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VOORWOORD 
 
Beste Splinter-leden, 
 
Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst! 
 
Hopelijk beleven we met z’n allen dit jaar evenveel 
plezierige / memorabele avonden in jullie favoriete 
jeugdhuis, tot nader order nog steeds officieel het 
populairste jeugdhuis van heel Strijtem, en zelfs van de 
meeste omliggende dorpjes! 
 
Zoals jullie ongetwijfeld al opgemerkt hebben viert ’t 
Splinterken zijn eerste verjaardag met een grondige 
make-over en een aangesterkt redactieteam met een 
hoop nieuwe ideeën. Desondanks zal dit boekje nog 
steeds vol staan met de nodige nonsens, afgewisseld met 
net genoeg serieus ogende artikels. Net als bij vorige 
edities is jullie feedback en medewerking nog steeds zeer 
welkom om dit boekje zo mogelijk nog beter te maken! 
 
 
Tot binnenkort in ‘t Splinter! 
 
Joost Geeroms 
Voorzitter
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REACTIES OP 

FACEBOOK 
 

	  
	  

Brent heeft degelijk gerief in huis! 

Iemand kan niet tegen zijn verlies! 
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Vrouwen kunnen zagen, niet? 

Helaas… 

Jij bedankt, Tim! 
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LEDEN KRIJGEN VOORTAAN 

KORTING 
 
 

Vanaf nu kan je op vertoning van je lidkaart genieten van 
10% korting op je pak friet of kebab in Het Friethuis en 
Snack Antalya! 
 
Voorwaarde is wel dat je bestelling in Het Friethuis 
minimaal € 5 en maximaal € 20 bedraagt. 
 
 
MAAR HELAAS… 
De 12 jaar durende periode van pintjes aan € 1 komt 
stilaan aan zijn einde…Vanaf 1 februari zal een pintje 20 
cent duurder worden. 
 
Om toch nog met een glimlach te kunnen terugblikken op 
deze legendarische tijden, organiseren we op 25 januari: 
 

DE 80 CENT FUIF! 
 
Niet enkel pintjes, maar ook ons assortiment jeneverkes 
zullen de toog verlaten aan 80 cent! 
  
Haal je stalen ros alvast van stal!
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TAPPER 
VAN HET SEIZOEN 

 
De prijs voor tapper van het seizoen gaat naar… 

 
DAVID BUEKENS 

 

 
 
 
Hij krijgt een fantastische vloeibare verrassing! 
Maar ook, nog veel belangrijker, onze eeuwige dank! 
Wil je zelf ook kans maken op deze overwinning?  
Laat dan van je horen via bestuur@jhsplinter.be met de 
boodschap dat je ook eens graag achter de toog wil staan. 
 
Tappen maar, David! J  
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DES ANIMAUX 
ZIJN TERUGBLIK OP 2013 
 
Nee, het koude natte weer kan mijn 
vlam der verwachting niet doven. Vol 
spanning wacht ik op tieneridool en 
Roosdaals dj-fenomeen Des Animaux, 
in het dagelijks leven beter gekend als 
Geerard ‘Gigi’ Van Der Perre. Zoals 
velen begon hij als discobar op 
verjaardagsfeesten en lokale thé 
dansants. Nu is hij de sterke man 
achter de Pajotse dj-scene en resident 
bij Jh Splinter. Na maanden mediastilte 
spreekt hij exclusief met ‘t Splinterken 
voor een terugblik op een bewogen 
2013. 
 
2013 was wel een bijzonder jaar voor 
jou, is het niet Geerard? 
Ja, zeker! Zowel professioneel als 
persoonlijk heb ik een prachtjaar achter de 
rug. Alles viel in de juiste plooi. Als dj heb 
ik een gedroomd jaar achter de boeg. Het 
ene wilde weekend volgde na het ander. 
Het leek wel alsof mijn leven een sneltrein 
was en elke halte een nog groter feestje 
dan het vorige bleek te zijn.  
Dat wel was zeer welkom na een wat 
moeilijker 2012. 
Tja, 2012 … Een jaar waarin ik te kampen 
kreeg met gehoorschade. Maar vooral het 
jaar waarin onze kindjes Kenji en Tiara 
geboren werden! Dankzij hun en met de 
steun van mijn vriendin Eva ben ik terug 
met beide voeten op de grond komen te 
staan. De comeback die daarop volgde 
was dan ook fanmegatastisch. Ik slaagde 
er in om mijn dj-skills en mijn talent als 
entertainer tot een nog hoger niveau te 
tillen en uit te groeien tot de ster die ik nu 
ben. Ik probeer mij dan ook vooral te 
focussen op de toekomst. 
En wat heeft die toekomst in petto? 
Ik blijf vooral bezig met mijn dj-carrière. Er 
staan al enkele mooie evenementen aan 
te komen. Zo knal ik samen met mijn 
goede vriend Jürgen (Avalonn red.) het 
nieuwe jaar in. Ook met Summer Moves 
Out en Pallieterfeesten ga ik de goede 
samenwerking kunnen verderzetten. 
Verder blijf ik resident in Jh Splinter.  
Jouw liefde voor Jh Splinter is iets 
waar we heel blij mee zijn. 

