuiten. Staat veel leuker! 

6. Hang de plaat op tegen je muur waar 

je spiegel overheen zal komen. Gebruik 

daarvoor de vier vijzen en hang de plaat 

vast.  

7. Nu volg je enkel nog de instructies hoe 

je de Ikea-spiegel moet ophangen. 

Makkelijk: uit de verpakking halen, 

scharnieren vastvijzen en huppa klaar! 

 

Nooit meer zoeken tussen vastgestrengelde juwelen, leve organisatie! 

 

 

 

- Elke 
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Interview Robin De Clercq 
 

Robin DC is een jongeman van 21 jaarn die een bijzondere passie heeft, 

tafeltennis. Hij begon op zijn 8 jaar en is nog steeds actief in deze sport. Hij 

speelt momenteel bij de club TTC Merelbeke in 2de nationale. 

Robin, wat heeft jou er toe aangezet om voor het tafeltennis te kiezen? Was 

tennis te zwaar voor je? Of schuilt er meer achter? 

Ik heb vroeger eerst even getennist maar ik was nog iets te speels. Erna ben ik 

beginnen voetballen tot mijn 11 jaar. Op mijn 8 jaar ben ik met mijn lagere 

school gaan tafeltennissen in TTC Gemo. Ik had al snel de kriebels te pakken en 

ben hierdoor beginnen te spelen. Ze zeiden mij dat ik talent had en ben dus het 

jaar erna competitie gaan spelen. 

Wat doet een professional zoals jij allemaal voor je sport? Hoe gaat dit 

allemaal in zijn gang? Moet je veel opgeven?  

Je volgt een bepaald dieet; je moet elke dag vroeg gaan trainen en uitgaan in 

de weekends mocht niet van onze federatie. Tot mijn 18 jaar heb ik heel veel 

moeten opgeven voor mijn sport. 

Is pingpong gewoon op een balletje slaan of schuilt er meer achter? Wat zijn 

zoal de moeilijkste dingen aan ping pong? 

Ping pong is veel meer dan op een balletje te slaan. De rug, benen en 

mentaliteit zijn zeer belangrijke factoren in de ping pong. Vanaf mijn 13 jaar 

deed ik fitness voor al mijn spieren te stabiliseren, zeer belangrijk in de 

tafeltennis. Vormspanning is essentieel . 

Ben jij iemand die graag veel steun heeft van buitenaf? Of doe je dit liever 

allemaal alleen? 

Ik had altijd veel steun van mijn ouders, zonder steun is dit niet mogelijk.  
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Wat was jouw mooiste moment tot nu toe in jouw carrière? 

Ik ben naar de Europese kampioenschappen mogen gaan en dit was echt wel 

een super moment in mijn carrière. Ook heb ik een paar keer gewonnen van 

vrienden van mij die momenteel 130 en 170 staan in de wereldranglijst. 

Denk je ooit op topniveau te spelen zoals een Jean-Michel Saive?  

Vroeger dacht ik dit wel, maar door bepaalde gebeurtenissen is dit er niet van 

gekomen. Het is even moeilijk geweest om dit te beseffen maar momenteel 

ben ik blij dat ik voor mijn studies heb gekozen.  

ALLEN KOMEN KIJKEN! 

Wij wensen jou nog veel succes verder in jouw carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kevin Mels 
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Hot or not 

 
 

 

- Alexia 
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Tips & Tricks 

 
Hebben jullie ook zo van die dagen dat je eyeliner maar niet wil lukken?  

Wees niet gevreesd, met deze Tips&Tricks hoef 

je je nooit meer zorgen te maken over de 

duivelse zwarte liquide. 

 

- Kies met welke eyeliner je wil werken. Je hebt 

honderden verschillende merken en tal van 

vormen. 

Mijn geheim: -kwaliteit hoeft niet duur te zijn- 

(2B Black dipliner - € 3,95 – Kruidvat) 

- Allereerst breng je een lichte oogschaduw aan. 

Hierdoor komt je eyeliner beter uit en houdt hij 

langer.  

- Schraap de overtollige liquide af aan de rand 

van je potje, te veel eyeliner op je penseel is niet 

ideaal om precies te werken. Op deze manier ga 

je ook zuinig om met je product. 

- Breng de eyeliner aan vóór je mascara! 

