
DE   KRIEBELDAMMER
EEN  UITGAVE  VAN  VAKANTIESPELEN  KRIEBELDAM

nummer 3  |  dinsdag 24 juli 2012  |  46ste jaargang

Donderdagmiddag zijn er van 13.00 
tot 16.15 uur de DUA’s voor de 
groepen 1 t/m 6.
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KRIEBELDAM - Vanochtend 
was het extra druk op Krie-
beldam. Want er was name-
lijk een theatervoorstelling 
georganiseerd voor alle 
kinderen van Kriebeldam en 
Lutje Grut.
De voorstelling werd ver-
zorgd door “Theaterpret” 
uit Tjuchem.
Op een gegeven moment 
liepen er ruim 350 kinderen 
rond en dan ook nog eens 
alle leiding.
Dit betekende natuurlijk 
overurendraaien voor 
Michel achter de bar. Er 
gingen namelijk honderden 
litters ranja doorheen, vele 
koppen koffie etc.
Maar gezellig was ontzet-

tend gezellig!
We hebben omdat het zo 
ontzettend mooi weer was 
de voorstelling maar buiten 

gedaan voor het ASWA 
gebouw. Rond de middag 
vertrokken de kinderen van 
Lutje Grut weer richting 

Delfzijl en toen hebben de 
groepen hier nog lekker met 
water gespeeld. Wat moet 
je ook anders met dit weer! 
We zien jullie morgen weer! 
Groetjes Dikkie

KRIEBELDAM EN LUTJE GRUT VIEREN FEEST!

KRIEBELDAM - Morgenavond blijven we allemaal 
gezellig een nachtje slapen op Kriebeldam. De 
groepen 1 t/m 6 blijven in het ASWA gebouw en 
de oudste groepen (7 t/m 9) gaan nar Elders.
Het is belangrijk dat je niet vergeet je 
slaapspullen mee te nemen. 
Neem in ieder geval een slaapzak, een luchtbed, 
een lekker kussen en je favoriete knuffel mee. 
Op Kriebeldam zijn namelijk geen slaapspullen 
aanwezig. Iets lekkers mag natuurlijk ook (maar 
energiedrankjes zijn verboden bij ons!)

SLAAPSPULLEN NIET 
VERGETEN MEE TE NEMEN!

Massa’s kinderen en leiding vanmorgen voor het ASWA-gebouw

Kriebeldam in geval van nood 
bereiken op woensdag? Zie pag. 3!

Bekijk de foto’s van Kriebeldam en 
ook de Kriebeldammer in kleur op 
www.kriebeldam.nl

FIETSEN CONTROLEREN!
Morgen gaan de oudste groepen op de 

fiets naar Elders. Zoals ieder jaar doen wij 

ook nu weer een dringend beroep op de 

ouders om de fietsen van de kinderen goed 

te controleren. Banden oppompen, ketting 

smeren en de remmen controleren. 

We gaan met plezier op pad morgen, maar 

het moet wel veilig blijven natuurlijk!

KRIEBELDAM - Herhaalde 
oproep! Vrijdagavond hebben 
we een avondprogramma in 
de grote zaal. Alle groepen 
gaan dan een leuke voorstel-
ling geven op het podium. 
Ook is er in de pauze weer 
de traditionele verloting van 
de prijsjes die door de vele 

winkels ter beschikking zijn 
gesteld. Bij deze avond zijn 
ook alle ouders, opa’s en 
oma’s, broetjes en zusjes 
enz. van harte welkom!

Het extra avondprogramma 
is van 19.00 tot 21.00 uur.

