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Verjaardagskalender 
April: 
4: Toon Van Dijck (23), Robert Downey Jr. (48), Heath Ledger (1979‐2008) 
5: Marie Jacobs (20), Bette Davis (1908‐1989), Miet Smet (60) 
18: Imbrecht Van Snuffel (25), Keizer Gratianus (359‐383), Haile Gebrselassie 
(40) 
20: Jeroen Noë (26), Adolf Hitler (1889‐1945), Miranda Kerr (30) 
21: Klaas Devits (20), Iggy Pop (66), Nathalie Meskens (31) 
28: Joost Geeroms (24), Brent Van Lierde (24), Terry Pratchett (65), Jay Leno 
(63), Penélope Cruz (40), Jessica Alba (32) 
30: Thibaut Legros (23), Lars von Trier (57), Kirsten Dunst (32) 
 

Mei:   
15: Koen Devriendt (20), Pierre Curie (1859‐1906), Birdy (17) 
21: Wiet Vandenneucker (23), Mr. T. (61), Gotye (33) 
26: Jelle Stevens (24), Lenny Kravitz (49), Kelly Pfaff (36) 
27: Axel De Doncker (19), Christopher Lee (91), Jacques Vermeire (62) 
31: Joris Van Der Perre (29), Clint Eastwood (83), Brooke Shield (48) 
 

Juni: 
10: Koen Devits (24), Gaston Geens (1931‐2002), Andy Schleck (28) 
29: Lennart Luchtens (26), George Hincapie (40), Nicole Scherzinger (35) 
30: Lise De Doncker (22), André Hazes (1951‐2004), Mike Tyson (57),  

 

Verjaar jij ook maar sta je hier niet bij? Kom met je lidkaart bij iemand van het 
bestuur en alles wordt in orde gebracht! 

 

 

 

JH Splinter

       VZW 

          presenteert 

’t Splinterken 
Met (o.a.):  

 

 

 

 

 

 

 
Driemaandelijks tijdschrift van jeugdhuis Splinter VZW, Strijtemplein 15, 1760 

Roosdaal. Jaargang 1, nummer 2 April‐Juni 2013 
v.u. Joost Geeroms, Velodroomstraat 45 bus 1, 1770 Liedekerke 

Gehoorschade
Alles wat je er altijd al over 
wilde horen! Hebdem? 

Ik verveel mij weeral! 
Raadsels en spelletjes, slapeloze 
nachten gegarandeerd! 

Eej, wa? Das van mij! Stop!
Portefeuille gepikt? Geen probleem, 
maak gewoon zelf een nieuwe! 

Ja oma, nog altijd alleen…
Ontdek hoe je moet dansen om 
van straat te raken! 

En nog veel meer… 

 

Dit boekje 
is voor:
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2) Vier boeken staan naast elkaar op een boekenplank, elkaar rakend en met hun rug 
in dezelfde richting. Een boekenwurm zit op pagina 1 van boek 1. Als deze wurm zich 
een weg eet naar de laatste pagina van het vierde boek langs de kortst mogelijke 
weg, hoeveel centimeter heeft deze dan afgelegd als je weet dat elk boek 6 
centimeter breed is, inclusief voor‐ en achterkant, elk een halve centimeter? 
 
3) Drie vriendinnen praten over Luk, een heet stuk dat af en toe in het jh komt en 
blijkbaar een echte player is. De eerste zegt: “Luk heeft al honderden meisjes 
binnengedaan!“ “Niet waar,” zegt de tweede, “hij heeft er minder binnengedaan…” 
De derde antwoord hierop met (valse?) schaamte: “Nuja, hij heeft er tenminste 1 
binnengedaan.” Als slechts 1 van deze verklaringen niet gelogen is, kan je dan 
bepalen hoeveel dames onze Luk al binnengedaan heeft? 
 