- Span je ooglid aan door je huid zijwaarts te 

trekken. Dit is ideaal voor wanneer je de vleugel 

van je lijntje maakt. Voor het gedeelte dat langs 

je wimperrand gaat moet je je wenkbrauw goed omhoog heffen. Hierdoor 

kan je dichter bij je wimperrand gaan en vermijd je een lege ruimte tussen je 

wimpers en je lijntje. 
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- Om DÉ intense eyeliner-look te bekomen breng je stipjes eyeliner aan tussen 

de wimpers alvorens je lijntje te tekenen. Hef hiervoor je ooglid omhoog 

zodat je de onderkant van je wimperlijn ziet. 

-  Als je houdt van nude make-up maar toch niet zonder dat lijntje kan, werk 

dan met een bruine eyeliner. 

 

 

 

MANBRAID 

Mannen hoeven zich niet druk te maken om make-up of haar of, neen wacht… 

JAWEL!  

 

Er wordt meer en meer aandacht 

besteed aan mannenkapsels de dag van 

vandaag. De man-bun is nog maar net 

sociaal aanvaard of er moet al terug 

plaats gemaakt worden voor een 

nieuwe mannelijke trent: de manbraid 

of mannenvlecht. 

 

Mannen, vlechten is de boodschap! 

 

 

 

 

 

 

- Ellen Penninck/ Picknick 
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Student in Gent 
Net nieuw in je studentenstad? Of toch al eventjes student? De weg naar de 

les moet je zelf zoeken, maar wat de ontspanning betreft, hebben wij alvast 

enkele tips op een rijtje. De leukste activiteiten en adresjes voor studenten 

in Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. 

Met onze eerste editie starten we in Gent!  

Waar moet je zijn voor een pintje en de echte studentensfeer? 

De Gentse Overpoort (Lees: Toverpoort) staat al enkele decennia bekend als 

dé studentenbuurt van Gent. Je kan er verschillende cafés en clubs ontdekken 

en zelfs een partijtje bowlen. Tussen het feesten door zin in een snelle hap, dan 

heb je maar te kiezen. Van pita en pizza tot frieten van de bekende 'Gouden 

Saté' en dat tot in de vroege uurtjes! 

Op en rond de Vlasmarkt valt er enorm 

veel te beleven voor studenten. Daar kan 

je ook tot in de vroege uurtjes dansen in 

de Charlatan. Aan de overkant bevindt 

zich Café de Trollekelder die zichzelf 

beschrijft als een “gezellig bruin café”, 

een aanrader voor de echte 

bierliefhebbers want ze beschikken over 

een ruim bierassortiment. Iets verderop, 

in Café Video op de Oude Beestenmarkt, geniet je tijdens de week van 

verschillende optredens en verrijkende babbels over muziek.  

Waar kun je lekker en goedkoop eten? 

Souplounge 

Elke dag keuze uit vier soorten verse soep met een stuk brood voor minder dan 

vijf euro. www.souplounge.be 

 

http://www.souplounge.be/
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Kastart 

Veel spaghetti voor weinig geld. Probeer zeker de specialiteit van het huis: 

sliertjes met de Kastart-saus. www.dekastart.com 

Orchidee 

Thais restaurant waar je zelf je gerecht kan samenstellen voor minder dan tien 

euro. www.restaurantdeorchidee.be 

Amadeus 

Ribbetjes à volonté voor 15 euro in vier verschillende restaurants in de 

Arteveldestad. amadeus-resto.be 

Potatolicious 

Een aardappel met verschillende toppings. Snel, goedkoop en 

gezond. potatolicious.be 

Wat te doen bij warm weer? 

De Graslei is altijd een goed idee, overdag of ’s avonds. Vanaf het kleinste 

zonnestraaltje durft het er wel eens druk te zijn. Neem een flesje wijn en/of 

een sixpack mee, kies een leuk plekje en praat wat bij! Tip: Een Moochie (frozen 

yoghurt, iets verderop aan Klein Turkije) 

kan daar enorm smaken! 

Chillen aan de Blaarmeersen 

Veel gras, een strandje en een zwemvijver. 

Meer heeft een student toch niet nodig op 

zo’n zonnige dagen? ‘s Avonds kan je 

afsluiten met de openbare bbq’s die daar 

ter beschikking staan! Tip: een Delhaize is 

in de buurt om achter al je lekkers te gaan. 

