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Het thema is dit jaar: “Kriebeldam, 
daar zit muziek in!”

KRIEBELDAMMERNACHTJE SLAPENMUZIEK
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KRIEBELDAM - En eindelijk 
was het dan vanmorgen 23 
juli 2012. Heel lang heb ik er 
op gewacht en vandaag was 
het weer zo ver!
Kriebeldam is weer van 
start gegaan! En we hebben 
ook eindelijk eens geluk, 
want het is droog, warm, het 
zonnetje schijnt, kortom alle                  
ingrediënten voor een goed 
begin. En... een goed begin is 
het halve werk toch?
Vanochtend zat de hele 
zaal weer bomvol enthousi-
aste kinderen (en leiding) die 
stonden te popelen om aan 
de slag te gaan. Inmiddels 
is iedereen die vaker bij ons 
komt wel gewend dat we op 
maandag altijd een speur-

tocht gaan lopen. Dit was dit 
jaar niet anders, maar we 
hadden het wel in een ander 
jasje gegoten. Alle groepen 

gingen gezamenlijk naar Ap-
pingedam voor een foto- 
speurtocht! Je kreeg op-
drachtkaartjes mee en moest 

deze opdracht op de foto zet-
ten. Dit heeft een hoop leuke 
plaatjes opgeleverd. Vrijdag-
avond zijn ze te zien op het 
grote scherm en ook zo snel 
mogelijk op de website.
Rond de middag waren alle 
groepen terug en toen zijn ze 
weer druk bezig gegaan met 
het bouwen van hutten.
Kortom, de kop is er af en 
iedereen gaat na deze eerste 
dag vast wel moe en voldaan 
weer naar huis. Morgenvroeg 
zien we jullie toch zeker 
allemaal weer? Trouwens, 
niet vergeten om een broodje 
mee te nemen voor tussen de 
middag hè?!

Groetjes Dikkie Kriebel

KRIEBELDAM, DAAR ZIT MUZIEK IN!

KRIEBELDAM - Morgenochtend hebben we een 
bijzondere acitiviteit op het programma staan. 
Er wordt dan namelijk een theatervoorstelling 
georganiseerd voor ons, maar ook voor de 
kinderen van Lutje Grut. Met z’n allen gaan wij 
genieten van de voorstelling.  
De locatie van de voorstelling is bij ons, bij het 
ASWA gebouw dus. Lekker makkelijk.
Wil je hier meer over weten? Lees dan het stuk 
hierover dat verderop in de Kriebeldammer staat!

DINSDAGOCHTEND 
THEATERVOORSTELLING

De leiding staat te spingen, ze wachten al zo’n tijd!

Jij blijft woensdag toch ook slapen? 
Lees er alles over op pagina 2.

De Kriebeldammer komt op elke dag 
uit behalve op de woensdag.

KRIEBELDAM T-SHIRT
WIL JIJ OOK WEER EEN T-SHIRT LATEN 

BEDRUKKEN MET HET LOGO VAN DIT JAAR ER 

OP? DAT KAN!
LEVER DAN ZO SNEL MOGELIJK EEN T-SHIRT 

IN EN WIJ BEDRUKKEN HEM DEZELFDE DAG 

NOG. DE KLEUR VAN DE OPDRUK IS GEEL.

EEN SHIRT LATEN BEDRUKKEN KOST 3,00 EURO

KRIEBELDAM - Op vrijdag-
avond is er een extra avond-
programma. De eerste week 
is dat weer de Bonte Avond. 
Alle groepen bereiden een 
act voor en laten dit op op het 
podium zien aan alle ouders, 
opa’s en oma’s, broertjes en 
zusjes die deze avond ook 

van harte welkom zijn. In de 
pauze is er weer de traditio-
nele verloting van de prijzen 
die door de winkels uit Ap-
pingedam en omgeving ter 
beschikking zijn gesteld.  
 
Het avondprogramma is van 
19.00 tot 21.00 uur.

VRIJDAG WEDEROM BONTE AVOND



Schijf (of teken) 
zelf  ook wat 
leuks voor in de 
Kriebeldammer! 
Graag inleveren voor 12.30 uur 

bij Hernandt of Peter.
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KRIEBELDAM – Woensdag-
avond blijven we allemaal 
een nachtje op Kriebeldam 
slapen. Tenminste, daar gaan 
we van uit! Wil je daarom 
morgen (dinsdag) aan je 
leiding laten weten of je mag 
blijven slapen van je ouders?

De kinderen van de jongste 
groepen blijven in het ASWA-
gebouw slapen, de oudste 
groepen gaan naar Elders. 
 