4) Aan de toog van ons geliefde jeugdhuis Splinter zitten 5 jongens op een rij met elk 
een andere kleur van trui aan. Ze wonen elk in een ander deel van Roosdaal, drinken 
een ander drankje, eten elk een verschillende smaak van chips en hebben allemaal 
een ander merk van gsm.  
 
Wie eet er pickles chips als je de volgende dingen weet: 
 
De jongen afkomstig uit Onze‐Lieve‐Vrouw‐Lombeek draagt een rode trui. 
De Borchtlombekenaar eet graag peper&zout chips. 
De Strijtemse jongen heeft een iPhone op zak. 
De jongen met de groene trui, die eigenaar is van een Nokia gsm, zit links van degene 
die een zwarte trui draagt. 
De persoon die BOB is, drinkt een colaatje en bestelt een pakje Grills chips. 
Eén jongen draagt een grijze pull en drinkt een pintje. 
Diegene die in het midden van de vijf zit, stuurt zijn sms’en met een HTC. 
Helemaal links zit iemand die in Pamel woont. 
De jongen die een Calleke drinkt zit naast de persoon die van paprika chips houdt. 
De persoon die zoute chips zit te fretten, doet dat naast de jongen die een pintje aan 
het drinken is. 
Eén van hen nipt van zijn Witkap terwijl hij merkt dat hij met zijn BlackBerry helemaal 
geen ontvangst heeft in het jeugdhuis. 
Uit de getto van Kattem komt één van hen naar het jeugdhuis om Duvels te drinken. 
De Pamelse kerel zit naast de jongen met de blauwe sweater. 
De man met het Calleke heeft een buur die zijn mails aan het checken is via het gratis 
WiFi van het jeugdhuis met zijn Samsung smartphone. 
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voorwoord 
 
 
Beste Splinteraars en Splinteraarsters, 
 
Jawel, het tweede ’t Splinterken is nu officieel in uw bezit! Nu de drempel van 
het tweede boekje overschreden is ligt de weg open om nog vele jaren door 
te gaan. Dit is uiteraard enkel mogelijk dankzij een enthousiaste ploeg die de 
verschillende onderwerpen verzint en dan ook uitwerkt (en een fantastische 
eindredacteur, n.v.d.r), maar ook dankzij jullie reacties, feedback en 
medewerking! Alle winnaars van de voorbije editie zullen binnenkort 
persoonlijk gecontacteerd worden. Als je opmerkingen of ideeën hebt, aarzel 
zeker niet om ons te contacteren via redactie@jhsplinter.be.  
 
Hopelijk beleven jullie opnieuw plezier aan de interessante artikels en 
onderhoudende spelletjes en nonsens in dit boekje!  
 
De ’t Splinterken redactie 
   



 

3 

dossier 

gehoorschade 
 

Wat is gehoorschade?  

Gehoorschade kan zich op verschillende manieren uiten: 

 Je hoort een aanhoudend geruis, gerinkel, gepiep of gebonk. Dan heb je last 
van oorsuizingen of tinnitus. Dit kan van voorbijgaande aard zijn maar ook 
blijvend. 

 Je hoort minder  goed,  je  kan  een  gesprek  in  groep of  in  een  lawaaierige 
omgeving niet goed volgen en telefoneren wordt moeilijker. Dan lijd je aan 
gehoorverlies. 

 Je  hoort  geluiden  vervormd,  je  neemt  de  tonen  van  muziek  of  van 
gesprekken abnormaal luid of onzuiver waar. Dan heb je te maken met een 
geluidsstoornis. 

 Je ervaart simpele alledaagse geluiden als storend, zoals een lopende kraan, 
een  rijdende  auto,  het  gerammel  van  de  afwas,…  Dan  heb  je  last  van 
overgevoeligheid of hyperacusis.  

Denk je dat je gehoorschade hebt? Raadpleeg dan een arts, een audioloog of ga naar 
een hoorcentrum. Raadpleeg onmiddellijk een neus‐, keel‐ en oorarts bij een gevoel 
van  gedempt  geluid,  oorsuizingen  of  fluittonen  die  langer  dan  24  uur  aanhouden. 
Denk je dat je minder goed hoort, ga dan eens lang bij een hoorcentrum.  

Gehoorschade  in  het  binnenoor,  zoals  bijvoorbeeld  onherstelbaar  beschadigde 
trilhaartjes,  is  definitief.  Bij  problemen  in  het  middenoor  en  het  uitwendige  oor 
kunnen heelkundige ingrepen soms wel helpen. 

Gehoorschade voorkomen, enkele tips 

Houd voldoende afstand van de geluidsbron. Hoe dichter bij een geluidsbron, hoe 
schadelijker het  lawaai. Ga daarom niet  te dicht bij een geluidsbron  zoals een box 
staan. Houd zeker een afstand van 2 meter. Verplaats je ook tijdens een optreden of 
een  fuif,  zo verander  je elke keer ook de afstand  tot de geluidsbron. Als  je bij een 
optreden van  je favoriete band op de eerste rij hebt gestaan, ga dan de rest van de 
avond verder naar achter in de zaal staan. 

Gebruik  oordopjes  op  luide  feestjes  en  evenementen.  In  het  JH  worden  er 
wegwerpoordopjes voorzien. Als je ze op de juiste manier indoet, dit wil zeggen diep 
in  het  oor,  dan  kunnen  ze  rond  de  6  tot  12  dB(A)  dempen.  Ben  je  een  echte 
festivalganger of word je op een andere wijze veel blootgesteld aan lawaai, koop dan 
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Tapper(s) van het seizoen 
Gewonnen voor het eerste seizoen van 2013: 

HANNE GEEROMS 
Zij krijgt een fantastische & onvergetelijke vloeibare verrassing! 

Maar nog veel belangrijker: ONZE EEUWIGE DANK! 

Wil jij ook kans maken op een tapper-van-het-seizoen-overwinning? 

Spreek dan iemand van de medewerkers aan of stuur een mailtje naar 

bestuur@jhsplinter.be en laat ons weten dat je eens (mee) achter de toog 

wil staan! 

Raadsels 
Wegens het ongekende succes van de raadsels in het vorige boekje heeft de ’t 
Splinterke redactie ervoor gekozen om de moeilijkheid van de raadsels iets te 
verhogen. Proficiat aan diegenen die de vorige raadsels volledig juist hebben opgelost 
(Lennart en Elien) en aan diegenen die ze gedeeltelijk hebben opgelost (Kenny en 
Jonas). Antwoorden kan via redactie@jhsplinter.be! Veel succes! 
 
1) Je koopt 2 pintjes in jeugdhuis splinter. Het is geen beursavond dus de pintjes zijn 1 
euro per stuk. Terwijl de barman met je bestelling bezig is komt er nog een vriend 
binnen en je bestelt voor hem nog een pintje bij. Hoeveel kosten deze pintjes samen? 
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midden in je reet.” Om zijn woorden kracht bij te zetten port hij met zijn 
vinger in de snede die net verzorgd word. Ik krimp lichtjes ineen maar ben 
trots genoeg om me sterk te houden. “Straks zitten we samen om te 
bespreken wat we aan de situatie gaan doen.” 
Ik frons en haal mijn blik weg van de verpleegster. “Hoezo wat we gaan doen? 
Die losers terug buitengooien natuurlijk!” 
George zucht. “Zo makkelijk ligt het niet. Hun groep is ongeveer even groot 
als de onze. Het zou een slachtpartij worden.” 
“Wij zijn veel beter georganiseerd, we maken ze zo af…” Mijn aandacht gaat 
opnieuw naar de verpleegster, die net aan mijn enkel begint. 
“Dat hebben we net ondervonden inderdaad. Het gevecht heeft amper een 
kwartiertje…” 
“Het gevecht was inderdaad snel gedaan”, onderbrak ik hem geïrriteerd, ”die 
eikels hebben alle vuile trucs op een hoop gegooid. Iedereen weet dat het 
verschrikkelijk veel ongeluk brengt om het terrein van het koetshuis langs de 
noordkant te naderen. Dat is al eeuwen zo, ik snap niet dat ze zovele jaren 
slechte seks riskeren, hoeveel voordelen de locatie ook heeft. Maargoed, we 
zullen straks wel zien wat er beslist word.” 