 

 

- Jitse 

http://www.dekastart.com/
http://www.restaurantdeorchidee.be/
http://amadeus-resto.be/
http://potatolicious.be/
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Band in de kijker 
 

Amongster 

Amongster is een Gentse band waarbij 

de karakteristieke stem van Thomas 

Oosterlynck de bovenhand neemt. Zelf 

ondervindt hij problemen bij het 

beschrijven van hun sound maar gaat 

uiteindelijk voor indie pop met beats en 

loops. In 2014 mochten ze zich tot de 

winnaars rekenen van De Nieuwe 

Lichting, een muziekwedstrijd van 

Studio Brussel. Hierdoor klonk hun 

bekendste nummer ‘Bright Life’ regelmatig uit de speakers van de luisteraars 

van StuBru. De dromerige klanken van het nummer werden doorgetrokken 

naar hun EP, die in maart 2015 gelanceerd werd. Op die EP stond ook de single 

‘Salrow’ die we eerder dat jaar al konden bewonderen. De voorbije twee jaar 

verkregen ze al een plaatsje op de affiche van festivals als Pukkelpop, 

Marktrock en Crammerock en deelden ze hun podium met artiesten als 

Perfume Genius, Blaudzun en Het Zesde Metaal.  Volgens mij dus een Belgische 

trots! 

 

 

 

 

- Hanne 
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Hitlist De Ressort! 
Hier vind je de vijf eeuwige hits waarmee het hele jeugdhuis luidkeels 

meebrult en ongegeneerd op de dansvloer zijn beste pasjes laat zien! 

1. Axis of Awesome – 4 Chord Song 

2. Russkaja – Energia 

3. Goran Begovic – Gas Gas 

4. Die Atzen – Disco Pogo 

5. Plastic Bertrand – Ca Plane Pour Moi 

6. Feestteam – Let It Be 

7. X!INK – De Vriendschapsband 

8. Kim Kay – Li La Li La 

9. Natalia – I’ve Only Just Begun To Fight 

10. Wim Soutaer – Allemaal  

 

 
 

- Hanne 
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Vraag het aan De Ressort 
Beste Ressortianen , 
Deze reeks vragen werden beantwoordt door twee lieftallige medewerksters 
Mona & Yentl! Enjoy! 
 
Ik heb een degout van alcohol, nu kan ik niet verder met mijn leven. 
Hoe los ik dit op? 
 
Groetjes, strontzattemeid   
 

Wel strontzattemeid , ik denk dat jouw probleem eerder een slechte laatste 

ervaring zal zijn dan een degout aan alcohol. Alcohol komt namelijk voor in alle 

geuren en kleuren. Als ik jou was zou ik eens iets anders proberen dan wat je 

gewoon bent. Je hoeft ook niet te vrezen voor je leven, een leven zonder 

alcohol is perfect mogelijk! Sterker nog, je lever zal er veel gezonder uitzien! 

Maar bon nog veel plezier met jouw weg terug te vinden naar alcohol  :D   

  

 

 Waarom staat iedereen altijd buiten aan De Ressort en niet binnen? 
 Groeten 
 DD 
 
Liefste DD,  

Uiterst interessante vraag heb je daar! Ik heb zo een vermoeden dat de 

temperatuur binnenin ons jeugdhuis soms wel eens heel heet kan oplopen en 

de mensen op zoek gaan naar wat verkoeling. Natuurlijk mogen wij onze 

teergeliefde rokers niet vergeten. Mensen die smachten naar een sigaretje 

maar dankzij het rookverbod in het jeugdhuis zich naar buiten moeten 

begeven. Gedaan met wakker liggen, hier heb je het antwoord op je vraag ! :D 

 



 
25 

  

 Hallo ressort ! 

 Ik heb een vraag waar niemand mij een antwoord op kan geven, ,  

 hoelang duurt sex eigenlijk? 

Ik dacht dat hoelang een chinees was?   

 

 

 Hey 
 Ik zat op schoot bij mijn liefje en hij had een stijve 
 ben ik nu zwanger?  
 
 
Hello anoniempje , fijn dat je ons dit toevertrouwd ! Ik kan je met zekerheid 
geruststellen dat je voor de volle 100% NIET zwanger bent. De kans dat je door 
op iemands schoot te zitten zwanger wordt is zo goed als onbestaand! Ik wens 
je nog heel veel plezier met je liefje toe ! 
 
 
 
 Wat moet ik doen als ik de hele tijd aan JB denk ? Help me aub! 

