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                    De Jeugd-raad           

 

 

Wij hadden het idee om een jeugd-raad te vormen in de kiep, dus sinds kort is er 

ook een jeugd-raad! Deze jeugd-raad is speciaal bedoeld om leuke activiteiten te 

bedenken en te organiseren voor de jeugd/kinderen. Activiteiten waar we zelf om 

zitten te springen!! Want wie weet nou beter wat wij leuk vinden dan wij zelf ? 

 

Om de maand komen we samen en houd het “jeugd-bestuur” een vergadering over 

leuke activiteiten / veranderingen voor de jeugd. Hierin bespreken we alle nieuwe 

ideeën die binnen komen en maken wij als jeugd-raad een plan. Als dat allemaal is 

afgerond gaan we het plan bij de activiteiten commisie neerleggen, als die het ook 

een goed idee vinden kunnen we het plan  

/ de activiteit verder voorbereiden en  

uit gaan voeren.  

 

Dus heb jij iets dat je al heel lang wil doen  

of wat je heel leuk lijkt om een keer te  

doen bij de kiep? Stuur dan een mail  

naar jeugdraad.dekiep@outlook.com  

of stuur een berichtje via Facebook  

naar “de kiep disco”.  

 

We hopen op veel ideeën! 

 

       Wij bestaan op dit moment uit: 

 

         Voorzitter:   Irene  

         Vice-voorzitter:  Naomi  

         Secretaris:   Julian  

         Ondersteuning:  Leysan / Henk 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wie zijn wij? 

 

 

Nu vraag je je vast af, hé.. wat zit daar nu in het Kiep Nieuws? 

Dit is de Jeugd krant, die zul je vanaf nu vaker gaan zien.  

Een krant voor de jeugd en door de jeugd.  Helemaal vol gestopt met alles wat er 

gebeurd in / rond / bij de Kiep wat de jeugd intereseerd. Heb je ook een leuk idee 

voor in de krant of wil je graag iets schrijven kun je het doorsturen naar onze 

Facebook “dekiepdisco” of geef het aan tijdens een jeugd-raad bijeenkomst. 

 

Onze jeugdraad bestaat op dit moment uit Irene, Naomi, Julian, Henk en Leysan.  

Het leek ons leuk jongeren uit ons dorp en omstreken, verschillende soorten 

activiteiten en bezigheden te kunnen bieden. Afgelopen zomer hebben we het 

jeugdhonk / loungeruimte gecreëerd van de voormalige  

rookhok. Iets waar al heel lang vraag naar was.  

                               (hier vind je meer over op pagina 3) 

En dat is nog maar een begin! 

Ander goed nieuws: 
De nieuwe doeltjes zijn ook binnen. 

Er is een nieuwe vaste ping-pong tafel voor buiten. 

En de kabelbaan is vernieuwd en hangt weer  

klaar voor gebruik! 
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       De Kiep Disco 

 

   

September zit de zomerstop er weer op! 

    Dat betekend dat de Kiep Disco weer  

   open gaat! De eerste Disco zal zijn op:  

                  4 September 

 

Wel wou ik iedereen er op wijzen.. De huidige Corona richtlijnen zijn als volgt: 

- Als je je ziek voelt blijf je thuis. 

- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te  

   houden tot elkaar en tot volwassenen.  

- Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 

   1,5 meter afstand te houden.  

- Geen kinderen achter de bar. 

 

  Voor de ouders wou ik vragen dat als je de kinderen binnen komt brengen om ook de  

  1.5  meter afstand te bewaren. Op de grond staan markeringen, ook op de trap om te     

  zorgen dat iedereen met een veilig gevoel toch zich rond kan bewegen. 

 

Dacht u ook.. "eindelijk de vakantie is voorbij, de kids lekker weer terug naar school, even  

rust van de kinderen". Maar blijkt nu INEENS na een hele school week dat het weekend er 

weer aan komt!! 
                                      Wij hebben de oplossing. De Kiep Disco!  

Na jaren oefenen en perfectioneren hebben de formule gevonden. Wij putten je kinderen 

helemaal uit zodat je ook in het weekend kan uitslapen. Wauw! Amazing.  

                        En nu met de speciale "niet goed kind terug garantie" * 
                                                                                        * resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst 

 

 

 

 

 

    

         

      Jeugdhonk 

 

 

Ook tijdens de vakantie  

hebben we niet stil gezeten.. 

 

Afgelopen weekend (en 

door de weeks een paar  

dagen) zijn we druk bezig  

geweest om het rookhok in  

de Kiep om te toveren in  

een jeugdhonk. We hebben  

de muren geverfd, het  

plafond opgefleurd, een  

zelfs een echte loungebank  

gemaakt (en deze creatief  

beschilderd) Ook zijn de  

deuren in style met grafitti  

bespoten.  

 

Het jeugdhonk is bestemd voor de jeugd om hier 

bijvoorbeeld te gamen, huiswerk te maken,  

knutselen, spelletjes spelen of om gezellig te  

kunnen chillen. Het jeugdhonk is gelijk super 

multifunctioneel want nu is er een ruimte  

waar activiteiten  voor de jeugd kan worden  

georganiseerd. 

 

Dus kom vooral 

eens kijken hoe 

het geworden is.. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden

