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Voorwoord:  

 

Beste mansleden, 

Het sprokkeltje heeft even op zich laten wachten, maar hier is hij dan. 

De voorjaarsuitgave wordt dit jaar gebracht door een kersvers 

sprokkeltjesteam waar ik alvast zeer trots op ben. 

Wat jullie van deze editie kunnen verwachten?? Een aantal 

interessante zaken. We starten met een verslag over de finale van 

“Clash of the coverbands” en gaan verder met het verhaal over de 

oprichting van de mans.   

Kijk ook eens bij de activiteiten die we dit voorjaar weer op poten 

zetten want ze zijn de moeite! We spelen op 3 maart in op de 

marktprijzen van het gerste nat tijdens het beurscafé en op 1 mei kan 

je naar onze traditionele mans top100 komen met dit jaar een 

videomuur. Als je de hele lijst van activiteiten wilt zien, kan je best 

even naar de manssite surfen. 

Ik raad dit jaar ook weer iedereen een lidkaart aan te schaffen. Met 

deze lidkaart heb je korting op activiteiten met inkom + een liter pint 

in de week van je verjaardag!   

 

  

 

 

Door  

Phillip Van Helden, secretaris  
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Mansnieuws 

-Brandveiligheid: Om de brandveiligheid in ons jeugdhuis te 

verbeteren zullen hieromtrent komend voorjaar werken uitgevoerd 

worden. Zo zal er een alarminstallatie worden geplaatst die 

detecteert op hitte, panieksloten op de deuren en een brandveilig 

stookkot. 

-De 30-jarigen  hebben al een datum voor hun ton, en 

verwelkomen jullie allemaal voor een lekker pintje op 9 Juni. De 

18,21,25,… jarigen kunnen voor meer info steeds iemand van het 

bestuur contacteren om hun ton te regelen. 

-In de battle voor de hoogste kas van de jeugdverenigingen heeft 

dit jaar de KLJ met hun “leste apres skiparty vant joar” gewonnen en 

dit leverde hen een fraaie eetbon van €200 op.  Seppe & Frederik 

wonnen op hun beurt  vorig jaar de wedstrijd om de hoogste kas voor 

leden met hun eigen georganiseerde avond “Noa huus met de bak 

vol champuus” en wonnen hiermee een luxe-etentje.  

Aarzel vooral zelf niet als je met een goed idee zit om zo’n avond te 

doen. Heb je een idee maar weet je niet hoe je het moet uitwerken? 

Of wil je graag hulp van iemand van het bestuur, vraag dan gerust 

info aan iemand van het bestuur. 

-We hebben afgelopen start van het zaalvoetbalseizoen ook onze 

mansploeg in het nieuw gestoken. Wil je onze jongens eens zien 

sjotten vraag dan eens aan Bob(vant complot) of Dieter wanneer hun 

volgende match is. 

-Verandering eendjessysteem: zo zullen vanaf nu de eerste 5 

personen kans maken op de hoofdprijs, dit om de competitie te 

bevorderen. Het volledige reglement kunnen jullie nalezen op onze 

website. 
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-Ton van de brouwer: Op de eerste zaterdag van het jaar was er 

naar aloude traditie de ton van de brouwer, die avond konden jullie 

genieten van gratis drank, dit door de 25 gratis bakken die JMC 

sponsorde en de overige 35 bakken die de mans heeft bijlegd om er 

een tof feestje van te maken. 

-We hebben een nieuw speeltje gekocht: zo zal er vanaf nu ook een 

soft dartbord in de mans hangen in een mooi kastje. Je kan best 

wel je eigen pijlen meebrengen. 

-Als laatste is er ook nog een kleine toevoeging in ons biergamma, zo 

zal er vanaf nu Desperados te verkrijgen zijn aan de schappelijke 

prijs van 2 euro. 
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The Clash of the Cover Bands, the BENELUX  Edition 

De meesten onder jullie zullen zich wel kunnen herinneren dat op 

zaterdag 3 september de tweede voorronde  van The Clash of the 

Cover Bands plaatsvond in ons jeugdhuis. Toen wist Awful Age zich 

met een kleine meerderheid tot publiekswinnaar te kronen en zich zo 

direct te plaatsen voor de halve finales (en dus de regionale finale). 