Misschien is beginnen met uw playlist op te kuisen want dat belooft niet veel 
goeds..  
 
 
 
 
 
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! 
 

- Yentl en Mona 
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De jeugdhuisstrip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Kjetil  
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Check It Out: Big Whoop 
Dag mede-jeugdhuis en muziek liefhebbers, dit is 

mijn eerste keer dat ik ooit een artikeltje schrijf dus 

verwacht er niet te veel van. Op een katerdag 

beslissingen maken is blijkbaar toch niet zo een 

goed idee, maar soit. De bedoeling van dit 

hoogstaand artikel is originele en interessante 

bands voorstellen aan de Geraardsbergse jeugd. Of 

één van die jongeren ooit dit artikel zal lezen is 

voor mij een even groot raadsel als hoe het 

mogelijk is dat Peace Paus zijne lever nog leeft. De 

band die ik wil voorstellen is Big Whoop.  

Big Whoop is een Funk, Jazz, Hip Hop, Rock improvisatie band uit Gent, ze 

spelen driemaandelijks (als ik mij niet vergis) in Café de Afsnis aan de Sint-

Jacobs kerk (ja das daar bij de Charlatan). Ze brengen een set van makkelijk drie 

uur en durven zelf eens doorgaan tot 6 uur continu muziek. Hun set begint 

steeds als een opwarming, iedereen heeft dan ook nog tijd om iets te bestellen 

aan de bar en gezellig te praten aan een tafeltje. Lichtjes beginnen ze steeds 

snellere nummers te spelen en toch op te bouwen naar dansbare muziek. Het 

2de deel van hun set explodeert dan door de ene bekende schijf na de andere 

op hun eigen manier te spelen. Ook hun eigen nummers zijn fantastisch om 

een hele avond op door te dansen.  

Beluister zeker hun Soundcloudprofiel  

https://soundcloud.com/bigwhoop-music 

en Check it out zou ik zo zeggen. 

 

 

- Yoran 

https://soundcloud.com/bigwhoop-music
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Ressortverhaal deel 1 

‘De verdwenen bak Duvel’ 
 

GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ! Iedereen van het jeugdhuis had het naar zijn zin, 

overal waren er biekes die een danskes aant placeren waren, aan den toog was 

het aanschuiven voor een pintjen en buiten waren alle rokerkes diepe 

gesprekken aan het voeren over de filosofie van het leven. 

“Voor mij een duvelken!”, zei Nicky, “Komt eraan” zei Cékes. Cékes wilt een 

duvelken nemen en hij ziet dat er geen meer is, geen probleem denkt hij, agou 

int drankkot een baksken gaan halen. Al dansend door het publiek en efkes een 

tussenstopken hier en daar geraakt Cékes eindelijk aan het drankkot, maar juist 

wanneer dat hij de deur wilt opendoen beslist hij om is een sigaretjen te gaan 

roken. Ondertussen blijft Nicky maar wachten op da duvelken dus hij beslist 

om maar zelf is een kijksken te gaan nemen. Al dansend door het publiek en 

een tussenstopken hier en daar geraakt Nicky eindelijk aan het drankkot. Hij 

doet de deur open, lichtjen aan, en ziet helaas geen Duvel staan. 

“Godverdomme, er was toch nog nen bak Duvel?”, zei Nicky. “Ja inderdaad, dat 

is waar” zei Lars die opeens keirandom naast Nicky stond. “Weet gij soms 

toevallig waar dat dienen bak naartoe is?” zei Nicky, “Neen, helemaal niet, 

maar ik zal het rap gaan weten” zei Lars op een heel heldhaftige toon met The 

Pink Panther theme song op de achtergrond. “Euh, ja wete, zoekte gij het maar 

uit Lars euh, ik pak mij wel een pintjen” zei Nicky met nen diepe zucht. Hij gaf 

Lars nog een schouderklopken en deed de deur achter zich dicht. Lars die 

ondertussen al een halfuurtjen heel da kot heeft afgezocht achter 

vingerafdrukken en aanwijzingen beslist toch om eens rond te vragen wie er 

ier iets weet van dienen bak Duvel.  