Let daarom even goed op het 
programma en de tijden!

De oudste groepen (7 t/m 9) 
komen woensdag om 09.00 
uur op Kriebeldam met hun 
slaap-spullen en leggen deze 
in de carport/aanhangwagen 
neer. Ze komen allemaal op 
de fiets, want ze vertrekken 
direct daarna via een lange 
tocht naar Elders. Wij zorgen 
voor het vervoer van de 
slaapspullen. Neem wel even 
een broodje en wat te drinken 
voor onderweg mee en laat je 
fiets nog even goed nakijken 
thuis (banden oppompen, 
remmen controleren enz.).

Na de overnachting komen 
ze donderdag om ongeveer 
12.00 uur terug in Appinge-
dam en zijn de rest van de 
dag vrij.

De jongste groepen komen 
woensdag om 13.00 en zijn 
woensdagochtend dus vrij. 
Ook zij nemen gelijk hun 
slaapspullen mee. ‘s Middags 
hebben we een programma 
op Ekenstein en daar eten 
we ook. ‘s Avonds om 21.00 
uur gaan de kinderen die niet 
mogen blijven slapen naar 

huis. De volgende ochtend 
om 08.30 uur gaan alle an-
dere kinderen van de jongste 
groepen naar huis. Donder-
dagmiddag zijn er dan voor 
hen nog weer de DUA’s van 
13.00 tot 16.15 uur (knutsel-
activiteiten).

De kinderen van de oudste 
groepen die niet mogen 
blijven slapen draaien het 
programma van de jongste 
groepen mee, gaan om 21.00 
uur naar huis en zijn donder-
dag de hele dag vrij!

SPANNENDE OVERNACHTING OP KRIEBELDAM

BESTE OUDERS - Er zijn 
een aantal kinderen die 
medicijnen gebruiken. Wij 
willen jullie vragen om deze 
medicijnen elke ochtend in 
te leveren op het kantoor van 
de hoofdleiding. Zij houden 
dan een lijst bij met op welke 
tijden uw zoon of dochter 
medicatie moet innemen en 
zullen er op toezien dat dit 
ook gebeurd. In alle drukte 
wordt dit door de kinderen en 

de groepsleiding zelf nog wel 
eens vergeten.
 
Maar wat nog veel belang-
rijker is, zo willen we voor-
komen dat de medicijnen 
verloren worden en gevon-
den worden door andere 
kinderen met alle gevolgen 
van dien.
Voorzie de doosjes duidelijk 
van naam van uw kind, het 
tijdstip en de hoeveelheid!

INLEVEREN MEDICATIE KRIEBELDAM - We zien het 
liefst dat alle kinderen op de 
fiets naar Kriebeldam komen. 
Dit omdat het behalve na-
tuurlijk heel gezond, ook nog 
eens ontzettend handig is. 
Het is natuurlijk leuk op het 
Kriebeldamterrein maar het 
is nog veel leuker om uitstap-
jes met je groep te maken. 
 
De jongste groepen gaan 
niet een eind fietsen, zij gaan 
lopend of wij zorgen voor 
vervoer met auto’s of busjes.

Je hoeft ook niet bang te 
zijn dat je je fietssleutel kwijt 
raakt, want deze kan je elke 
ochtend bij het magazijn 
inleveren. Deze wordt dan 
op een bord gehangen en 
jij krijgt een nummer op je 
hand. Maak hier gebruik van, 
want er is niks zo vervelend 
als moeten zoeken naar je 
sleutel.

Graag de fietsen stallen 
in de fietsenstalling van 
v.v. Appingedam.

LEKKER FIETSEN

We zien ieder jaar weer dat 
kinderen zonder slaapspullen 
naar Kriebeldam komen. 
We willen nogmaals 
benadrukken dat Kriebeldam 
geen slaapspullen heeft. 
Je moet dus ook echt zelf  
een matje of luchtbed, een 
slaapzak en een kussen 
meenemen naar Kriebeldam.

Als je die nog niet hebt kan 
je vader of moeder die 
misschien nog snel even 
kopen of ergens lenen.

Ook hier is het weer 
belangrijk: zet je naam op 
de spullen die je mee neemt 
naar Kriebeldam!

SLAAP- 
SPULLEN

 INFORMATIE



Schijf (of teken) 
zelf  ook wat 
leuks voor in de 
Kriebeldammer! 
Graag inleveren voor 12.30 uur 

bij Hernandt of Peter.
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 POST EN TEKENINGEN

AANBIEDING!
Een super leuke ruim één 

uur durende DVD over de 

activiteiten van 40 jaar 

Kriebeldam!  