UITNODIGING VRIJDAGAVOND
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KRIEBELDAM – Woensdag-
avond blijven we allemaal 
een nachtje op Kriebeldam 
slapen. Tenminste, daar 
gaan we van uit! 
De kinderen van de jong-
ste 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 neer. Ze 
komen allemaal op de fiets, 
want ze vertrekken direct 
daarna via een leuke tocht 
naar Elders. Wij zorgen voor 
het vervoer van de slaaps-
pullen. Neem wel even een 
broodje en wat te drinken 
voor onderweg mee en laat 
je fiets nog even goed nakij-
ken thuis (banden oppom-
pen, remmen controleren).
Na de overnachting komen 
ze donderdag om ongeveer 
12.00 uur terug in Appinge-

dam en zijn de rest van de 
dag vrij. Woensdagavond 
eten alle groepen op Krie-
beldam. 

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 andere 
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 
donderdag de hele dag vrij!

HET PROGRAMMA OP WOENSDAG & DONDERDAG

KRIEBELDAM - Als gevolch 
van afwezighijd van een 
gedeelte van de redactie 
van de Kriebeldamer willen 
we julie alvast warschuwen 
voor het vermoedelijk grote 
aantal zpelfouten in deze 
Kriebeldammer. 
Er iz nu naaamenlijk nie-
mant die de spelvouten uit 
dese Kriebeldammer kan 
halen voordat deze afge-
drukd kan worden.

We bieden bei dese dus 
alvazt onze welgemeeende 
ekskuses aan aan iedereen 
die zig hier aan stoort.

We belofen alvast beters-
gap voor de volgende keer!

Als vermoeithijd geen roet 
in het eten gooit zal het 
donderdag weer helemaal 
goed zijn.

WAARSCHUWING KRIEBELDAM - De komen-
de paar dagen is het zoals 
het nu lijkt nog erg mooi en 
warm weer. 
Er is inmiddels een zwem-
bad bij de ASWA opgezet 
voor de jongste groepen 
en de oudste groepen gaan 
zoals het nu lijkt morgen via 
het Schildmeer om daar te 
zwemmen.
 
Zo lang het dit weer blijft 
willen we jullie vragen of  
jullie iedere dag je zwemkle-

ding en een handdoek mee 
willen nemen.

Voor de kinderen die niet 
kunnen of mogen zwem-
men worden er ook vele 
spelletjes georganiseerd 
die met water te maken 
hebben.

Bij deze een tip voor leiding 
die bij zwemspelletjes staat, 
berg je telefoon goed en 
droog op, want voor je het 
weet is ie nat!

ZWEMSPULLEN MEENEMEN

Vanochtend voor de 
theatervoorstelling was 
er een delegatie van de 
Juniorkamer De Drie 
Delfzijlen bij ons om twee 
cheques te overhandigen.
De ene was voor 
Kriebeldam en de andere 
voor Lutje Grut. Het geld 
dat zij ons aanboden was 
ingezameld tijdens de 
Pinksterfeesten in Delfzijl.
Van dit bedrag hebben 
de organisaties van 
Kriebeldam en Lutje 
Grut de voorstelling van 
vanochtend betaald. Het 
gedeelte dat overblijft wordt 
ook zeker goed besteed.  
Zie ook de foto hiernaast 
voor de overhandiging.

CHEQUE 
750,00

 INFORMATIE



Woensdag geen 
Kriebeldammer 
Omdat we morgen allemaal 

op locatie zitten (Elders en 

Ekenstein) komt er morgen 

geen Kriebeldammer uit. 

Donderdag zijn we er weer!
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 INFO & SPONSOREN

LEIDING OPGELET!
Elke avond hebben wij om 20.00 uur een korte 

vergadering over hoe de dag verlopen is.

Als de vergadering voorbij is betekend dit niet 

dat we al naar huis gaan natuurlijk! Want dan 

begint voor ons de gezelligheid pas echt. 

Elke avond gaan we nog gezellig met elkaar 

wat drinken en vanaf nu staan er ook wat 

leuke spellen op het programma! Dus blijf!

Telefoonnummers 

Kriebeldam op woensdag: 

JONGSTE GROEPEN 

Peter: 06-21822732 

Hernandt: 06-40715967 

OUDSTE GROEPEN (ELDERS) 

Roland: 06-23820168 

Maurice: 06-14381040 

alleen in geval van nood bellen aub



WEERSVERWACHTING 

 
Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, 
Teletubbies kom maar gauw! 
 