Omdat velen onder jullie zich afvroegen hoe Awful Age het er verder 

vanaf heeft gebracht, volgt er een korte samenvatting van de finale 

voor de regio België/Luxemburg. 

Op zaterdag 7 januari vond de finale plaats voor de regio 

België/Luxemburg. Negen bands speelden in twee categorieën 

(vakjury en publieksstemmen) om vier tickets naar de BENELUX semi-

finals, die op zaterdag 3 en zaterdag 10 maart worden gehouden in 

Podium de Vorstin in Hilversum (NL). 

In de categorie Publieksstemmen wist Awful Age een goede 

interactie op te bouwen met het publiek, met nummers van o.a. 

Black Crowes, ZZ Top en Neil Young, wat dan ook resulteerde in een  

hoge score. 

Helaas was dit niet goed genoeg om een ticket te bemachtigen voor 

de BENELUX semi-finals. In de categorie Publieksstemmen was deze 

eer weggelegd voor 5-mans powerrock coverband Koyle uit Genk, die 

zich met een sensationeel optreden naar een 1ste plaats wisten te 

spelen en wist allround coverband Diaz uit Dendermonde een mooie 

2de plaats te scoren. In de categorie Vakjury werd rock coverband The 

Fabiola Fun F*ckers uit Kontich uitgeroepen tot beste band en 

eindigde  Metallica tribute band Magnetica uit Aalst op een zeer 

verdiende 2de plaats. 
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Deze vier bands vertegenwoordigen België op 3 en 10 maart in de 

BENELUX semi-finals, waar de 18 beste en populairste coverbands 

van deze “The Clash”-editie de muzikale strijd met elkaar aangaan om 

een plaats in de BENELUX Grand Finale, die op 21 april wordt 

gehouden in 013 in Tilburg. Hier wordt om de uiteindelijke 

hoofdprijzen gespeeld: een CD-contract met videoclip met distributie 

en plugging in de Benelux en een tour van 20 optredens. 
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Kalender 

25/02/’12 Optredens Horses on Fire, Flipo Mancini, 

Suitcase Money 

 Ter promotie van de CD-release van hun 
naamloos debuutalbum dat op 7 februari 

uitkomt op V2 records, geeft Horses On Fire 
een reeks optredens en daarvoor is Jh De 
Mans natuurlijk the place to be. Support 

door Suitcase Money en het gitaargeweld 
van Flipo Mancini, voor wie dit het eerste 
optreden na een hele tijd stilte is. Niet te 

missen dus! 

 

 

 

03/03/’12 Beurscafé 

 Wat? 

De drankprijzen tijdens de avond zullen 

veranderen naargelang de verkoop. Van veel 

verkochte dranken zal de prijs stijgen, minder 

verkochte dranken zullen goedkoper worden. 

Principe van vraag en aanbod zoals op een 

echte beurs. 
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01/05/2012 Mans-Video-Top 100 

 Naar oeroude gewoonte wordt in de Mans op 

1 Mei een Top 100 gepresenteerd. We gaan 

dit jaar echter de Top 100 in een nieuw jasje 

steken en er een video Top 100 van maken. 

Stem dus zoals alle andere jaren met behulp 

van de stembiljetten aan de toog op jouw 

favoriete 10 platen. 

Zoals elk jaar zal er tijdens de top 10 gratis 

bier over de toog gaan en zal diegene met het 

best overeenkomstige lijstje met de top 10 

beloond worden met een bon van 75€. Onder 

de andere aanwezige stemmers zal ook een 

bon van 50€ verloot worden. 

??? MansQuiz 

 In de loop van het voorjaar zullen wij ook 

trachten een rock ’n’ roll quiz in elkaar te 

flatsen. Zo kunt ge us laten zien hoe slim ge 

wel echt zijt door samen met u maatjes het op 

te nemen tegen de andere ploegen. 