Dat is maar normaal. ‘t Splinter gaat altijd 
een bijzonder plaatsje hebben in mijn hart. 
Ik kon mijn dj-carrière hier beginnen en 
ook nu blijft het een zeer dankbaar 
publiek. Het is vooral zeer aangenaam om 
te zien hoe groot het respect is voor mij. Ik 
kan er gerust een avond iets komen 
drinken zonder dat mensen mij 
aanklampen voor foto’s of 
handtekeningen. Het is fijn om ergens een 
plaats te hebben waar ik nog gewoon 
Geerard kan zijn en ik niet steeds bekijks 
heb als grote ster. Het gebeurt natuurlijk 
wel eens dat er meisjes mij volgen naar 
het toilet en ik daar oneerbare voorstellen 
krijg. Dat kan wat gênant zijn, maar dat 
hoort er bij. 
Je had dan ook nog een cadeautje voor 
de Splinteraars? 
Als dank voor een trouw en toegewijd 
publiek krijgen alle Splinterleden die voor 
1 februari 2014 lid zijn van mijn Facebook-
pagina een goodiebag opgestuurd met 
onder andere gesigneerde foto, een Des 
Animaux-buideltasje en nog veel meer. 
Weer iets om naar uit te kijken!  
Alvast bedankt voor jouw kostbare tijd. 
n BVL 
 
Meer informatie vind je op: 
facebook.com/DJDesAnimaux 
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’T GAT VAN 

’T SPLINTER 
 
Tip: Google Translate is uw vriend! 
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WAAR KOMT DIE 

KERSTMAN 
TOCH VANDAAN? 
 
 
Op kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, mirakelmaker en feestvarken bij uitstek 
als er water in wijn moet veranderd worden. Nochtans zouden we even goed de 
geboorte van pakweg fysicus Sir Isaac Newton, singer-songwriter Dido, autobouwer 
Louis Chevrolet of drugsbaas Heriberto Lazcano Lazcano kunnen vieren. Dat zou 
alvast een pak accurater zijn, aangezien de precieze geboortedag van Jezus niet 
gekend is. Bronnen voor de reden hiervan verschillen van mening, maar de meest 
plausibele verklaring lijkt dat Jozef zich een historisch stuk in zijn voeten heeft 
gezopen, allicht door enkele flessen Arak die de drie wijzen meegesmokkeld hadden. 
Ook het exacte jaar weten we niet zeker, historici schatten dat Jezus geboren moet zijn 
tussen 6 en 4 –ironisch genoeg- voor Christus.  
Waarom vieren we dan kerstmis op 25 december?? 
 
Kerstmis is de verchristelijkte versie van 
de Romeinse Saturnalia feesten. Deze 
feesten, om de god Saturnus te bedanken 
voor een goede oogst, vielen op de 
zonnewende van 21 december van elk 
jaar. Op 17 december was het 
Saturnaliënfeest, waarbij er na het offeren 
plaats was voor taferelen die ons doen 
denken aan een standaard avond in het 
jeugdhuis: 
buitensporigheid in 
eten, drank en grote 
kans op orgiën en 
algemene 
losbandigheid. Het werd 
uitgebreid naar een 
week van totale 
losbandigheid waarbij 
de Romeinse wet stelde 
dat tijdens deze periode 
niemand berecht kon 
worden voor 
beschadiging aan 
eigendommen of voor 
slagen en 
verwondingen. De 
originele kersttraditie 
was er dus een van 
orgiën, brutale 
verkrachtingen, 
sodomie en moorden. 
Op het einde van deze feesten, 25 
december, vermoordden de Romeinen 
een onschuldige man of vrouw op brutale 
wijze om de duistere krachten te verslaan.  
Er was ook een traditie om naakt van huis 
tot huis te gaan om liederen te zingen en 

koekjes in de vorm van mensen te eten, 
voorboden van onze kerstliederen en 
speculaasmannen.  
De christenen hebben de geboorte van 
Jezus op 25 december laten plaatsvinden 
als tegemoetkoming voor de heidenen die 
bekeerd werden. De vroegste kerstfeesten 
gebeurden daarom nog steeds in de 
‘Romeinse stijl’. Zo heeft paus Paulus II in 

1466, ter vermaak van 
de Romeinse burgers, 
joden gedwongen om 
naakt door te straten 
te laten lopen na ze 
eerst volgepropt te 
hebben met eten en 
drank. Tijdens de 
18de en 19de eeuw 
werden rabbijnen 
gedwongen om 
verkleed als clowns 
door de straten van 
Rome te wandelen 
waarbij de burgers 
een projectiel naar 
keuze konden gooien 
naar hen. Zo werden 
ook op kerstdag 1881 
verschillende joden 
brutaal vermoord, 
talloze joodse 

vrouwen verkracht en eigendommen van 
joden vernield. Kortom, kerst is traditioneel 
een feest ter ere van smeerlapperij, 
overmatig eten en drinken, losbandig 
seksueel gedrag en antisemitisme. 
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Ook de meeste gewoontes bij kerst zijn 
heidense gebruiken die tegenwoordig met 
een christelijk sausje overgoten wordt. Zo 
is de kerstboom overgenomen van de 
Asheira cultus; waarbij er tijdens de 
zonnewende van 21 december bomen 
vereerd werden. Ze werden toen ook al in 
huis gehaald en versierd. Het kussen 
onder de maretak is een combinatie van 
Noorse mythologie (gebruikt om mensen 
te vergiftigen vooraleer ze geofferd 
werden aan de goden) en de seksuele 
traditie tijdens de Saturnalia. 
Ook de kerstman ontsnapt niet. De 
kerstman is een afgeleide figuur van 
Nicholas van Myra, een Turkse bisschop 
die wij ook beter kennen als Sinterklaas. 
Hij was vroeger voornamelijk een 
beschermheilige van vissers, en de 
verering van Nicholas ging over met de 