“Ah Damien zeg, kheb een vraagsken”, “Zeg et is”, “Awel, er is dus nen bak 

Duvel verdwenen uit het drankkot”, “WADDE, AL DA GELD WEG VAN DIENEN 

BAK DUVEL DAN OOK OFWA!” Opeens verandert Damien in een soort van 
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groenachtig groot en gespierd monster en loopt naar buiten. “Euh oké, op naar 

de volgende…” 

In de verte ziet Lars nen hele groep geilende gasten staan. “Ellen?”,”Ja Lars”, 

“Er is nen bak Duvel verdwenen uit het drankkot, weet gij daar iets van?”, “Oei, 

ja neen euh ik ben hier nog maar net toegekomen maar misschien moet ge het 

is aan Emily of Sofie vragen, zij zitten van int begin al aan den toog dus 

misschien hebben zij iets gezien?”  

En natuurlijk moest Lars nie ver zoeken want ze zaten nog steeds aan den toog. 

“Ah zeg kheb een vraagsken”, “Alé Lars wa ist nuweer”, “Awel, er is nen bak 

Duvel verdwenen uit het drankkot, hebben jullie soms iets gezien?”, “Och Lars 

jongen, wa dajje gij ons ier nu vraagt, wij letten daar nie op zeh, gaat is naar 

Tim zijnen bureau en vraagt ofda ge op de bewakingscamera’s is moogt kijken, 

kheb em nu wel al naar huis zien gaan dus ge zult het morgen moeten 

vragen”,”Ahja oke, merci..” 

Lars wordt het stillaan een beetjen beu, hij beslist om een pintjen te drinken 

en efkes een pauzeke te nemen.  

 

 

Wilt u het vervolg weten op dit verhaal? En kan u niet wachten om te weten 

wie o wie den bak Duvel heeft gestolen? Lees dan zeker de Resstory van de 

maand mei! 

 

 

 

 

 

- Tahirass 
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The life of Baeskisj 
 

Eerst en vooral wil ik meedelen dat dit echt geen goed idee was, ik verzuip in 

het werk en in de alcohol dat het gene naam heeft.. Maar bon, ik moet van 

onze nieuwe redactrice Elketjeeuh.. 

Het begon allemaal toen ik nog jong en niet zo slim was, ik denk iets meer dan 

2 maand geleden feite feitelijk, op medewerkersweekendje. Daar kreeg ik het 

zot in mijne kop om voor dit ultrazalige magazine te schrijven. Ik zag toen al 

een hele column voor me, dacht dat ik een geboren schrijver was, tot nu.. Ik ga 

me eerst een sigaretje roken voor ik al die herinneringen van de laatste 

maanden ophaal.  

Ziezo, hier gaan we dan. Ik zal even een korte introductie doen van wie ik ben 

en wat ik doe voor ik jullie meeneem in the magical life of Baeskisj. Ik ben 

Baesken en ik doe veel. Momenteel zet ik me vooral in voor het jeugdhuis en 

probeer ik oude gewoontes een beetje op te nemen zoals bijvoorbeeld weer 

beginnen skaten. Daarnaast in mijn vrije tijd ga ik naar school als sociaal 

cultureel werker en loop ik momenteel stage in De Kleppe. Voor wie de Kleppe 

niet kent, foei, zoek het maar eens op!  

Laten we even terugblikken naar de start van het nieuwe jeugdhuisjaar. Ik ben 

mee geweest op medewerkersweekend van dit fantastische jeugdhuis. Daar is 

mijn leven weer eens veranderd. Ik heb afscheid moeten nemen van mijn 

functie als tapverantwoordelijke, iets wat ik wel graag deed nu ik er bij stil sta. 

Maar niet gevreesd beste lezertjes, ik heb promotie gekregen en mag mezelf 

nu ondervoorzitter noemen, een hele eer als ik het zo mag zeggen.  Een hele 

hoop verantwoordelijkheden erbij, meer vergaderingen en lid van de Raad van 

Bestuur. Ik ben ook niet de enige die verandering heeft ondergaan, zo goed als 

de hele kern is vernieuwd, een verse lading Ressortianen die het beste van zich 

gaan geven voor jullie gedurende het hele jaar! Ik ga alvast zeggen, ook al zitten 

er veel jonkies in, dat ik volledig achter hen sta en ze mijn vertrouwen hebben! 