More info soon. 
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Wist je dat… 

-Plessers om half 11 door Kris Huskens aan een ton werd vastgetapet 

op de Clash of the Coverbands? 

-Den andere Huskens met het uithalen van een visje, zelf in de vijver 

belandde? 

-Staminee alweer het darttoernooi heeft gewonnen? 

-We met 39 op jeugdhuizentoer zijn geweest? 

-Halve liter fuif een temenes feestje was dankzij Sjoerd en Roel? 

-Niemand de dropping gehaald heeft, alhoewel we met 21 man zijn 

vertrokken? 

-Firman het zettoernooi gewonnen heeft? 

-Er 176 flessen wijn werden gezopen op de kaas en wijn avond? 

-We onze kicker hebben geupgraded met een lichtbaar dankzij Dirk 

Tielens? 
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Enquête 

Ook nu willen we weer eens jullie mening weten over wat er allemaal 

gebeurt in de Mans. De enquête gaat vooral over de optredens. Je 

hebt er dus alle voordeel bij de enquête in te vullen en in de 

ideeënbus van de mans te steken. 

1. Worden er in de mans genoeg optredens georganiseerd? 

 Te weinig 

 Genoeg 

 Te veel 

2. Welke activiteiten zouden jullie graag meer willen zien in de mans? 

 Thema-avonden 

 Optredens 

 “Sportactiviteiten” (Zetten, darten, kickeren…) 

 Fuiven 

 Groepsactiviteiten (Dropping, bowling, jeugdhuizentoer…) 

3. Als er optredens worden georganiseerd, welk genre zouden jullie 

dan het liefste of meer willen horen? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Hebben jullie nog suggesties voor cd’s die aangekocht moeten 

worden? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Wat verwachten jullie in de Mans Sprokkeltjes? 

 Mans agenda 

 Nieuws 

 Bespreking optredens/groepen 

 Verjaardagskalender 

 Roddels  

 Humor 

 Andere:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Mans Video Top 100 stempapier 

Naam:………………………………………………………………………………. 

 Artiest Nummer 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Vergeet ook niet te vermelden welke versie van de video ge wilt, 

anders kiezen wij. 
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Vernieuwing bestuur 

Zoals de meeste wel al weten heeft de “ouw garde” spijtig genoeg 

het bestuur van de mans verlaten. Daarom willen we ook langs deze 

weg Dirk, Bram, Plessers en Pieter bedanken voor hun inzet voor het 

bestuur, Frits en Peeters voor het zoeken en begeleiden van bands in 

de mans en ook Dieter, Pieter, Plesser, Bram en Brecht voor het 

poetsen van de mans na de vele feesten, met een ware varkenstal als 

gevolg. 

Maar we hebben ondertussen natuurlijk niet stil gezeten en voor 

opvolging gezorgd; zo gaan Rob Camps, Ine, Lotte, Theuwissen, Rik en 

Wim het bestuur van de mans versterken. Rob zal instaan voor de 

catering en verzorging van de bands, Niels gaat ons helpen om de 

“nieuwe” mans in zo’n goed mogelijke staat te houden en de nodige 

werkjes te doen. Wim zal ervoor zorgen dat jullie op de hoogte 

blijven van alle nieuwtjes en dit door alle mogelijke mediastromen te 

gebruiken. De “vrullie” gaan de sprokkeltjes ineen gooien en voor 

een vrouwelijke touch zorgen in ons keet. Ten slotte zal Rik de taak 

op zich nemen om toogvolk te zoeken voor onze activiteiten. 

  



 

Mans Voorjaarssprokkeltje 2012 
14 

Vervolg Ontstaan JH de Mans 

1975-1980: het enthousiasme van de eerste jaren 

Vooraleer het jeugdhuis officieel geopend kon worden moest eerst 

de schuur volledig opgeknapt en ingericht worden. Als je weet dat 

deze in een zeer slechte staat was, dan begrijp je dat dit bloed, zweet 

en tranen moet gekost hebben. En dat alles gebeurde ook zonder de 

steun van de overheid. Veel was te danken aan de welwillendheid en 

de steun van verschillende middenstanders. 