Wodan cultus van de Keltische en Duitse 
heidens. De katholieke kerk nam de figuur 
van Wodan over in de vorm de kerstman 
om bekeerlingen te overtuigen in Noord-
Europa; waarbij hij cadeau’s zou uitdelen 
op 25 december – in plaats van op 6 
december, de dag waarop Nicholas stierf 
in het jaar 345. Uiteindelijk, in 1931 
betaalde de Coca Cola Corporation de 
Zweedse kunstenaar Haddon Sundblom 
om een Cola-drinkende kerstman te 
creëren. De gekende kerstman-figuur is 
geïnspireerd op het uiterlijk van een goede 
vriend van Sundblom, omdat die een 
vrolijk, mollig gezicht had. Zijn kleren 
moesten ook Coca Cola rood zijn. De 
kerstman is dus een mix van christelijke 
“originalteit”, een vikinggod en slimme 
marketingcampagnes. n JB 
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TOP 100 VAN DE 

DE TIJDLOZE 
 
Deze nummers werden door jou gekozen!

1	   Dire	  Straits	   Sultans	  Of	  Swing	  
2	   Metallica	   Master	  Of	  Puppets	  
3	   Pearl	  Jam	   Alive	  
4	   My	  Lai	   Batman	  
5	   Jimi	  Hendrix	   Voodo	  Child	  
6	   Radiohead	   Paranoid	  Android	  
7	   Radiohead	   There	  There	  
8	   The	  Cure	   A	  Forest	  
9	   Black	  Sabbath	   War	  Pigs	  

10	   Deep	  Purple	   Child	  in	  Time	  
11	   CCR	   Fortunate	  Son	  
12	   AC/DC	   Whole	  Lota	  Rosie	  
13	   Steppenwolf	   Born	  To	  Be	  Wild	  
14	   Queens	  Of	  The	  Stone	  Age	   No	  one	  knows	  
15	   Kyuss	   El	  Rodeo	  
16	   Pink	  Floyd	   Wish	  You	  Were	  Here	  
17	   Metallica	   One	  
18	   Pantera	   Domination	  
19	   Saint	  Vitus	   Dying	  Inside	  
20	   Arctic	  Monkeys	   R	  U	  Mine	  
21	   Urbanus	   Zetpilcar	  
22	   QOTSA	   Make	  it	  Wit	  Chu	  
23	   System	  of	  a	  Down	   Chop	  Suey	  
24	   Kyuss	   Green	  Machine	  
25	   Queen	   Bohemian	  Rhapsody	  
26	   Pink	  Floyd	   Comfortably	  Numb	  
27	   Slayer	   Raining	  Blood	  
28	   Muse	   Bliss	  
29	   Florence	  and	  the	  machine	   Spectrum	  
30	   Pixies	   Debaser	  
31	   3	  Doors	  Down	   Kryptonite	  
32	   My	  Lai	   A	  Glimpse	  
33	   Nathan	  Fake	   The	  sky	  was	  Pink	  
34	   Saturnus	   Murcky	  Waters	  
35	   Dave	  Brubeck	   Take	  5	  
36	   Iron	  Maiden	   Number	  Of	  The	  Beast	  
37	   Motorhead	   Ace	  Of	  Spades	  
38	   Pearl	  Jam	   Black	  
39	   Saturnus	   For	  your	  demons	  
40	   The	  Beatles	   Roll	  Over	  Beethoven	  
41	   Tool	   Schism	  
42	   Black	  Sabbath	   Paranoid	  
43	   Bob Dylan Like	  a	  Rolling	  Stone	  
44	   Dire	  Straits	   ROmeo	  &	  Julliet	  
45	   Guns	  and	  roses	   Sweet	  Child	  o	  Mine	  
46	   Led	  Zeppelin	   Stairway	  to	  heaven	  
47	   Simon	  and	  and	  garfunkel	   Sound	  of	  silence	  
48	   DJ	  Shadow	   Organ	  Donor	  
49	   Nick	  Cave	   The	  Mercy	  Seat	  
50	   Pink	  Floyd	   Shine	  on	  you	  crazy	  diamond	  

	  