Nu slechts 2,00 euro! op=op

1e dag kriebeldam! 
Vandaag is kriebeldam begonnen en we hebben heel veel 

gedaan. We begonen met het zingen van het kriebeldams volkslied. 

Daarna liepen we naar de koepel en gingen de speurtocht lopen. 

Met de speurtocht moest je opdrachten uitvoeren en daar een 

foto van maken. Daarna gingen we terug lopen en hutten bouwen. 

Ze zijn allemaal heel mooi geworden. En als laatste hebben we 

hele leuke spelletjes gespeeld.     
Van groep 9

Appingedam, 23 juli 2012 
Door: elise Heerema

We waren bezig met de opdrachten van de speurtocht. We lagen 

net allemaal lekker op een bruggetje en toen ging ik staan en 

viel mijn haarband in het water. Rianne probeerde de haarband 

voor me uit het water te halen maar hij dreef steeds verder weg. 

Toen kwam er een meneer (ofzo) aan in een boot. We vroegen 

hem de haarband te pakken, maar hij zag hem niet. Rianne stapte 

met al haar moed in de boot en probeerde met een paddel de 

haarband te pakken te krijgen. Maar helaas de haarband was al 

“verdronken”. 

Maandag 1e dag 
van kriebeldam. 
Vandaag hebben we veel 

gedaan. Zoals speurtocht, 

hutten bouwen en ‘s ochtens 

het kriebeldams volkslied. 

Iedereen had het naar zen zin 

en hadden veel plezier. 



WEERSVERWACHTING 

 
We hadden hem een aantal weken geleden al 
besteld en dit weekend is hij aangekomen de 
zomer! De zon hebben we vast opgehangen in 
de lucht en de echte warmte wordt binnen een 
paar dagen nageleverd door de postbode. 
 
Wij zijn klaar voor de zomer! Jullie ook!? 
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KRIEBELDAM - Morgen, 
dinsdag 24 juli wordt er voor 
alle kinderen van Kriebeldam 
en Lutje Grut uit Delfzijl een 
theatervoorstelling georga-
niseerd bij het ASWA-
gebouw. We beginnen 
gewoon om 09.00 uur met 
de dagopening. Vlak daarna 
komen de kinderen van Lutje 
Grut ook naar ons toe en 

gaan we gezamelijk voor 
het ASWA gebouw naar een 
leuke voorstelling kijken.

Deze voorstelling is mogelijk 
gemaakt doordat wij en Lutje 
Grut een geldbedrag hebben 
ontvangen van de Junior 
Kamer “De Drie Delfzijlen”. 
Dit is een groep mensen die 
in Delfzijl altijd het sliksleeën 

organiseren en met de op-
brengt een aantal goede 
doelen steunt.

Dit jaar waren wij dus de 
gelukkigen samen met onder 
andere “Lutje Grut”.

THEATERVOORSTELLING SAMEN MET “LUTJE GRUT”

Wat is héél groot, maar 
weegt helemaal niks?
De schaduw van een olifant.

Er staan twee belgen te 
wachten voor een stoplicht. 
Zegt de één tegen de ander: 
“Hé Sjefke, ‘t is groen!”

Zegt Sjefke: “Een kikker?”

De juf is in de klas met moei-
lijke woorden bezig. “Wie van 
jullie kan het langste woord 
maken?” vraagt ze. “Ten-
toonstelling!” roept iemand. 
“Kattententoonstelling!” zegt 

een ander. Dan zegt Gijs: 
“Elastiek, juf.” “Hoe kom je 
daar bij, dat is toch helemaal 
geen lang woord?” Gijs: 
“Maar als je het uitrekt wel!”

“Ben jij bang voor schild-
padden?” vraagt Dikkie aan 

een vriendin. “Ja, heel erg” 
antwoord ze. Waarop Dikkie 
zegt: “Maar waarom? Het 
zijn de meeste vreedzame 
dieren op de wereld!”. “Ja 
dat kan wel zijn, maar je weet 
nooit wat een schildpad in 
zijn schild voert!”

MOPPENTROMMEL

 ENTERTAINMENT & WEER



Gefeliciteerd!
Wisten jullie dat 
Collin Wolgen 
vandaag jarig is? 
 