De opening van de mans gebeurde tijdens het weekend van 26-27 en 

28 september. Voor de geïnteresseerden: de eerste groep die in de 

mans speelden was Sunny Side Up, die op de openingsdag speelden. 

Op zondag was er reeds een eerste festivalletje met 4 groepen. Vele 

groepen zouden nog volgen! 

Als je zo in het archief neust dan merk je dat er in die beginjaren een 

hele brede waaier van activiteiten plaatsvond in de mans. Ook toen al 

was er een drukke agenda van optredens, met namen op de affiches 

als Willy van de Ketel, Poepedoezegoe, Vuile Mong en zijn Vieze 

Gasten, Tschralen Tsiep en zijn Musschenschrik, maar ook Derrol 

Adams, Ian Hunt, Fin Mc Gill en The Machines. 

Maar het aanbod was in die tijd veel breder. Wat dacht je van: een 

bejaardennamiddag (een groot succes), fietstochten, 

filmvoorstellingen (werden maandelijks gehouden), toneel, 

natuurwandelingen, een informatie-avond rond jeugdwerkeloosheid 

of kooklessen voor mannen? 

Tijdens het derde jaar werd het eerste buurtfeest georganiseerd. Dit 

feest, met optredens, pottenbakken, fanfare, barbecue enzovoort…. 

was bedoeld om de plaatselijke bevolking nader kennis te laten 

maken met de mans en werd nog enkele jaren daarna georganiseerd. 
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De mans was in die tijd ook van zeer nabij betrokken bij de voorloper 

van het huidige Belgian Rhythm and Blues Festival, de Peerse Fieste. 

Zij leverden voor dit gebeuren een deel van het “werkvolk”. 

Dat de jeugd in die tijd meer maatschappijkritisch was,  bewijzen de 

verschillende werkgroepen die er in die tijd werden gevormd (vb. een 

milieuwerkgroep, een anti-tabakcomité) of de vele 

informatieavonden (vb. rond de gemeenteraadsverkiezingen, de 

strijd rond de A-24, bejaardentehuizen, enz….) 

De mans gaf ook een ledenblad uit onder de titel Mans Sprokkeltjes 

(zoals je ziet doen we dit nog steeds). Dit blad dat 5 à 6 keer 

verschijnt bevat onder meer de agenda van de activiteiten die 

plaatsvinden, verslagjes van gebeurtenissen, verhaaltjes, moppen, 

enz…. .Het ledenblad geeft eigenlijk een goed overzicht van wat er in 

het jeugdhuis leeft. Zo vond je in de beginjaren artikels over de A-24, 

over de milieuproblemen, over gastarbeiders, …. .  

 

De mans en het verenigingsleven 

Er waren dus verschillende zaken te beleven in de Mans: 

toneel,sport,film,… . 

Vanuit de Mans werden dan ook enkele verenigingen opgericht die 

zich meer toespitsten op een van die activiteiten. Sommigen van die 

verenigingen bestaan nu nog en scheren zelfs hoge toppen in hun 

gebied. 

Zo groeide uit de talrijke sportactiviteiten al snel een echte 

handbalploeg,die na een tijdje in competitie ging spelen. De Mans 

heeft deze vereniging lange tijd gesteund. Toen de meisjes ook 

handbal wilden spelen,werd er dan ook een vrouwen-handbalteam 

opgericht. Deze deed het heel goed en splitste zich later af. Zoals 
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iedereen wel weet spelen zij in 1ste nationale,waar zij uitstekende 

resultaten behalen! 

Uit de strijd voor het behoud van het leefmilieu,die in die tijd leefde 

onder Mans-leden,werd een natuurvereniging opgericht: Calluna. 

Andere verenigingen (’t Manske) hielden zich bezig met film en 

toneel. 

 

Uit het archief gevist… 

*Een lidkaart kostte in de beginjaren 20 Fr.,de prijs werd in 1979 

verdubbeld! 

*De leden die toen hun eigen elpees meebrachten,kregen van de 

Mans 5 Fr. per gedraaide elpee (die toen nog volledig werd gedraaid). 