Ohnee dat is weer een heel ander programma. 
Hier moet eigenlijk wat over het weer staan. 
Nouja, de zon schijnt het is warm... Je kan het 
zelf ook wel zien toch? Geniet er van! 
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FOTO’S VAN DE THEATERVOORSTELLING

 THEATERVOORSTELLING



Niet vergeten!
Weten jullie al wat 
je gaat doen met 
je groep tijdens 
de bonte avond? 
Denk er over na!
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 THEATERVOORSTELLING

VOOR DE OUDERS DIE MORGEN 
RIJDEN NAAR EKENSTEIN
EKENSTEIN - Morgenmid-
dag beginnen de kinderen 
van de jongste groepen (1 
t/m 6) om 13.00 uur. Daarna 
vertrekken zij met auto’s 
richting Ekenstein.
Ouders die zich hebben 
opgegeven om te rijden (we 
kunnen trouwens nog meer 
hulp gebruiken) worden ook 
om 13.00 uur verwacht. Na 
de opening in de grote zaal 
vertrekken we direct naar 
Ekenstein. Hier is voor de 
groepen een programma op 

locatie voorbereid.
Rond 17.00 uur gaan 
we daar gezamenlijk 
eten waarna we rond 
17.45/18.00 uur weer 
terug gaan naar het ASWA 
gebouw. Ouders die twee 
keer willen rijden dan ook 
graag weer om uiterlijk 
17.45 klaarstaan op de 
parkeerplaats zodat we dan 
ook weer zo snel mogelijk 
terug kunnen gaan naar de 
Kriebeldamlocatie.

Een egeltje steekt een 
parkeerplaats over. Hij ziet 
een auto met een platte 
band. “Eindelijk,” zucht hij, 
“iemand van ons heeft ook 
eens geluk!”

Waarom heeft een kat een 
snor?
Omdat hij zich nooit 
scheert!

Een man komt bij de dokter 
en zegt tegen hem: “Mijn 
neus is de hele tijd ver-
stopt.” Zegt de dokter: 
“Ik hem hem al gevonden 
hoor, hij zit midden op uw 
gezicht.”

Twee zandkorrels lopen in 
de woestijn. Zegt de ene 
korrel tegen de andere: “Ik 
weet het niet zeker hoor, 
maar ik heb steeds het ge-

voel dat we worden acher-
volgd!”

Wat is bruin met gele 
vlekken en kruipt over de 
grond?
Een giraf met hoogtevrees!

“In ons zwembad zijn drie 
afdelingen,” verteld de 
badmeester trots. “Eén met 
warm water, één met koud 
water en eentje zonder wa-
ter. Waarom er ook eentje 
zonder water is? “Nou dat 
is voor de mensen die niet 
kunnen zwemmen!”

Willem zegt tegen zijn 
moeder: “De burgemeester 
was vandaag ook op 
school!” Waarop zijn moed-
er vraagt: “En, had hij zijn 
ketting om?” Willem: “Nee 
hoor, hij liep gewoon los.”

LACHEN, GIEREN, BRULLEN!
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Een vrouw belt naar de 
helpdesk en zegt dat haar 
computer niet meer werkt. 
De helpdeskmedewerker 
vraagt aan haar wat er op 
haar scherm staat, de vrouw 
antwoord: “Een bloempot, 
maar wat maakt dat nou uit?”

“Kareltje, kun jij mij vertellen 
wat een rups is?” “Ja hoor 
meester. Dat is een worm met 
een bontjas aan!”

In de vakantie helpt een 
stadsjongen zijn oom op de 

boerderij. Voor het eerst in 
zijn leven gaat hij de koeien 
melken. Met een krukje en 
een emmer gaat hij naar de 
stal. Een paar uur later komt 
de jongen terug zonder melk. 
Zijn oom vraagt: “Waarom 
is je emmer nog leeg?” De 
jongen: “Omdat je eigenwijze 
koeien hebt; geen een wilde 
op het krukje zitten!”

