
 

Deze zomervakantie krijgt een gezellig tintje.   

De kindervakantie middagen is er voor kinderen die op de basisschool zitten 

en aansluitend voor de oudere jeugd.  

Op de Woensdag wordt dit van 14.30 tot 16.00 uur georganiseerd.  

Zit je op de basisschool (vanaf 6 jaar) en wil je weten wat er zich allemaal 

gaat afspelen? Dan moet je echt komen. 

 

Om iedereen alle narigheid van afgelopen jaar te laten vergeten, gaan we   

op de woensdagmiddag van 14 juli, in de Zomervakantie in de De Kiep 

knutselen kosten per kind € 1.=. We zetten op de Woensdagmiddagen van 

21 en 28 juli maar ook op 04 en 11 augustus van 14.30 tot 16.00 uur de 

deuren en achterkant van De Kiep voor jullie open. Wij willen dan graag 

buiten met jullie buitenspelen en spelletjes gaan doen. Hier zijn geen kosten 

aan verbonden. 

Ter afsluiting zou het prachtig zijn als op de laatste woensdag de ouders een 

uur voor  afsluiting ook kunnen komen.  

 

De speel toestellen zijn door de mensen die geholpen hebben bij de 

landelijke dag  NL Doet  schoongespoten. De nestschommel is ook weer 

schoon, echter het ophang gedeelte moet nog gemaakt worden. Maar als het 

lukt is dat ook voor de zomer vakantie af. Dan kan deze heerlijke rode 

schommel met blauwe rand weer gebruikt worden. 

 

Ook is er op dit moment een jeu de boule baan langs De Kiep in aanbouw, 

dus rondom ons Dorpshuis is van alles te beleven en te doen. 

 

Op dinsdag 17 augustus is het hier bij De Kiep en in Annerveenschekanaal 

een waterspektakel. Dit is van 13.30  tot 17.00 uur en je kunt overal gratis 

aan deelnemen. 

 

Met de vakantie middagen verwachten we ook niet dat de kinderen zich 

zullen vervelen want…….er wordt heel veel voor hun georganiseerd. 

(hou daarvoor de social-media pagina’s in de gaten!!!! ) 

 

Weet je….. je zou spijt krijgen 

als je die tijd niet was geweest!! 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

En niet alleen jou, jou of jou…..Nee we hebben 

jullie allemaal nodig. 

We hebben als Jeugdraad allerlei plannen bedacht 

voor de Disco zaal, je weet wel de ruimte boven 

in De Kiep, want deze krijgt een Make Over !! 

Als het allemaal gaat lukken komen er met de 

zomervakantie mensen die de muren gaan 

voorzien van “Wandschilderingen” 

Wij noemen dat Graffiti maar dat is om het even …..hebben wij van hun 

begrepen. 
Er zijn al gesprekken geweest, want om zo een paar muren te voorzien met spuitbussen 
verf dat kost nogal wat. We zijn dus bezig om te kijken of we daar financieel mee geholpen 
kunnen worden.  
Het enige wat wel afgesproken is, is …..dat we zelf mee moeten en gaan helpen om de 
muren van onze Disco zaal zo te maken dat we er allemaal blij van worden. 
 

Dus alsjeblieft geef je op 
Laat zien dat je wilt helpen 
Bedenk ..het is voor onze groepmensen. 
Zo een kans krijgen we nooit meer !!! 

 

Je kunt je opgeven via E-mail      jeugdraad.dekiep@outlook.com 
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We hebben jullie nodig !!! 

Kiep vakantie middagen 
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De geboorte van de moderne graffiti 

De geboorte van de moderne graffiti vond plaats in een al even onverwachte periode, 

namelijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Toen lieten soldaten van het Amerikaanse 

leger overal waar ze kwamen de woorden 'Kilroy was here' achter, steeds voorzien van een 

Mr. Chad afbeelding. 

Tot op heden wordt deze vorm van graffiti nog overal ter wereld waar het Amerikaanse 

leger kwam aangetroffen. Gaande van openbare toiletten tot zelfs de top van het 

Vrijheidsbeeld in New York. Aan het eind van de jaren zestig werd het voorbeeld van de 

Amerikaanse soldaten overgenomen door de jeugd in Philadelphia (VS). Zij plaatsten hun 

'tags' op treinstellen en in metro's en de trend was meteen gezet. New Yorkse kunstenaars 

vonden het concept van graffiti bijzonder interessant waarna het werd opgepikt door 

kunstenaars van over de hele wereld. Het hoogtepunt van deze trend vond plaats tussen 

1985 en 1995. 

 

 

Graffiti gemaakt door Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog 
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De geboorte van graffiti 

 
Gaat De Kiep eindelijk open, wil je je leukste outfit aan; …….. 

Rebus 