Sommigen konden hierdoor een aardige duit verdienen. 

*In het huishoudelijke reglement van 1976 lezen we: “Ieder lid dient 

zich naar behoren te gedragen en te onderwerpen aan het volstrekte 

gezag van de verantwoordelijke” en wat verderop: “Het  dansen is 

toegelaten op activiteiten,die een algemeen ontspannende vorm 

bezitten”. 

*In het reglement van 1977 vinden we een regel die het drinken van 

alcohol na 24u00 verbied. Enkel  tafelbier zonder alcohol mocht dan 

nog worden geserveerd! 

*In 1978 ging een rookloze avond door in de Mans! 

*Nog in ’78 vergat iemand zijn hamster mee naar huis te nemen. Het 

diertje werd in de spoelbak aangetroffen! 

*In die tijd waren er boterhammen te koop aan de toog. Over de 

versheid ervan werd weleens geklaagd. 
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*Het milieubewustzijn van de leden ging zelfs zo ver dat er een 

discussie ontstond rond de afschaffing van bierviltjes in de Mans. 

Omdat zij meestal dienden als ideekaartjes werden zij  behouden! 

*In 1979 was er een discussie rond het Duvel-bier: enkele leden 

vonden dat de prijs (30 Fr.) moest verlaagd worden (25 Fr.) omdat 

het een gezond bier was! 