51	   Pixies	   Hey	  
52	   The	  Velvet	  Underground	   Rock	  'n	  Roll	  
53	   PJ	  Harvey	   Rid	  of	  me	  
54	   Radiohead	   Fake	  Plastic	  Trees	  
55	   Snow	  Patrol	   Set	  the	  Fire	  to	  the	  Third	  bar	  
56	   The	  Velvet	  Underground	   Waiting	  for	  my	  man	  
57	   Gorki	   Mia	  
58	   Kenji	  Minogue	   Danny	  
59	   The	  Knife	   Heartbeats	  
60	   The	  Velvet	  Underground	   Heroin	  
61	   Van	  Halen	   Aint	  talking	  bout	  love	  
62	   Jimi	  Hendrix	   All	  along	  the	  watchtower	  
63	   Lamb	   Gorecky	  
64	   DIO	   Holy	  Diver	  
65	   Led	  Zeppelin	   Kashmir	  
66	   Neil	  Young	   Heart	  Of	  Gold	  
67	   The	  Doors	   Light	  my	  fire	  
68	   Disclosure	   When	  the	  fire	  starts	  to	  burn	  
69	   Lou	  Reed	   Walk	  On	  The	  Wild	  Side	  
70	   Soulwax	   NY	  Excuse	  (Kawasaki	  Dub)	  
71	   The	  Doors	   The	  End	  
72	   Ellie	  Golding	   Burn	  
73	   Lou	  Reed	   Vicious	  
74	   Parkway	  drive	   Deliver	  Me	  
75	   Muddy	  Waters	   Rolling	  Stones	  
76	   Neil	  Young	   Like	  a	  Hurricane	  
77	   ABBA	   Thank	  you	  for	  the	  music	  
78	   Deep	  purple	   	  Smoke	  on	  the	  water	  
79	   Beastie	  Boys	   Sure	  Shot	  
80	   Billy	  Idol	   Rebel	  ell	  
81	   Black	  Sabbath	   NIB	  
82	   Bob	  Dylan	   The	  Hurricane	  
83	   dEUS	   Theme	  from	  turnpike	  
84	   Down	   Lifer	  
85	   Goose	   Synrise	  
86	   Millionaire	   	  Champagne	  
87	   The	  Beatles	   	  Come	  Togheter	  
88	   Goose	   	  Control	  (live)	  
89	   Kings	  Of	  Frog	  Island	   Welcome	  to	  the	  raid	  
90	   Manu	  chao	   King	  Of	  The	  Bongo	  
91	   Muse	   Knights	  Of	  Cydonia	  
92	   Nirvana	   Smells	  like	  teen	  spirit	  
93	   Queens	  Of	  The	  Stone	  Age	   If	  I	  had	  a	  tail	  
94	   Queens	  Of	  The	  Stone	  Age	   Little	  sister	  
95	   RATM	   Killing	  in	  the	  name	  
96	   Rapture	   Misery	  24	  7	  
97	   Uniola	   Dwarf	  It	  
98	   Pixies	   	  Tame	  
99	   Aerosmith	   Love	  In	  An	  Elevator	  

100	   Arctic	  Monkeys	   Why	  do	  you	  always	  call	  me	  
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WIE WON ER DIT JAAR EEN 

SPLINTER AWARD?
 
Massaal hebben jullie gestemd om onderstaande 
personen een prijs te bezorgen: 
 
AWARD WINNAAR VORIG JAAR 
Beste drinker Dieter Mincke Brent Van Lierde 
Beste drinkster Charlien De Ridder Charlien De Ridder 
Beste danser Dieter Timmermans Koen Devits 
Beste danseres Ilse Roosens Marie De Backer 
Grootste varken Thomas De Koster Thomas De Koster 
Grootste zeug Charlien De Ridder Charlien De Ridder 
Tapper v/h jaar David Buekens Klaas Devits 
Beste valpartij Dieter Mincke Dieter Mincke 
Miss Splinter Charlien De Ridder Charlien De Ridder 
Mister Splinter Toon Vandenneucker Tim Devits 
Man uit de kleren Jonas Blomme Toon Vandenneucker 
Vrouw uit de kleren Lise Van Den Haute Marie De Backer 
Meest begeerde mannelijke vrijgezel Jens Punnewaert Pieter Jan Neveux 
Meest begeerde vrouwelijke vrijgezel Nora Van Der Perre Lise Van Den Haute 
Meest begeerde mannelijke niet-zo-vrijgezel Toon Van Dijck Thomas Heyvaert 
Meest begeerde vrouwelijke niet-zo-vrijgezel Hanne Geeroms Laura De Rijck 
Favoriete bier Jupiler  
Leukste activiteit Jeugdhuizentoer  
Zaatste activiteit Control the Beats  
 
 

Vind je dat sommige personen ten onrechte in deze lijst 
vermeld staan? Wou je zelf ook een podiumplaats 

behalen? Stuur je motivatie naar redactie@jhsplinter.be! 
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WAT ZEGT MIJN 
HOROSCOOP!? 
 
RAM (21.03 – 20.04)  
2013 was voor jou een jaar vol leuke (en 
eerder zatte) avonden. Daar is niets mis mee, 
beste  ram, maar probeer in 2014 te vermijden 
dat je dronken achter het stuur kruipt. 
Bovendien zal je in 2014 opvallend populair 
worden bij het andere geslacht.  
Tip: probeer eens een ander bier! Verandering 
kan nooit kwaad en zo ontdek je nog eens iets 
nieuws… 
 
STIER (21.04 – 20.05) 
Dit jaar zal jij een bijzondere kwaliteit van jezelf 
ontdekken! Sta er voor open en wees zelfzeker 
om dit naar buiten te brengen. Wie weet sta jij 
binnenkort zelf op het podium van ‘t Splinter of 
verbaas je iedereen met je nieuwste creaties. 
Misschien leer je op de textielworkshop op 16 
en 30 maart wel jouw speciale kwaliteit 
kennen?  
Maar opgelet! Denk twee keer na vooraleer je 
heel luid begint te zingen in de omgeving van 
anderen…  
 
TWEELING (21.05 – 20.06) 
2014 wordt voor jou een jaar vol leuke en 
plezante feestjes. Van marginale 
verkleedfeestjes tot chique galabals, het maakt 
jou niet uit! Dit heeft ook te maken met je 
ontdekking van een nieuw alcoholisch drankje, 
wat je steeds helemaal in de feestmood zal 
brengen. Hou dus zeker de speciale bieren 
van de maand in Splinter in het oog!  
Speciale dag: 25 mei in de gaten houden! 
 
