Psssst..
25 September is Burendag
in de Kiep. En er komt
een springkussen!! En
natuurlijk nog veel meer
leuks voor kinderen EN
volwassenen.

In deze editie: Volgend seizoen – Zomervakantie – Rare Records - xxx

Volgend seizoen..
..staat alweer voor de deur. Wat is de tijd omgevlogen.
Het was echt een goed gevulde zomer vakantie dit jaar!
Het is ook alweer een jaar dat ons jeugdhonk geopend is
beneden, herinnerde Facebook ons aan. Daarom hebben we
speciaal voor jullie wat extra games binnengehaald voor de WII.

Ook zitten we er aan te
denken om dit jaar de
HELE Kiep om te toveren
tot een spookhuis.. doe je
mee?
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 berichtje via Facebook
of Instagram naar “de kiep disco”.

We hopen op veel ideeën!
Wij bestaan op dit moment uit:
Voorzitter:
Irene
Vice-voorzitter:
Naomi
Secretaris:
Tymen
Ondersteuning: Leysan / Henk

Er komt een Poolse meneer bij
de oogarts. Die wijst hem op
de letterkaart aan de muur,
'C Z W X N Q S T A C Z'
"Kunt U dit lezen?" vraagt de
oogarts.
"Lezen?" vraagt de Pool......
"ik ken die vent zelfs"

Ook willen we weer beginnen aan thema feestje bij de Disco.
Maar wat vinden jullie een leuk thema? Pyjama feestje? Ninja
avond? Games? Superhelden? Bij de volgende disco zetten we
een grote vaas neer met lege briefje en dan kun je er een thema
opschrijven. Dan
trekken we aan het
einde van de avond
er een briefje uit.. en
dat word hem.
Jullie beslissen en
wij DOEN HET!

Goed idee?
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Onze Zomervakantie
Het was me een drukke agenda! Wat hebben we
eigenlijk allemaal voorbij zien komen deze vakantie..
De Viswedstrijd, waar volwassenen en jeugd de strijd aan gingen om
de meeste en de grootste vissen uit ons kanaal te halen. Om
handgemaakte trofeeën te winnen!
De Kiep Disco, en dan gelijk een hele hoop disco’s. Die heel druk
bezocht zijn met gamen, voetballen, muziek en heel veel plezier.
Kiep Bios, eindelijk hebben we dan toch een bios gehouden. Met de
film Detective Pikachu! Als het jullie leuk lijkt om vaker een bios te
doen geef maar aan en wat voor film is dan een leuk idee?
Knutsel Kindermiddag, waar iedereen zijn creatieve geest weer de vrije
loop kon laten. En thuis kon komen met hand gemaakte creaties
Woensdagen Spel middagen, met uiteenlopende spelletjes, wedstrijden
onze eigen huis koe om ranja uit te melken. Waar iedereen kon laten
zien hoe atletisch en fanatiek we zijn in ons dorpshuis
Cowboys & Indianen Middag, met een echt paard! Een kampvuur plek
met marshmallows, pijl en boog schieten, bierpul schuiven en alles
bedacht en geleid door onze eigen Jeugd Raad!
Greveling Festival, een top feestdag samen met Annerveenschekanaal.
Waar we beide dorpen vol hadden met de leukste activiteiten. Zoals
duikers, een stormbaan, buikglijbaan, reddingsboot, poffertjes kraam,
crea, een vloot aan brandweer auto’s om iedereen tussen beide dorpen
heen en weer te rijden. En nog veel meer leuks.

Waar ben jij goed in?
Iedereen heeft wel iets waar hij bijzonder in is. Hier zijn een paar rare
records van het Guinness book of Records. Kun jij het beter?
Meeste Big Macs opgegeten in één leven

Na 40 jaar eten stond het record van 1 persoon op 26.000
Meeste piercings van de wereld

Er is een Braziliaan met 4225 piercings in zijn lichaam
Langste vingernagels van de wereld

8,5 meter zijn ze in totaal. De nagels braken bij een auto-ongeval in
2009. Ze was toch niet zelf aan het rijden denken wij dan en hoe doet
ze de afwas?
Langste snor van de wereld

4,2 meter. Poeh als je er maar niet overheen struikelt op de trap
De grootste collectie bad eendjes

5631 stuks! Waar laat je die in huis?
Langste zoen

Hoe hou je het voor mogelijk. Nee, die werd niet gegeven in één of
ander Nederlands dating programma, maar in Thailand. Dit koppel
kuste meer dan 58 uur.
Voor de trouwe fans van de Jeugdkrant hebben we een verassing!
Knip heb uit en neem hem mee naar de eerst volgende Kinder Disco!!

Wauw! Wat een vakantie, waarom zou je nog weg willen gaan
als het dorpshuis zoveel organiseert ?? Ik hoop dat iedereen er
van heeft genoten, voor we straks weer naar school moeten..
wat zullen ze daar jaloers zijn 
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