Maar nu wijk ik af van de hoofdzaak van dit artikel, namelijk mijn vida loca. 
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Iets waar ik heel veel over zou willen vertellen, is Tricoloré. Een fuif die ik met 

Damdam in elkaar heb gestoken en die naar het schijnt super was. De dag erna, 

toen ik wakker werd, heb ik gemerkt dat ze super moest geweest zijn. Een 

relatief klein katerke, gsm naar de zak, portefeuille kwijt, overal pijn en kwade 

berichtjes. Ook goeiemorgen ze! Het beste was dan nog dat ik moest gaan 

werken die ochtend en dat het niet zo leuk was als ik had gehoopt.. Ochja, je 

hebt van die dagen.  

Een tweede evenement dat ik 

met Damdam in elkaar heb 

gestoken dit Ressortjaar was 

Ladiesnight. Het slimme idee was 

er dan ook om zelf op te treden 

met de matties. Maar miljaarde 

dju, wa ne stress was me dat! 

Maar als ik er nu naar terug kijk, 

een van de zaligste momenten 

dat ik al heb beleefd in het 

jeugdhuis. Die kick tijdens als dat 

schreeuwen, jawel er werd 

geschreeuwd, niet te beschrijven. Dan nog eens verkocht worden aan 5 

sugarmommies uit de jaren 70’, ik heb geen klagen gehad. Me rotgeamuseerd 

met die dames, jammer dat de avond zo snel voorbij was, toch voor hen ;) ik 

heb dan maar andere rijke flappensmijtsters gezocht, maar die bleken beetje 

strontzat te zijn en die hebben me wel een klein beetje misbruikt, mijn 

bretellen zijn er zelfs bij gesneuveld.. Dus moesten jullie zonen of dochters dit 

lezen, foei stoute mama’s! Maar tegen rijpere vrouwen heb ik niets hoor, voor 

de duidelijkheid.. Ik zou zo graag willen terugblikken naar een moment waar 

zelfs GILF’kes me geen schrik konden aanjagen en ik er niet vies van was, maar 

jammer genoeg zit het artikel er weeral op, dus misschien in het volgende 

artikel vertel ik jullie meer of mijn wilde avonturen met oma’s in de fratelloost…  

WORDT VERVOLGD….          - Baes 
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ZiZi’s  

kijk in de toekomst? 
 

Jij krijgt surprises geserveerd. 
Zoals een ex die terugkeert, 
of een sociaal of 
professioneel contact dat 

meer lijkt te worden. Dat verwarmt je, 
maar toch laat jij je hoofd niet zomaar 
op hol brengen. Je wacht af. Op het 
school stel jij je ambitieus maar geduldig 
op. Je werkt hard en durft! Je beloning 
bestaat uit nieuwe kansen/projecten en 
uit meer verantwoordelijkheid.  

Je mentale en fysieke 
weerstand zijn zelden 
sterker geweest deze 
maand. Dit laat je toe je 

sociale kring uit te breiden en zeer 
belangrijk: vruchtbare plannen uit te 
broeden. Gezien je mentale toestand zo 
sterk is, maak je komaf met doen alsof 
en dingen voor lief nemen. Je spreekt 
klare taal en je gaat voor constructieve 
communicatie. Waarna uiteraard de 
juiste beslissing wordt genomen. 

 Je zoekt vooral 
amusement en verstrooiing 
na een tegenslag. Leve de 
vele ontmoetingskansen 

via het internet!. Als een voorstel te 
mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat 
ook. de familiale contacten zijn talrijk en 
vol animo. Tot slot: let op! Je zal in 
december gulzig eten, drinken en 
feesten.  

Professioneel zwem je in 
grenzeloze wateren. 
Maar enkel indien aan 
volgende, 
superbelangrijke conditie 

voldaan wordt: voldoende en 
volgehouden discipline en structuur van 
jouw kant. Met partner? Een zekere 
sleur en apathie sluipen de relatie 
binnen. Dit doet je zin krijgen in iets 
meer, iets anders.  

Je professioneel leven. Eigen 
baas worden? Nieuwe skills 
verwerven? Van werkplek 
veranderen? Een opvallende 

promotie maken? Noem maar op, het 
kan dit jaar allemaal werkelijkheid 
worden. Tot midden december 2015 is 
hier voor jou vooral waardering, 
promotie plus meer geld weggelegd.  