 
KREEFT (21.06 – 22.07) 
Je professionele carrière zal in 2014 een boost 
krijgen. Dit heb je dan ook alleen te danken 
aan je inzet en je enthousiasme in 2013. 
Daarnaast zal je in 2014 ook heel wat nieuwe 
mensen leren kennen. Leuk, want je bleef in 
2013 nogal veel in je eigen vriendenkring 
hangen waardoor je vergat dat er in jouw eigen 
gemeente eigenlijk nog heel veel leuke 
mensen wonen!  
Tip: durf (bij het nagelen) ook eens op een 
andere nagel te slaan. Het leven is aan de 
durvers!  
 
 
 

LEEUW (23.07 – 22.08) 
In 2014 zal jij iedereen verbazen met je 
kickertalent. Na vele verloren matchen biedt 
2014 nieuwe kansen voor overwinning. Het 
kickertoernooi van 2014 is dan ook dé dag om 
eens te bewijzen wat jij in je mars hebt.  
Tip: eet eens wat minder droge saucissen en 
chips…  
 
MAAGD (23.08 – 22.09) 
2014 wordt voor jou een jaar vol gezelligheid, 
vriendschap en liefde. Je kijkt er al naar uit om 
opnieuw een gezelschapspelletje te spelen op 
één van de gezelschapsspelletjesavonden in 
het jeugdhuis. Ook de kerstboomverbranding 
is helemaal jouw ding (en dit heeft naast de 
gezelligheid ook met de jenever te maken…). 
Verder zal je tijdens één van komende 
maanden een belangrijke ontdekking doen! 
Spannend… 
Tip: je zou best wat minder masturberen  
 
WEEGSCHAAL (23.09 – 22.10) 
In 2014 zal jij enorm teveel tijd in het jeugdhuis 
spenderen. Je professionele leven zou hier 
echter onder lijden. Verder heb je wel geluk in 
de liefde en heb je een goede gezondheid. 
Maar opgelet beste weegschaal.. zorg ervoor 
dat het nachtlawaai komend jaar niet van jou 
zou komen.   
 
SCHORPIOEN (23.10 – 22.11) 
Jammer dat je in 2013 naast de Splinteraward 
voor beste danser(es) hebt gegrepen! Maar 
niet getreurd, want in 2014 zijn er heel wat 
nieuwe feestjes waar je alvast je dansmoves 
eens kan bovenhalen!  
Speciale dag: 18 januari! 
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BOOGSCHUTTER (23.11 – 21.12) 
2014 brengt voor jou heel wat nieuwe 
vriendschappen, leuke feestjes, maar ook een 
eerder onzekere financiële toestand. 
Bovendien zal er in een volgende editie van dit 
Splinterken een zeer gênante foto van jou 
verschijnen, aj aj…  
Tip: kom zeker naar de 80 cent fuif of kom af 
en toe eens tappen in het jeugdhuis, zo kan je 
toch een leuke avond beleven zonder geld te 
moeten uitgeven.  
 
STEENBOK (22.12 – 20.01) 
Wordt het niet eens tijd om iets origineler uit de 
hoek te komen, beste steenbok? Een nieuw 
jaar brengt dan ook nieuwe kansen! Doe 
bijvoorbeeld eens iets zot met je haar of 
probeer eens een andere kledingstijl. 
Bovendien zal het alleen positief zijn als je af 
en toe eens een goeie mop vertelt. Inspiratie 
hiervoor vind je op pagina 18 van dit boekje. 
Opgelet! Want ook in 2014 zal er een 
Splinteraward voor ‘beste val’ uitgereikt 

worden, en die zou wel eens jouw kant kunnen 
uitgaan… 
 
WATERMAN (21.01 – 20.02) 
2014 wordt voor jou een jaar vol verassingen! 
Er zal niet alleen een belangrijke wending in je 
liefdesleven plaatsvinden, ook op 
professioneel vlak zal je een bijzondere kans 
krijgen.  
Tip: denk in het vervolg twee keer na vooraleer 
je iets op Facebook zet. 
 
VISSEN (21.02 – 20.03) 
Maar vis… nu wordt het toch wel eens tijd om 
aan jezelf toe te geven dat je die ene 
splinterbezoeker wel heel erg leuk vindt. Raap 
je moed bij elkaar en spreek hem/haar eens 
aan! Je kan altijd een pintje of een wijntje 
trakteren - werkt altijd!  
Tip: je kan je liefde ook verklaren via een leuk 
knutselwerkje (check hiervoor pagina 20 van 
dit boekje)
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DE BESTE 
MOPPEN  
OM NIET IN ’T 
SPLINTER TE 
VERTELLEN… 
 
