
  

 

 Vanochtend boodschappen  

 gedaan. Mondkapje en 

 handschoenen waren 

 genoeg werd er gezegd. 

 Kom ik in de winkel, 

 hebben anderen wél een  

 trui en broek aan!! 

 

                   Spooktocht           

 

 

 

Even wat anders: 

Halloween komt er weer aan! 

 

En heb jij leuke ideeën of wil je graag spook zijn, 

en de mensen van het dorp kippevel bezorgen. 

Er is een whatsapp groep aangemaakt voor mensen die mee willen helpen / 

bouwen / denken. 

 

Er kunnen nooit genoeg griezels zijn, dus nu is je kans! 

 

 

 

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 
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In deze editie: Daar zijn we weer : Maffia : Opening Jeugdhonk : Spooktocht 

           

            Daar zijn we weer .. 

 

Wow, de tijd vliegt weer voorbij, editie twee van de jeugd krant 

alweer. Voor iedereen die editie 1 heeft gemist, hoe is het 

mogenlijk.. maar je kunt hem op facebook terug vinden of kom 

er 1 halen in het jeugdhonk tijdens de disco.  

In deze editie leggen we onder andere de regels uit van 1 van 

onze favouriete spelletjes, Maffia (Weerwolven van Wakkerdam) 

die al heel wat frustratie heeft los gebracht bij de disco gangers. 

Zodat je het ook thuis met je familie kan spelen. En een kleine 

review van de opening van het jeugdhonk. 

 

Onthoud de datum !! 

De knutselclub is weer 

terug van weg geweest! 

14 Okt (in de vakantie) 

23 Dec (kerststukjes) 

 

Sinterklaas intocht 

15 November  
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Maffia / Weerwolven 

 

“Maffia” of “weerwolven van wakkerdam” is  

een populair spel wat we tijdens de jeugd disco  

graag spelen. Hierin testen we wie het beste zijn  

lach kan inhouden en de andere spelers om de  

tuin kan leiden. KEI HARD LIEGEN DUS ! 

Wat heb ik nodig?    Een pak kaarten nodig. 

Een aantal random kaarten, en 1 of 2 jokers (of azen).  

Ligt eraan hoeveel mensen er mee spelen.  

Als je met meer dan 6 spelers speelt kun je ook met 2 maffia leden spelen. 

Hoe begin je?    Je hebt een verhaalverteller nodig. Die schud de kaarten. 

Daardoor weet niemand meer waar de joker zit tussen de andere kaarten 

verstopt. En iedere speler krijgt een kaart, en laat die aan niemand zien. Nu 

zit er tussen de “burgers” één speler met een joker, die is de maffia.  

Ronde 1.     De verteller begint zijn verhaal.. “de stad gaat slapen” iedereen 

doet zijn ogen dicht. “de maffia word wakker” alleen de maffia mag zijn ogen 

open doen, en wijst (stilletjes) iemand aan. “de maffia gaat slapen” .. “de stad 

word weer wakker” .. iedereen doet de ogen open. 

(Nu is 1 van de spelers uitgeschakeld door de maffia)  

De verteller maak er een mooi verhaal van en legt uit hoe de maffia die speler 

heeft “vermoord”. En de spelers overleggen wie zei denken dat de maffia is 

en willen uitschakelen. Ook de geest van de vermoorde speler en de maffia 

discusseren mee. Nu is de truc om niet op te vallen als maffia. En 1 speler 

word uitgekozen als “maffia”, deze laat zijn kaart zien en doet niet meer mee. 

Ronde 2/3/4/..     De 2 uitgeschakelde spelers mogen nu niet meer mee doen. 

Want die hoeven hun ogen niet meer te sluiten en zullen dus zien wie de 

verstopte maffia is. 

Nu kunnen er 2 dingen gebeuren.. de maffia schakelt iedereen uit.. OF de 

maffia word ontdenkt door de andere spelers. Hoe goed kun jij bluffen ?  
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Opening Jeugdhonk 

 

 

 

Het jeugdhonk is feestelijk  

geopend. Iederen die kwam  

kijken kreeg een glas (kinder) 

Champagne en kon een tekening 

of leuke boodschap schrijven op  

een vlaggetje die we aan het  

plafond bij de andere vlaggen  

hebben geplaatst. 

 

Ook kon je van alles doen door de Kiep heen, van disco zoals we het gewend 

zijn, tot voetbal, stoepkrijt, schminken, gamen op de Nintendo WII.. etc.. en 

ook hadden we extra voorraad en soorten snacks en drinken in huis gehaald. 

 

                                                                             Een super geslaagde        

                                                                             avond, waar heel veel dol 

                                                                             enthousiaste kids en jeugd  

                                                                             op af zijn gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen bedankt voor de hulp en  

gezelligheid!  

 

We hebben samen een geweldige plek gebouwd  

waar we nog jaren heel veel plezier en bijzondere 

herinneringen kunnen maken.  
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