Van harte jongen!
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 MEDEDELINGEN

OPROEP: Wie kan er woensdag 
rijden naar Ekenstein?
EKENSTEIN - Beste ouders, 
wij zijn van plan om woens-
dagmiddag met de kinderen 
van de jongste groepen naar 
Ekenstein te gaan. Het is de 
bedoeling om tussen 13.00 
en 13.30 uur te vertrekken 
vanaf de parkeerplaats naast 
het ASWA-gebouw. 
Na het eten (zo rond 17.45 
uur) willen we weer terug 
gaan. Als u maar één van de 
twee keer kan rijden is dat 
natuurlijk ook prima.
We proberen zoveel mogelijk 

leiding en hoofdleiding te 
laten rijden en zetten waar-
schijnlijk ook busjes in maar 
wat extra hulp kunnen we 
goed gebruiken. Des te snel-
ler zijn alle kinderen op de 
juiste plek.

U kunt zich aanmelden op 
het kantoortje van de hoofd-
leiding. We vragen dan om 
uw naam en telefoonnum-
mer even door te geven en 
hoeveel kinderen u in de auto 
kunt vervoeren.

1. Zet je naam op
de spullen die je
meeneemt naar
Kriebeldam!

2. Medicijnen inleveren
bij de hoofdleiding!

3. Kom alsjeblieft op
de fiets, je fietssleutel
kan je inleveren bij het
magazijn!

4. Neem dagelijks
je zwemspullen mee
als het mooi weer is,
misschien ga je wel zwem-
men!

5. Verwachten ze
regen? Dan is het
ook wel handig om
regenkleding mee te
nemen!

6. Trek oude kleren
aan naar Kriebeldam,
je kan tijdens het
spelen best eens vies
worden!

7. Woensdag uiterlijk je t-shirt 
inleveren om te
laten bedrukken!

8. Morgen doorgeven
aan je leiding of je mag
blijven slapen!

9. Vragen? Stel je
aan je leiding of de
hoofdleiding!

10. Kriebeldam is
de hele dag bereikbaar
op telefoonnummer
0596-623315!

NIET VERGETEN



JONGSTE GROEPEN:

GROEP 1 T/M 6

OUDSTE GROEPEN:

GROEP 7 T/M 9
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Dinsdag 24 juli    09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen).
    10.30 uur   Theatervoorstelling samen met Lutje Grut
Woensdag 25 juli   09.00 uur   Brengen kids groep 7 t/m 9 met slaapspullen en fiets.
        Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 25 juli   13.00 uur   Brengen kids groep 1 t/m 6 met slaapspullen bij de ASWA.
        Slaapspullen op het podium (ASWA). 
Donderdag 26 juli  08.30 uur   Groep 1 t/m 6 ophalen na het nachtje slapen! (ASWA)
Donderdag 26 juli  12.00 uur   Groep 7 t/m 9 ophalen na het nachtje slapen! 
Donderdag 26 juli  13.00 / 16.15 uur   DUA’S (alleen groep 1 t/m 6).
Vrijdag 27 juli   09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 27 juli   19.00 / 21.00 uur   Bonte Avond (ASWA gebouw, ouders ook welkom!)

AGENDA

Een uitgave van
Vakantiespelen Kriebeldam

Vervaardigd door
ASWA REPROSERVICE 

info@aswa-appingedam.nl

Contact
Vakantiespelen Kriebeldam

Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam

Telefoon: 0596-623315
Vragen naar: Kriebeldam

Redactie
Peter Heun

Hernandt Boonstra

Eindredactie
Dikkie Kriebel

Website
www.kriebeldam.nl
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Overige

facebook.com/kriebeldam
twitter.com/kriebeldam

I N F O R M A T I E     O V E R     D E     K R I E B E L D A M M E R

We gaan dit jaar een record 
vestigingen en zijn jullie hulp 
hard nodig!

Hij staat namelijk al weer in 
de grote zaal, de flessendoos! 
We vragen jullie ook dit jaar 

weer om zoveel mogelijk lege 
flessen te verzamelen en deze 
in de doos te gooien. Wat ons 
betreft komt hij dit jaar hele-
maal vol.
Aan het eind van Kriebeldam  
(en misschien ook nog wel 

een keer tussendoor) halen 
we hem leeg en leveren we de 
flessen in. Van het geld gaan 
we dan weer nieuwe spullen 
kopen zoals schminck, verf, 
scharen, plakband enzovoort!

LEGE FLESSENACTIE 2012

KRIEBELDAM - Blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes over Kriebeldam. 
Ga naar onze website: www.kriebeldam.nl
 
Ook zijn wij (nog steeds) actief op bijvoorbeeld 
Facebook,Twitter en Hyves! 
 
Twitter: http://twitter.com/kriebeldam 
Facebook: http://facebook.com/kriebeldam 
Hyves: http://kriebeldam.hyves.nl

OP INTERNET!

 EN DAN DIT NOG...