MAFFIA 
De Godfather van een maffia-familie komt te 
weten dat zijn boekhouder, Guido, de familie 
voor 10 miljoen euro heeft bedrogen. Guido is 
doof, wat 20 jaar geleden de aanleiding was 
voor de Godfather om hem aan te nemen: 
Guido zou nooit kunnen getuigen tegen de 
familie over iets dat hij in de wandelgangen 
zou horen. De Godfather wil nu wel zijn geld 
terug en neemt daarvoor zijn advocaat, die 
toevallig gebarentaal kent, mee tijdens de 
confrontatie. 
De Godfather zegt tegen zijn advocaat: "Vraag 
hem waar het geld is!" 
De advocaat richt zicht tot Guido en zegt in 
gebarentaal: "Waar is het geld?" 
Guido antwoord in gebarentaal "Ik heb geen 
idee waarover je het hebt." 
De advocaat richt zicht tot de Godfather en 
zegt: "Hij zegt dat hij niet weet wat je bedoelt." 
De Godfather haalt zijn pistool uit, houdt het 
tegen Guido's hoofd en zegt: "Vraag het hem 
nog eens, of ik maak hem kapot!" 
De advocaat vertaalt naar gebarentaal: "Hij 
vermoordt je als je het niet zegt." 
Guido trilt en gebaart: "Oke, oke, jullie winnen. 
Het geld zit in een bruine aktentas, begraven 
achter de schuur van het huis van mijn neef 
Bruno" 
De Godfather vraagt zijn advocaat: "Wat zegt 
hij?" 
Waarop de advocaat antwoordt: "Dat je de 
ballen niet hebt om de trekker over te halen." 
 
DIETER MINCKE 
Dieter Mincke zit bij de dokter. 
Dokter: "Ik heb de resultaten van je tests. Je 
zal moeten stoppen met masturberen." 
Dieter: "Oh nee! Waarom, dokter?" 
Dokter: "Omdat dat erg stoort als ik tegen je 
praat." 
 
 
 

‘T KOMMEKEN 
Een beroemde kunstverzamelaar loopt door de 
stad wanneer hij een vuile kat melk ziet 
drinken uit een kommetje aan de ingang van 
een winkel. Hij kijkt nogmaals en merkt daarbij 
op dat het kommetje een oud, erg waardevol 
stuk is. Hij besluit het tactisch aan te pakken 
en stapt nonchalant de zaak binnen. 
Tegen de winkelier zegt hij: "Ik koop je kat voor 
2 euro." 
- "Sorry, maar de kat is niet te koop." 
- "Toe, ik wil een hongerige kat in huis. Om 
muizen te vangen. Ik betaal je 20 euro voor de 
kat." 
"Verkocht," zegt de winkelier en hij geeft de kat 
aan de verzamelaar. 
"Zeg," gaat de verzamelaar verder, "voor die 
20 euro vroeg ik me af of je dat oude kommetje 
er niet bijgeeft. De kat is er gewend aan en zo 
moet ik niet nog naar de winkel." 
De winkelier antwoordt: "Sorry, maar dat is 
mijn gelukskommetje. Ik heb ermee deze week 
al 68 katten verkocht." 
 
 

 
DIAMANTEN HALSKETTING 
Vaeri en Katrien gaan inkopen doen voor kerst. 
Het winkelcentrum is overbevolkt, zoals wel te 
verwachten is voor die tijd van het jaar. Na een 
half uurtje tussen de massa te lopen is Katrien 
plots verrast wanneer ze om zich heen kijkt en 
Vaeri niet meer vindt. Omdat ze nog veel 
cadeautjes te kopen hebben, neemt ze haar 
gsm en belt ze hem op. 
"Waar zit jij ergens?", vraagt ze wanneer hij 
opneemt. 
Met een rustige stem antwoordt Vaeri: 
"Herinner je je nog de juwelierszaak waar we 
een jaar geleden voorbij stapten? Die met die 
diamanten halsketting dat we toen niet konden 
betalen. Ik zei je nog dat ik je hem ooit zou 
kopen op een speciale dag." 
Katrien kreeg een krop in haar keel en begon 
te tranen van ontroering: "Ja, ik herinner het 
me." 
Vaeri antwoordt: "Wel, ik zit in het cafe 
ernaast." 
 
 
 
 

Egel: 
Borstelig stukje 
asfalt.	  
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DE KAPITEIN 
Een oorlogsschip verlaat de haven. Na een 
dag staat de kapitein op het dek wanneer de 
uitkijkmatroos roept: "Kapitein! Een vijandig 
schip aan de horizon!" 
De kapitein roept richting zijn cabine: "Breng 
me mijn rode hemd!" 
Zijn knecht komt naar buiten gelopen met het 
rode hemd en de kapitein trekt het aan. 
Beide schepen komen dichterbij en zodra ze in 
elkaars bereik zijn beginnen de bemanningen 
te vechten. Een hele dag wordt er heen en 
weer geschoten, met doden en gewonden aan 
beide zijden, maar met de kapitein en zijn rode 
hemd die aan het eind van de dag de victorie 
kraait terwijl achter hem het vijandig schip 
zinkt. 

