
  

Impuls whatsapp platform voor jongeren 

➡️Ben je helemaal zat van alle maatregelen en 

wil je er eens met iemand over praten? 

➡️Heb je gevoelens van eenzaamheid, angst, 

stress of verveling? 

➡️Zit je in een situatie waarbij je hulp nodig 

hebt en je weet niet bij wie je terecht kan? 

➡️Misschien heb je andere vragen? Of wil je 

gewoon even een goed gesprek? 

𝑲𝒐𝒎 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒕 𝒐𝒏𝒔 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒗𝒊𝒂 

𝑾𝒉𝒂𝒕𝒔𝒂𝒑𝒑: 𝟘𝟞-𝟜𝟘𝟠𝟙𝟛𝟛𝟟𝟡 

 

Groetjes, Willem, Mareille, Leonie, Maryska & 

Marleen 

 

             Impuls activiteiten           

 

Helaas zitten we nog steeds met z’n allen in lockdown. Het is voor velen een zware 

tijd waarin weinig mogelijk is. Sinds de corona pandemie organiseert  jongerenwerk 

impuls activiteiten voor jongeren.  

In de kerstvakantie hebben ze online bijv. een muziekbingo, pubquiz, escaperoom, 

etc. georganiseerd.  Vorige week vrijdag was er een online pubquiz voor jongeren 

tussen 16 en 23 jaar en afgelopen woensdag voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. 

Ik vond het heel leuk en heb er weer wat dingen bijgeleerd. Jongerenwerk impuls 

zet vaak uitnodigingen voor een activiteit op hun facebook, als de activiteit je leuk 

lijkt stuur je een mail naar de bijgeschreven mailadres. Voor de activiteit aan krijg je 

een mail met de link naar de groepsmeeting en uitleg. Ik heb al een aantal 

activiteiten meegedaan en het is elke keer weer super geregeld en het is altijd erg 

gezellig. Dus als je je verveelt hou de facebookpagina van jongerenwerk impuls in 

de gaten! 

                                                                                  Geschreven door Irene 
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In deze editie: Sneeuwpret & zomerweer : Even lekker uitwaaien : Lekker thuis BINGO : Impuls jeugd 

           

            Sneeuwpret & zomerweer? 

 

 

Dat was me wel weer echt Nederlands weer! De ene dag dik ingepakt het 

kanaal op om te schaatsen, er was zelfs een gezellig kraampje met snert bij 

Huize Bareveld. En een paar dagen later lopen we weer in t-shirt de tuin in. 

De weergoden hadden er zin in! De schoolvakantie vloog voorbij, en we 

wachten nog steeds op goed nieuws dat de regels versoepelen.. wat zou het 

fijn zijn om zoals van ouds weer eens los te kunnen gaan in de disco. We 

hebben in deze editie weer wat leuke dingen bedacht om jullie bezig te 

houden, en Irene heeft een stukje voor jullie over de activiteiten die Impuls 

organiseerd voor de jeugd online. Altijd leuk om eens tussen de activiteiten te 

snuffelen op hun facebook, misschien ook wel iets voor jou? 

 

Heb jij iets dat je al heel lang wil doen, of wat je heel leuk lijkt om een keer te 

doen bij de kiep? Of wil jij ons team versterken in de jeugdraad? Stuur dan 

berichtje via Facebook of instagram naar “de kiep disco”.   

We hopen op veel leuke ideeën! 

 

          De Jeugdraad bestaat uit: 

 

         Voorzitter:   Irene  

         Vice-voorzitter:  Naomi  

         Secretaris:   Julian  

         Ondersteuning:  Leysan / Henk        
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   Lekker thuis BINGO 

 

 

Daar zit je dan. Op de bank.. zullen we eens een BINGO doen, en kijken hoe ver we 

komen? Als je 5 op een rij hebt heb je 1 punt, horizontaal, verticaal, schuin alles 

mag. Probeer zoveel mogenlijk punten te scoren, daar gaan we 

 

Iemand in huis 

zegt het 

woord 

“corona” 

 

Je hebt je 

kamer 

opgeruimd 

 

Je hebt 

iemand aan 

het lachen 

gemaakt 

 

Je bent 

vandaag 

buiten  

geweest voor 

een frisse neus 

Je hebt 

iemand uit je 

familie 

geapped of 

gebeld en 

gevraagd hoe 

het gaat 

Je heb je af 

gevraagd 

wanneer er 

eindelijk weer 

een kinder 

disco is 

 