Enkele uren later schrik ik wakker. Mijn stunt had blijkbaar meer van me 
geëist dan ik verwacht had. De vergadering stond een half uur geleden 
gepland, wat normaalgezien wil zeggen dat ik als een van de eersten zal 
toekomen. Niet zo deze keer blijkbaar. Wanneer ik bij het centrale gebouw 
aankom is er een hevige discussie aan de gang. Je moet geen genie zijn om te 
zien wat er aan de hand is. De groep was zowat in twee gesplitst, aan de ene 
kant de jongere mannen die, zoals ik, geen reden zagen om op te geven, aan 
de andere kant een iets grotere groep geleid door de ouderen die genoeg 
hadden van het vechten. Enkele hoofden draaiden in mijn richting. Enkele 
blikken vol verwachting, andere minachtend. Het laatste beetje respect was 
al een half uur verdwenen. Ik zuchtte. Dit zou nog moeilijker worden dan ik 
verwacht had… 

Wordt vervolgd in de volgende editie van ’t Splinterken! 
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op maat  gemaakte  oordopjes.  Ze  zijn  duurder  dan  de  universele maar  bieden  de 
beste  bescherming,  een  betere  geluidskwaliteit  én  ze  zijn  comfortabeler. Op maat 
gemaakte oordoppen kunnen 20 tot 30 dB(A) dempen. 

Laat  je oren rusten. Gun  je oren minstens 24 uur rust nadat  je  langere tijd aan een 
grote hoeveelheid  lawaai bent blootgesteld, bijvoorbeeld na een fuif. Ben  je op een 
meerdaags festival? Zoek dan regelmatig een plek waar de muziek stil staat; bv. een 
chill‐out  room. Maar  verwacht niet dat na een half uurtje  in de  lounge  te hebben 
doorgebracht  je oren  volledig hersteld  zijn. Twee uur  in harde muziek of wat  voor 
hard geluid ook, is gewoon twee uur belasting. 

Beperk zelf het geluidsvolume. Zet het volume van je radio of TV niet te hoog. Zorg 
ervoor dat je zelf je stem niet hoeft te verheffen om verstaanbaar te zijn. Gebruik ook 
je  mp3‐speler  verstandig.  Het  volume  van  je  muziekspeler  zet  je  nooit  op  het 
maximum,  blijf  altijd  onder  de  70%  van  de maximale  geluidscapaciteit.  Koop  een 
goede hoofdtelefoon. Klassieke oortjes bevinden zich zeer dicht bij  je trommelvlies, 
wat het gehoor sneller beschadigt.  

Roken kan de last die je hebt door lawaaischade verergeren. Iets om rekening mee te 
houden dus. 
 
Veelgestelde vragen rond gehoorschade 

Ik heb een piep of een ruis in mijn oren na het uitgaan. Is er iets mis? 
Dit soort geluid geeft aan dat je oren teveel belast zijn. Ze verdwijnen meestal binnen 
de 24 uur. Ook dan is er de kans aanwezig dat je gehoorschade hebt opgelopen. Als 
de geluiden blijven, laat dan zeker je gehoor onderzoeken. 
 
Ik heb nooit een piep of ruis in mijn oren. Hoef ik me dan geen zorgen te maken? 
Een piep of ruis geeft aan dat  je gehoor overbelast  is. Maar ook zonder piep of ruis 
kan je gehoor overbelast zijn. In het geval van gehoorschade kan je niet altijd je eigen 
lichaam vertrouwen. Meestal merk je pas dat je schade hebt opgelopen als het al te 
laat is. 
 
