
  
 

                   Wie zijn wij ?           

 

 

Steeds vaker doen we dingen samen met andere jeugdsozen van 

Aa en Hunze. En dan vragen ze wie wij zijn, en waar we 

vandaan komen..  

 

Op Facebook en instagram hebben we de naam Kinderdisco de Kiep. 

Vroeger (lang, lang, geleden) hete de jeugdsoos de Peik. We hebben 

nu een jeugdhonk en een disco. En we doen ook steeds meer dan 

alleen maar disco. Misschien word het tijd om een gave nieuwe naam 

te bedenken.. want Jeugdsoos de Kiep, is ook niet echt fantasievol.. 

K13P, Kiep going, Kiep it Real.. je kan zoveel leuks met de naam.. 

Heb jij een idee? En wil je jou naam vereeuwigd hebben in het 

dorpshuis! Kom maar op! We wachten op jullie berichtjes en logo’s! 

 

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 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        

                                                                                    Het gaat goed met de frituur 
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            Een kleine update .. 

 

Het waren weer een paar drukke weken, vol met nieuwe regels, disco’s, 

knutsel middagen en andere leuke activiteiten voor de jeugd. 

 

Ook was de laatste werkdag voor Julian als Barman van de Disco. Samen zijn we 

met de disco gestart, en hebben wij de boel opgebouwd tot het succes wat het nu 

is. We wensen hem heel veel succes met je opleiding en werk. Gelukkig zullen we je 

nog steeds zien tijdens de jeugddisco, maar dan aan de andere kant van de bar.  

 

Irene en Naomi hebben het overgenomen als onze barmeiden. Deze twee 

enthousiaste dames zitten vol met ideeén hoe we de disco nog leuker en groter 

kunnen maken dan het nu al is. En we zijn super blij om ze als vaste vrijwilligers in 

dienst te hebben! 
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Op 11 november staan 

we bij de Kiep buiten 

met iets lekkers.  

 

Iedereen tot en met 12 

jaar is welkom om vanaf 

17:30 uur tot 20:30 uur 

een liedje voor ons te 

komen zingen. 



                                                                                  

 

     Rare tijden 

 

Ook voor ons zijn het rare tijden.  

 

De ene disco kun je 

lekker met z’n allen rond 

een kampvuurtje zitten, 

marshmellows roosteren 

en lol trappen. En de 

volgende disco draagt 

iedereen ineens een 

mondkapje en moet je 

intekenen bij de deur.             

 

 

 

 

 

We doen dus ook hard ons 

best om via facebook 

iedereen in de loop te 

houden. Of het deze keer 

wel of niet door kan gaan 

per disco, met de regels die  

de gemeente ons geeft. 

We zijn we nog lang niet, 

maar samen komen we er  

doorheen! 
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  Graffiti Workshop 

 

In de week van de cultuur, 

zijn onze dames druk bezig 

geweest in Gieten met de 

workshop graffiti. 

 

De Jeugdsozen van Grolloo, 

Eexterveenschekanaal en 

Eexterveen mochten die dag 

hun eigen graffiti kunstwerk 

maken om hun soos mee op 

te pimpen..  

 

         Hoe gaaf is dat !     

 

Binnenkort kunnen we 

de nieuwe borden ook 

bewonderen in de Kiep. 

 

Voor nog meer foto’s van 

deze dag bekijk onze 

facebook pagina, misschien 

dat je er zelf ook nog 

creatieve inspiratie van op 

doet! 

 

                 
                                                              - 3 - 