“Bij ons is alles veel groter,” 
schept een Amerikaan op 
tegen een Europeaan, “en wij 
beschikken over de modern-

ste, technische ontwikkelin-
gen.” “En wat dan nog?” an-
towoordt de Europeaan. “Als 
wij jullie niet ontdekt hadden 
zou niemand ooit over jullie 
praten!”

Er lopen twee mollen over 
straat. Zegt de ene tegen 
de andere: “Verdraaid, het 
regent!” Zegt de andere: “ja, 
dat wordt vannacht weer een 
modderbad bij ons thuis!”

Meester: “Dikkie, wat is de 
beste tijd om appels te pluk-

ken?” Dikkie: “Als de boer 
een dutje doet en zijn hond 
aan de ketting ligt!”

Een jongen is smoorverliefd 
op een meisje. Hij wil met 
haar trouwen. Hij zegt tegen 
haar: “Als je ja zegt, heb ik 
de hoofdprijs in een loterij 
gewonnen!” Antwoordt 
het meisje: “Laten we het 
eens omdraaien. Als jij de 
hoofdprijs in een loterij hebt 
gewonnen zeg ik ja!”

Stuur ook een mop in!

EXTRA EDITIE VAN DE MOPPENTROMMEL

ELDERS / EKENSTEIN 
- Het is zomer, en dat 
betekend tekenseizoen. 
Teken zijn hele vervelende 
kleine beestjes die vooral 
in bosrijke omgeving of  
in gras voorkomen. Het 
nadeel hiervan is dat je als 
je deze beestjes op je krijgt 
deze de ziekte van Lyme 
kunnen veroorzaken. 
Daarom verzoeken we 
de ouders de kinderen 
bij terugkomst goed 
te controleren op de 
aanwezigheid van teken. 
Ook de leiding wordt hierop 
gewezen.
Het is niet om jullie bang te 
maken, maar gewoon wel 
even goed opletten!

CONTROLE 
OP TEKEN

 INFORMATIE & FUN

CONTROLE 
OP TEKEN
OUDSTE GROEPEN - Een 
tip voor de oudste groepen 
die morgne op de fiets naar 
Elders vertrekken. Voor 
jullie liggen kleine EHBO 
setjes klaar en ook een 
fles zonnebrandolie. Neem 
dit morgen mee. Vergeet 
ook je programmaboek 
niet hier staan namelijk de 
telefoonnummers van de 
hoofdleiding in.
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 T-SHIRT BEDRUKKEN

Wil jij dit ook?
We roepen steeds wel 

iets over een t-shirt laten 

bedrukken maar hoe ziet 

dat er eigenlijk uit? 

Nou zo dus!  Lever dus 

snel een t-shirt in!



Kinderen liever 

niet voor 08.45 uur 

brengen. Dit omdat er 

dan pas voldoende 

toezicht op het terrein 

aanwezig is.
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Woensdag 25 juli  (oudsten) 09.00 uur   Brengen kids groep 7 t/m 9 met slaapspullen en fiets.
        Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 25 juli  (jongsten) 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)
    12.00 uur   Groep 7 t/m 9 ophalen na het nachtje slapen! 
    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)
    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
info@kriebeldam.nl 

 
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!

WAAR BLIJVEN DIE FLESSEN?

Wist je dat wij ook een eigen website hebben? 
Hierop staat ontzettend veel nuttige informatie 
maar ook staan hier foto’s op, Kriebeldammers, 
de teksten van de liedjes die we elke dag zingen 
en ga zo maar door.

We proberen aan het eind van elke Kriebeldam-
dag de foto’s en de Kriebeldammer van die dag 
er gelijk op te zetten. Van gisteren (maandag) is 
dat gelukt. Kijk maar op www.kriebeldam.nl!

WWW.KRIEBELDAM.NL

 EN DAN DIT NOG...