*Het aantal leden in het eerste jaar bedroeg 416,waarvan 257 uit 

onze eigen gemeente,45 uit Peer en 38 uit Bree. Dit zeer hoge aantal 

kan,naast het grote succes van de Mans,ook verklaard worden door 

het feit dat iedere regelmatige bezoeker verplicht was een lidkaart te 

kopen. Het tweede jaar bedroeg het ledenaantal 594,het derde jaar 

404. 
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Verjaardagslijst 

02 januari 1980   Kobe Kerkhofs 
05 januari 1984   Kurt Schouteden 
08 januari 1982   Walter Gijsen 
08 januari 1992    Austin Murray 
09 januari 1990    Jolien Bollen 
10 januari 1987   Annelies Loos 
11 januari 1988   Mandy Thomas 
11 januari 1985   Jo Swennen 
12 januari 1981    Jochen Vanderheyden 
16 januari 1990   Tom Haex 
23 januari 1994   Timmy Lauwers 
29 januari 1987   Lien Kerkhofs 
05 februari 2011   Bart Kerkhofs 
06 februari 1981   Wim Hunerbein 
09 februari 1985   Gijs Creemers 
16 februari 1990   Philip Van helden 
21 februari 1989   Remi Goovaerts 
21 februari 1989   Birgitte Reynders 
21 februari 1994   Ben Faassen 
22 februari 1985   Bart Sluyts 
27 februari 1982   Evelien Ulenaers 
01 maart 1989    Clara Driesen 
02 maart 1986    Brecht Schouteden 
03 maart 1986    Toon Vandyck 
04 maart 1988    Dieter Aerden 
04 maart 1986    David Cremers 
07 maart 1988    Thomas Symons 
08 maart 1992    Rob Camps 
08 maart 1980    Tim Vanhemel 
10 maart 1994    Gert Neyens 
11 maart 1982    Meg Van Hoef 
11 maart 1987    Tim Peeters 
15 maart 1988    Goele Nullens 
18 maart 1985    Sien Gielen 
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19 maart 1993    Tara Vandeweyer 
22 maart 1969  Frank Geers 
22 maart 1993    Mitch Vrolijkx 
24 maart 1990    Dries Palmers 
24 maart 1992    Martijn Kuypers 
24 maart 1992    Steven Kerkhofs 
24 maart 1977    Davy Smeets 
27 maart 1976    Frank Creemers 
28 maart 1977    Danny Vandijck 
30 maart 1989    Tom Bonhomme 
03 april 1991    Maarten Eerlings 
03 april 1994    Ruben Jehoul 
04 april 1988    Filip Verschaeren 
04 april 1989    Maarten Paruys 
05 april 1976    Kris Bongaerts 
06 april 1982    Jo Beyen 
06 april 1985    Chris Houben 
08 april 1987    Tom Vanhemel 
11 april 1988    Wim Weyen 
14 april 1982    Kristof Creemers 
16 april 1973    Elvira Vanden Eynde 
17 april 2004    Noa Firman 
18 april 1987    Hanne Schrooten 
19 april 1985    An Kerkhofs 
20 april 1988    Britt Broekmans 
21 april 1974    Gert Dirckx 
22 april 1991    Koen Schildermans 
22 april 1976    Jimi Schrijvers 
23 april 1994    Jim Plessers 
26 april 1979    Jan Jacobs 
27 april 1989    Lotte Vandeurzen 
27 april 1992    Marijn Oomsels 
28 april 1986    Jan Heynickx 
03 mei 1978    Olivier Ubben 
03 mei 1983    Ruben Claes 
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03 mei 1992    Inge Verdonck 
06 mei 1990   Geert Plessers 
06 mei 1982    Katleen Raemen 
07 mei 1957    René Gielen 
09 mei 1992    Hans Vanbuel 
09 mei 1996    Jordy Van der Linden 
12 mei 1985    Ronny Ruymaekers 
15 mei 1956    Jang Vannoppen 
21 mei 1990    Gert Dingenen 
25 mei 1986    Jef Kerkhofs 
25 mei 1989   Rob Haex 
31 mei 1994    Stijn Segers 
01 juni 1992    Brent Coenen 
03 juni 1985    Niels Theuwissen 
03 juni 1977    Jury Firman 
04 juni 1991    Annelien Broeckmans 
07 juni 1986    Kris Bosmans 
10 juni 2011    Toon Geers 
11 juni 1992    Jeroen Aendekerk 
13 juni 1994    Bert Haex 
15 juni 1990    Hans Thaens 
17 juni 1966    Ivo Kerkhofs 
18 juni 1989    Pieter Stinkens 
18 juni 1993    Daan Broeckmans 
19 juni 1992    Caroline Palmers 
19 juni 1982    Joris Evens 
23 juni 1986    Niels Salimans 
25 juni 1985    Wim Geers 
25 juni 1990    Bert Limerkens 
26 juni 1990    Lien Hermans 
27 juni 1989    Steven Jansen 
28 juni 1991    Lise Feyen 
02 juli 1992    Nele Bomans 
05 juli 1989   Matthew Vrolijkx 
05 juli 1990    Piet Knevels 



 

Mans Voorjaarssprokkeltje 2012 
21 

05 juli 1990    Sem Weyen 
09 juli 1981    Ilse Kerfs 
10 juli 1980    Edith Jacobs 
11 juli 1987    Bram Schouteden 
11 juli 1985    Dorien Loos 
12 juli 1985    Sem Winters 
13 juli 1986    Kris Huskens 
17 juli 1988    Jan Verheyen 
21 juli 1987    Ilse Schouteden 
23 juli 1979    Jo Geers 
24 juli 1988    Nick Vanhemel 
24 juli 1984    Ann Fiddelaers 
25 juli 1988    Tom Rutten 
28 juli 1982    Joris Theybers 
29 juli 1990    Jan Geerkens 
01 augustus 1994   Nick Neyens 
02 augustus 1989   Dries Broeckmans 
06 augustus 1988   Thomas Niesen 
07 augustus 1986   Stef Hollanders 
10 augustus 1986   Ine Bomans 
11 augustus 1986   Frederick Ulenaers 
14 augustus 1983   Dave Evens 
21 augustus 1992   Wouter Hamal 
21 augustus 1986   Jan Housen 
21 augustus 1979   Joeri Moors 
23 augustus 1983   Pieter Verheyen 
24 augustus 1967   Nico Hoogmartens 
24 augustus 1994   Ibbo Willems 
27 augustus 1979   Petra Kerfs 
29 augustus 1992   Davy Bloemen 
30 augustus 1992   Pieter Vangeloven
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Zoek de 7 verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