 

Je hebt 

gespeeld op 

de computer 

 

Je hebt een 

goed gesprek 

met je 

huisdier gehad 

Je hebt 

gecontroleerd 

of er nog 

genoeg wc 

papier is in 

huis 

 

Je hebt een 

selfie gemaakt 

met minimaal 

1 ander 

gezinslid er in 

 

 

Je hebt 

minimaal 60 

seconde op 1 

been gestaan 

 

 

Je hebt een 

(strip) boek 

gelezen 

 

Je hebt een 

spannende 

wandeling 

gemaakt naar 

de keuken 

Je hebt een 

vogel gezien 

in de 

achtertuin 

 

Je hebt de 

hele jeugd 

krant 

doorgelezen 

 

 

Je bent iets 

kwijt geraakt 

in huis, en kan 

het nog steeds 

niet terug 

vinden 

 

 

Je hebt de 

planten water 

gegeven 

 

Je hebt je 

ouders 

overtuigd dat 

je een snoepje 

hebt verdiend 

 

Je hebt in huis 

meegeholpen 

met een 

“klusje” 

 

 

 

 

Iemand in huis 

praat over 

“vroeger” 

 

Je hebt een 

mooie 

tekening 

gemaakt 

Je hebt een 

stuk fruit 

gegeten 

Je hebt al 

meer dan 2 

keer over 

“school” 

gepraat 

vandaag 

 

Je hebt een 

mondkapje 

gedragen deze 

week 

Je volgt het 

dorpshuis op 

Facebook, of 

je ouders 

doen dat.. 

(telt ook) 
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  Even lekker uitwaaien 

 

Het is INEENS weer mooi weer buiten dat vraagt om Leuke Spelletjes om 

buiten te spelen. Ken je deze spelletjes al? 

Boompje verwisselen 

Dit is een leuk en simpel tikspelletje. Eén iemand is de tikker, de andere kinderen 

moeten een boom vasthouden. Zolang iemand een boom vasthoudt, kan die niet 

getikt worden door de tikker. Je mag alleen de boom niet te lang vasthouden: het is 

namelijk de bedoeling dat iedereen regelmatig van boom verwisselt. Als je getikt ben, 

ben jij de nieuwe tikker. 

Stoepranden 

Stoepranden kan alleen gespeeld worden op een rustige weg. Aan beide kanten van de 

weg gaat iemand op de stoeprand staan. Het doel van het spel is dat je met een bal de 

stoeprand van de tegenstander te raken. Als je de stoeprand goed raakt, stuitert de bal 

terug naar jou. Dan heb je één punt. Lukt dit niet? Dan is de beurt voor de 

tegenstander. Wie het eerste 10 punten heeft is de winnaar. (of je speelt het met 1 

stoeprand en dan ga je samen aan de andere kant van de weg staan) 

 “Annemaria….koekoek”. 

Dit spel kan je spelen met een grotere groep kinderen. Eén kind staat met zijn gezicht 

tegen de muur aan. De andere kinderen staan op een lijn. Als het ene kind kijkt, 

mogen de anderen niet bewegen. De groep moet proberen het kind dat tegen de 

muur staat te tikken. Maar die persoon kan onverwachts omkijken om iemand te 

betrappen op beweging. Dat kind zegt langzaam “Annemaria….koekoek” kijkt hij/zij 

om. Iedereen moet helemaal stok stijf stil staan als diegene kijkt. Als er dan toch 

iemand beweegt, moet die weer terug naar de lijn en opnieuw beginnen.  

Fopbal 

Bij fopbal staan de kinderen in een cirkel. Iedereen die onderdeel is van de cirkel heeft 

zijn handen op zijn rug. Eén kind staat in het midden met een bal en dat kind kan de 

bal naar iemand toegooien. Maar pas op! Hij kan ook een schijnbeweging maken en 

de bal naar totaal iemand anders gooien. Goed opletten dus. Wie de bal niet vangt, 

mag in het midden gaan staan. 

Flessenspel 

Iedereen vult een lege frisdrankfles met water. Zet de fles (zonder dop) voor je op de 

grond. Met de bal probeer je de fles van de ander om te gooien. Is jouw fles 

omgegooid? Haal dan eerst de bal op en zet dan je fles weer rechtop. Als al het water 

uit je fles is heb je helaas verloren. 
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