Bijt op je tanden, blijf je best 
doen en stel vast hoe vanaf 
Januari het tij plots keert. 
Het lijkt wel alsof je nu voor 

al je inzet beloond wordt. Professioneel 
komt er eindelijk de waardering die je al 
die tijd verdiende, waardoor je 
motivatie pijlsnel omhoog schiet. 
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Je vertrekt voor een 
avontuurlijke reis. Via de 
nodige verrassingen 
natuurlijk. Nieuwe baan? 
Nieuwe liefde? Nieuw 

huis? Nieuwe baby? Het is allemaal 
mogelijk, jazeker. Daar komt bovenop 
dat je tot midden februari ook nog eens 
vlotjes geld binnenhaalt. Op het werk 
vergaat het je prima, tot midden 
augustus. 

Er doen zich kansen op 
school voor die je 
warempel grijpt. Met de 
nodige stress, maar je 
doet het toch maar. Want 

je durft, wordt ambitieus en flexibel, en 
werkt intussen voldoende 
gestructureerd om resultaat te behalen. 
Financieel zit het goed, maar blijf alert 
indien het gaat om wat de familie 
betreft. 

Ontmoedigde Leeuwen 
lopen nu pal in de armen 
van hun soulmate. Dit 
wordt een contact “made 

in heaven”, bedoeld om te blijven 
duren. Financieel zit je momenteel 
goed. Je haalt voordeel uit een 
schenking, een loonsverhoging, 
vastgoedtransactie of erfenis.  

Heb geduld, de 
aanloop naar het 
positieve duurt een 
poos. Meer bepaald tot 
midden December. Pas 

dan gaat de bal aan het rollen voor jou. 
Tot de zomer heb je constant de indruk 
professioneel ter plaatse te trappelen. 
Nadien wordt alles hier open en 
omhoog getrokken, inclusief salaris. 

Je leert nu veel nieuwe 
mensen kennen, vooral 
tussen juni en september. 
Omtrent school kunnen we 

kort zijn. Je zal deze maand kunnen 
kiezen tussen het vertrouwde en een 
compleet nieuw avontuur. Wees vooral 
dankbaar voor de zinvolle 
vriendschappen die je hebt. Want thuis 
en in de familie kan het fors rommelen.  

Je bent nu supergevoelig 
voor de juiste attenties en 
sfeer. Opgelet: laat je niet te 
snel meeslepen, want schijn 

bedriegt vaak. Op school wordt de 
toestand lichter en meer ontspannen 
dan de afgelopen jaren. Ook krijg je hier 
nu de kans om je vaardigheden en 
kennis fors bij te spijkeren. Doen, dat 
spreekt!  

 

 

 

 

 

- Michaël 
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Bier van de maand 

N’Ice CHOUFFE is een sterk bruin bier dat 

genieters in hartje winter zal verwarmen. Het 

kruidige bier, met toetsen van tijm en curaçao, 

heeft een lichte hopsmaak en wordt 

gekenmerkt door een mooi evenwicht.  

N’Ice CHOUFFE is een ongefilterd bier, zowel 

hergist op vat als op fles. 

Alc.  10% Vol.  

Frisdrank van de maand 
Sinds haar creatie in 1936 is alles cult aan 

Orangina: van de fles met afgeronde 

vormen en het logo tot de onvergelijkbare 

smaak… 

Orangina is een soort limonade, een 

frisdrank, die oorspronkelijk 

uit Algerije komt. Het drankje is vooral 

in Frankrijk bekend. Er zitten kleine 

schilfertjes sinaasappelschil in.  

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/Frisdrank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaasappel
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Activiteiten 
Zaterdag 5 december Sint op bezoek 
Woensdag 16 december Feestje na de examens (13u) 

Vrijdag 18 december Jungle For Life 
(geen afterskool) 

Zaterdag 19 & 20 december Kuis- en knutselweekend 
voor medewerkers 

Vrijdag 25 december Kerstdag voor medewerkers 
Zaterdag 10 januari Nieuwjaarsreceptie 

(iedereen welkom!) 
Vrijdag 29 januari HET IS FEEST, BLOKBEEST 

Vrijdag 5 of zaterdag 6 
februari 

Toneelvoorstelling De Kleppe 

Zaterdag 13 februari Metaaldetector 
Maandag 7 maart JH De Ressort op den Eersten 

Toog 
Vrijdag 11 maart Beursfuif 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 
maart 

JH gesloten 
(kernweekend) 

Vrijdag 1 april Comedy-avond 

12 – 23 juli JH is op reis 
Zaterdag 13 augustus SKAramouche 

 

Er zijn ook regelmatig thema-avonden.  

Check www.deressort.com en facebook voor de updates! 
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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 

 

 