's Avonds vraagt de knecht zich af waarom de 
kapitein uitgerekend zijn rode hemd nodig had. 
Hij besluit het te vragen en krijgt als antwoord: 
"Wel, met mijn rode hemd zal geen enkele 
soldaat het merken wanneer ik gewond raak. 
Zo blijft de moraal hoog en blijft iedereen 
vechten tot de overwinning." 
De knecht vindt dat behoorlijk slim gevonden 
en gaat met die kennis slapen. 
De dag nadien staat de kapitein alweer op zijn 
dek wanneer de uitkijkmatroos roept "Kapitein! 
Twintig vijandige schepen aan de horizon!" 
De kapitein richt zich tot zijn cabine en roept: 
"Breng me mijn bruine broek!" 
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LIEFDE IS… KNUTSELEN VOOR 

VALENTIJN! 
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VRAAG HET AAN 
PROFESSOR SPLINTER 
 
Hoe kan ik het beste champagne 
serveren? 
Heel lang ging men ervan uit dat de 
bubbels in champagne alleen maar 
bijdroegen aan de prikkelende en 
frisse ervaring in de mond, zonder 
verdere invloed op de smaak. Maar 
wetenschappers van de Université de 
Reims  lieten zien dat de bubbels vol 
zitten met krachtige aromamoleculen, 
zelfs tot 30 keer meer 
smaakversterkende chemicaliën dan in 
de rest van de drank. 
 
Een overzichtje champagneweetjes: 
• In elke fles champagne zit CO2-gas. 
Die concentratie is gelijk in grote en 
kleine flessen, maar kleine flessen 
verliezen wel meer gas tijdens het 
ontkurken en schenken. Daarom 
bevatten glazen die gevuld worden 
door grotere champagneflessen meer 
prikkelende bubbels en dus meer 
smaak. 
• Hoewel nagenoeg hermetisch 
afgesloten, verliezen oude flessen met 
de tijd toch hun druk. Omdat de grootte 
van de bubbels samengaat met de 
CO2-druk in de fles, zijn bubbels in 
oudere flessen kleiner. 
• Je koelt champagne best tussen 4 en 
9°C (koelkasttemperatuur). Hoe 
warmer de fles, hoe sneller de CO2 
ontsnapt. Wie een luide knal 
belangrijker vindt, zet de fles beter iets 
warmer, aangezien de CO2-druk 
toeneemt met de temperatuur. 
Opgelet: een kurk haalt een snelheid 
tot 80 km/h. 
• Champagneglazen uit plastiek zijn 
tegelijk nefast voor de smaak. Plastiek 
is vochtafstotend  waardoor meer 
bubbels tegen de wand kleven, en dus 
minder bijdragen aan de fijne tinteling.  

• Was je glazen net voor je bezoek 
komt, en droog ze met een handdoek. 
De kleine cellulosevezels die op de 
binnenwand van het glas achterblijven, 
verhogen de bubbelproductie. 
• Schenk uit als bier. Het glas wordt 
gekanteld gehouden, zodat de 
champagne langs de wand van het 
glas vloeit. Deze methode levert veel 
minder CO2-verlies op dan wanneer 
de champagne rechtstreeks op de 
bodem van het glas wordt uitgegoten.  
 
Santé! 
 
Is een helm echt nodig wanneer ik 
ga skiën of snowboarden? 
Hoofdletsels blijven de belangrijkste 
doodsoorzaak bij skiongevallen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat een 
helm wel degelijk beschermt. 
De meeste hersenletsels worden 
veroorzaakt door een breuk in de 
schedel als gevolg van een val. Zo’n 
schedelbreuk gebeurt het vaakst in de 
slapen, omdat op deze plek de schedel 
erg dun is: slechts 1 à 2 mm. Een 
breuk is in dit geval onafhankelijk van 
snelheid. Iemand die skiet tegen 20 
km/h en zijdelings op een rots valt, kan 
ter hoogte van de slapen al een breuk 
hebben.  Achter de slapen ligt 
bovendien ook een belangrijke 
slagader die voor een grote bloeding 
kan zorgen. Net deze bloeding maakt 
de situatie gevaarlijk: een dergelijke 
bloeding geeft een enorme druk op de 
hersenen. Dat leidt tot hersenschade 
en kan zelfs binnen het halfuur fataal 
zijn. Een valhelm beschermt goed 
tegen schedelbreuken door de slapen 
te beschermen.  
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VOORBIJE 

EVENEMENTEN 
 

Alle foto’s op flickr.com/jhsplinter ! 
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WIN PRIJZEN MET DEZE 
RAADSELS 
Bij een nieuw Splinterken horen nieuwe raadsels! Stuur je antwoorden door naar 
raadsels@jhsplinter.be en maak kans op mooie prijzen! 

1. Raadsel 1 

Toon V. is gestopt met roken maar kan 
op een zekere avond in JH Splinter de 
drang toch niet weerstaan. Tot zijn 
grote teleurstelling heeft hij geen 
sigaretten op zak, enkel een 
aansteker. Gelukkig vindt Toon op de 
grond 16 peuken. Met 4 peuken kan hij 
een nieuwe sigaret maken. Hoeveel 
sigaretten kan Toon hiermee roken? 

2. Raadsel 2 

Welk getal krijg je als je al de getallen 
op een telefoontoetsenbord 
vermenigvuldigt? 

3. Raadsel 3 

Niels en Jens spurten van aan de 
Kristus Koninglaan tot aan de ingang 
van het jeugdhuis. Wanneer Niels aan 
de deur is, is Jens net 5 meter achter 
hem. Jens eist een revanche, maar om 
het spannend te houden moet Niels nu 
van 5 meter verder starten. Gesteld dat 
beiden aan dezelfde snelheid lopen als 
bij de eerste race, wie wint dan de 
tweede race? 
 
