
  

 

 

 

 

         De Jeugdraad bestaat uit: 

         Voorzitter:   Irene  

         Vice-voorzitter:  Naomi  

         Secretaris:                  Tymen  

         Algemeen lid: Saffira 

         Ondersteuning:    Leysan / Henk              
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         Hoe is het? 

 

   Van 22:22:22 2-2-22, Sneeuw, Super Stormen, Vakantie tot het einde  

   van de Mondkapjes. Er gebeurd weer een heleboel als je er over  

   nadenkt, eigenlijk zonder dat je het doorhebt. Nou eindelijk is het  

   dan zover, de disco gooit zijn deuren weer open.. eindelijk kunnen     

   we bijpraten met elkaar..    Hoe is het? 

  

   Ook dit jaar gaan we door en zal er geen zomerstop zijn, we zijn al  

   bezig met heel wat leuke activiteiten die je nog niet eerder hebt  

   meegemaakt in de omgeving. Dus wat er ook gebeurd, er komen  

   mooie dagen aan!!  
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In deze editie: Hoe is het? – Storm op komst! – Het is mij een raadsel? 

 

Lijkt het je leuk om mee 

te vergaderen, of helpen 

met de jeugdraad. We 

zijn altijd opzoek naar 

enthousiaste mensen en 

goeie ideeën! 

Weet jij het verschil tussen een koe en een 

brievenbus? 

‘Eh… nee.’ 

Dan kun je beter geen postbode worden! 



                                                                                  

 

             Storm op komst! 

         

We hebben de storm weer overleefd, het heeft wat dakpannen, 

zonnepanelen en bomen gekost maar die zijn achter ons. 

Maar waarom Corrie, Dudley, Eunice en Franklin? 

Sinds 2019 krijgen stormen, waarvoor weerinstituut KNMI code oranje 

of rood voor afgeeft, een naam. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit 

ook bij een code geel-storm. 

Waarom krijgen stormen een naam? 

Volgens het KNMI komt dit omdat mensen dan het gevaarlijk beter 

snappen. Daarbij maakt het de communicatie rondom een storm 

makkelijker als er een naam aan verbonden is.  

De naam staat al vast 

Het is natuurlijk leuk om je eigen naam voorbij te zien komen.. Maar 

hoe gaat dat dan? Hoewel het KNMI niet ver van tevoren kan 

voorspellen of een storm code oranje of rood zal worden, staan de 

namen wel allang vast. Welke namen de stormen krijgen wordt bepaald 

door de weerinstituten van landen die zich hebben aangesloten bij de 

Europese EUMETNET. 

Niet alle letters 

Een stormnaam met de letters Q, U, X, Y en Z zult u overigens nooit 

voorbij zien komen. Er is voor gekozen om deze letters over te slaan 

omdat er gewoonweg niet genoeg namen zijn met deze letters. 

Namen voor 2021-222 

 

Arwen – Barra – Corrie - Dudley - Eunice - Franklin - Gladys 

- Herman - Imani - Jack – Kim - Logan - Méabh - Nasim - 

Olwen - Pól - Ruby - Seán - Tineke – Vergil – Willemien 
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   Het is mij een raadsel ? 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) De negende maand van het jaar ? 

2) Boven in de Kiep vind je de ? 

3) Hoe heet de storm die begint met de F ? 

4) Welk dier heeft geen poten maar benen ? 

5) H20 = ? 

6) Een brief maar dan digitaal ? 

7) De Kiep is een . . . . huis ? 
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