Hoe lang kan je naar harde muziek luisteren? 
Het hangt er natuurlijk vanaf wat  je harde muziek noemt. Een uur op een dansvloer 
met 100 dB(A) geeft evenveel kans op gehoorschade als twee uur in 97 dB(A). Maar 
je moet al  sterk  zijn om het verschil van 3 dB op  te merken. De  limiet  staat op 75 
dB(A) en 8 uur per dag. Wie die grens respecteert, schaadt zijn gehoor niet. Stijgt het 
geluidsvolume  boven  75  dB(A),  dan  verkort  de  ‘veilige’  tijd.  Per  3  extra  decibels 
halveert de  tijd, bv. bij 78 dB(A)  kan men  slechts 4 uur  zonder  risico  in het  lawaai 
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blijven. Vanaf 120  tot 140 dB(A)  is de pijngrens bereikt en  loopt men onmiddellijk 
gehoorschade op. 
 
Je  kan  twee  keer  zo  lang  in een  ruimte blijven waar er 97 dB(A) wordt  gedraaid 
vergeleken met 100 dB(A). Maakt die 3 dB(A) dan echt zoveel uit? 
De  sterkte  van  geluid wordt uitgedrukt  in decibel,  afgekort dB. De decibelschaal  is 
een  logaritmische schaal. Dit wil zeggen dat een toename van 3 dB gelijk  is aan een 
verdubbeling van het geluid en dat een toename van 10 dB tien keer zo veel geluid 
betekent.  Het  is  dus  géén  lineaire  schaal,  zoals  bv.  afstand  in meters, waarbij  20 
meter  het  dubbele  is  van  10 meter.  Zo  is  100  dB  twee  keer  zo  hard  als  97  dB.  3 
decibel maakt dus een wereld van verschil. 
 
Ik ga vaak naar fuiven en concerten, dan zijn mijn oren toch wel gewend aan harde 
muziek? 
De ene persoon is kwetsbaarder dan de ander, maar je oren kunnen niet wennen aan 
harde  geluiden.  Als  je  denkt  er  toch  beter  tegen  te  kunnen  dan  vroeger  of  dan 
mensen om je heen, heb je mogelijk al gehoorschade. Je hoort gewoon niet meer hoe 
hard de geluiden zijn. 

Hoe hard is het geluid in een discotheek, club of café? 
Dat  verschilt  van  locatie  tot  locatie.  Veel  uitgaansgelegenheden  draaien  op  een 
niveau van 100 tot 105 dB(A). Het hangt ook af van de band of DJ. Sommige draaien 
zachtere  sets,  andere  juist  harder.  JH  Splinter  engageert  zich  om  het  geluid  te 
beperken tot max. 100 dB(A) op optredens en anders tot max. 95 dB(A). Binnenkort 
komt er ook een decibelmeter om het geluidsniveau in de gaten te houden. 
 
Zijn hoge tonen schadelijker voor je gehoor dan lage tonen? 
De toonhoogte beïnvloedt niet of nauwelijks of je gehoorschade oploopt. Hoge tonen 
leveren net zoveel schade op als lage tonen bij een gelijke geluidssterkte. Hoge tonen 
kunnen wel pijnlijker aanvoelen. 
 

Meer weten?  

Ga naar de website helpzenietnaardetuut.be. Je kan je  
risico op gehoorschade testen op deze site of via de app. 
Je risico op gehoorschade bepalen? Doe de test of  
download de app. 
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 Gebaseerd op waar te gebeuren feiten. 
Hoofdstuk 2: De vlucht  

Ik scharrelde de rest van mijn bezittingen bij elkaar en zet het op een lopen. 
Zo onopvallend mogelijk probeerde ik van het dak te raken. Intussen was de 
paniek in het koetshuis compleet, woeste en verontwaardigde kreten 
weerklonken van overal. Ik moest voortmaken, het was een kwestie van 
seconden voor ik ontdekt werd. Ik liet me zakken aan de dakrand en schoof 
via de muur naar beneden. Ik probeerde me nog vast te houden aan de rand 
van de muur maar dat lukte niet al te goed. De vloer kwam net iets te snel op 
mijn enkel af en deze boog dan ook net iets te ver door.  

Terwijl ik even de pijn verbeet vloog de eerste pijl vlak boven mijn hoofd. 
Geen tijd om te plooien dus en ik zette het op een lopen. Intussen werd het 
geroep nog luider en hoewel het dialect bijna onmogelijk te begrijpen is wist 
ik hoe laat het was. Weer vlogen enkele pijlen rakelings voorbij en ik stak nog 
een tandje bij terwijl de pijn in mijn voet toeneemt. Als ik aan de boomgrens 
raakte was ik veilig. Nog een vijftigtal meter. Gelukkig zat het voorbije 
gevecht blijkbaar bij iedereen nog in de armen en gingen de meeste pijlen 
verschillende meters naast. Nog dertig meter. Vijfentwintig. Een pijl trok een 
bloedende schram over mijn arm. De laatste tien meter trok ik een pijl van 
tussen mijn spullen en ik spande mijn boog terwijl ik me achter de eerste 
boom verschanste. Een viertal mannen waren me achterna gelopen en 
grepen naar hun zwaard wanneer ze zagen dat ik bleef staan. Ik joeg een van 
hen een pijl door het dijbeen en twee anderen staakten hun achtervolging om 
hem te helpen. En om zelf uit de buurt van mijn pijlen te blijven uiteraard. 
Een van hen bleef snel dichterbij komen terwijl hij luid riep: “Maaan, tis ie 
gedoun me aaaAAAAAArgh!” Hij bleef luid roepen terwijl hij zijn oor zocht, 
maar dit stak nu enkele tientallen meter verder op mijn laatste pijl uit het 
gras. Snel liep ik verder in de richting van het kampje dat uit voorzorg voor dit 
alles gebouwd was. 

“Sterk verhaal, makker”, zegt mijn vriend George. “Dom, dat wel, heel erg 
dom. Deze pijl bijvoorbeeld, enkele centimeters meer naar links en die stak 



 

17

  

 

6 

  



 

7 

 

  

 

16 

   

 
  



 

15

 

8 

 

  



 

9 

 

  

 

14 

 

  

 
   



 

13

Zware	avond	die	jeugdhuizentoer!	

	
Veeeeeeeeeeerrassing!	
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Personaliseer je bestellingen in het 
jeugdhuis en gebruik je zelfgemaakte 

portemonnee uit brik! 

Wat heb je nodig? 

 leeg brik van 1 liter 
 zwarte of witte kleefband 
 schaar 
 liniaal 
 meetlat 
 stiften 
 materiaal om te versieren 

Aan de slag 

1. Knip het brik aan de bovenkant open. Spoel uit en droog het goed uit. 
2. Knip nu ook de onderkant open. 
3. Meet hoelang het brik is en deel het door 3. Zet streepjes op het brik. 
4. Knip het brik nu zoals op de foto.  
5. Vouw het brik zoals op de foto, zorg ervoor dat alles in midden gevouwen 

wordt.  
6. Beplak de zijkanten die met zwart zijn aangegeven op de foto met tape.  
7. Vouw het zoals op de foto en maak het vast met een nietje. 
8. Plak er klittenband aan voor de sluiting. 
9. Versieren maar! En klaar is je unieke portemonnee. 
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1.  4.  5. 

 

6.  7.  8. 

   

Bron: http://fancy-modeee.blogspot.com/2011/02/diy-portemonee-maken-van-brik-melk.html 

Deadline 

1/07/2013 
Wil je zelf een artikel of andere nonsens schrijven voor in ’t 

Splinterken? Stuur het naar redactie@jhsplinter.be.  

 

En doe het voor het te laat is…   
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Facebookreacties	van	het	seizoen	
Genieten	van	de	eerste	editie	van	’t	Splinterken	en	meteen	de	meest	
relevante	bijdrage	aan	het	lezen!	

	
Roeping	gemist…	

	