 
 
 

 

4. Raadsel 4 

Joost wordt wekelijks door Hanne 
opgepikt aan het jeugdhuis. 
Normaalgezien pikt ze hem aan het 
jeugdhuis op om 4:00 en zijn ze thuis 
om 4:30. Op een avond sluit het 
jeugdhuis al om 3:30 en vertrekt Joost 
al te voet richting thuis. Hanne vertrekt 
zoals gepland en rijdt steeds dezelfde 
snelheid. Wanneer ze elkaar 
tegenkomen rijdt Joost de resterende 
weg mee met de wagen. Uiteindelijk 
zijn ze 10 minuten vroeger thuis dan 
gepland. Hoe lang heeft Joost gestapt? 

5. Sudoku 

 

Stuur de waarden van A, B en C door.

Niet alles gevonden? Geen probleem, met een gedeeltelijke inzending maak je 
uiteraard ook een (kleinere) kans op mooie prijzen! 
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OPKOMENDE 

EVENEMENTEN
 
JANUARI 
ZA 11 – Kerstboomverbranding. Kom gezellig rond het vuur zitten en geniet van 
escargots, warme pannenkoeken en andere lekkernijen uit onze kraampjes. Binnen 
kan je je verwachten aan de coverband Swamped, die de afgelopen 40 jaar der 
muziekgeschiedenis zal samenvatten. 
 
ZA 18 – Gezelschapsspellenavond. In de examenperiode mag het er al eens wat 
rustiger aan toe gaan. Voor diegenen die liever tooghangen, wees welgekomen! 
 
ZA 25 – De 80 cent fuif! De drankprijzen gaan stilaan omhoog en ook wij zijn 
genoodzaakt onze prijzen op te slaan. Om de 12 jaar durende periode van pintjes 
aan € 1 te vieren, laten we nog één keer alle remmen los door pintjes en jeneverkes 
aan 80 cent te verkopen. 
 
FEBRUARI 
ZA 1 – Après Ski Party. De examens zijn gedaan en laten we juist voor deze 
gelegenheid nog eens naar het jeugdhuis trekken. We like to party! 
 
ZA 8 – TBA 
 
VR 14 – Message Party. Altijd al iets willen zeggen tegen iemand, maar te verlegen 
om het daadwerkelijk te doen? Deze avond kan je anonieme berichtjes achterlaten 
voor die speciale persoon. Ik zou maar eens goed mijn horoscoop lezen! 
 
MAART 
ZA 1 – DJ Contest. Acht platenboeren nemen het tegen elkaar op om te mogen 
draaien op het Galabal. Kom supporteren voor jouw held(en) om ze aan een mooie 
publieksprijs te helpen! 
 
ZA 8 – Metalnight. Niet te missen voor wie liever eens de ruige toer op gaat. 
Warckon, Malism en Indemnity – zeker geen onbekenden in het wereldje – zullen u 
ongetwijfeld eens goed door elkaar schudden. 
 

Eind maart kan je je verwachten aan een jeugdhuizentoer!  
 
 

Tussen de activiteiten door zijn er natuurlijk ook nog de gewone (als even beruchte) 
Splinter-avonden. Voor meer info kan je terecht op onze Facebook-pagina:  

 
facebook.com/jhsplinter
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VERJAARDAGEN 
IN HET VERSCHIET 
 

JANUARI 
1 – Astrid Van Snick 
7 – Karel Van Nerom 

11 – Elien Van de Velde 
12 – Sander Geeroms 
19 – Lotte Geeroms 

20 – Stijn Vaeremans, Dorien De Neve, Hanne Opdecam 
22 – Pieter Vlasschaert 

25 – Matthias Vandenbosch 
26 – Thomas Heyvaert 

27 – Joeri Pralle 
27 – Lise Van Den Haute 

29 – Toon Vandenneucker 
 

FEBRUARI 
1 – Indie Everaet 

6 – Steffi Van Schelvergem, Stefanie Conters 
7 – Evelien Batselier 

8 – Tim Goossens, Dimitri Geerts 
9 – Ward De Doncker, Kobe Gordts 

11 – Maarten Timmermans, Chiel Doms 
12 – Olivier Puttaert 

13 – Jimmy Huybrecht 
16 – Tim Devits 

18 – Kristien De Frenne, Eva Boels 
19 – Joeri Segers, Ruben Janssens 

21 – Katrien Neveux, Laure Van Isterdael 
25 – Kenny Deschynkel 

 
MAART 

5 – Herman Claeys 
7 – Friedel Guldemont 
8 – Frederick Declerck 
15 – Jonas Van Belle 

18 – Rembert Evenepoel 
19 – Aglaya Timmermans 
20 – Jeroen Van Den Nest 
24 – Jitse Vanreepinghen 
26 – Karolien De Backer 
29 – Gaëtan Leerman 

 
Valt je verjaardag op een jeugdhuisavond, krijg je 2de fles cava gratis!



 

SPONSORS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANDACHT! 
 

Met dit bonnetje krijg je een gratis consumptie in ‘t JH:

Het Friethuis 
Brusselstraat 5 
1760 Roosdaal 

 
10 % KORTING! 

Snack Antalya 
Brusselstraat 7 
1760 Roosdaal 

 
10 % KORTING! 

Splendit 
Iddergemstraat 59 / unit 4 

9470 Denderleeuw 

Schoenen Chadri 
Louis D’Haeseleerstraat 2 

9300 Aalst 
 

	  



 www.jhsplinter.be 

 


