
DE   KRIEBELDAMMER
EEN  UITGAVE  VAN  VAKANTIESPELEN  KRIEBELDAM

nummer 4  |  donderdag 26 juli 2012  |  46ste jaargang

Mocht je je nog vervelen? Op pagina 
zeven staat vandaag een hele mooi 
kleurplaat!

FOTO’SKRIEBELDAMMERKLEUREN
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KRIEBELDAM - En weer 
zijn er twee dagen voorbij! 
Woensdag was een lange 
dag voor de meeste kinde-
ren (en leiding trouwens 
ook). 
‘s Ochtends vroeg gingen 
de kinderen van de oudste 
groepen op de fiets naar 
Elders. Dus die waren snel 
weg. We hebben nog niet 
veel gehoord, want op dit 
moment van schrijven is het 
nog maar twaalf uur en zijn 
ze nog niet terug. Dus wat 
zij hebben meegemaakt? 
Geen idee. Horen we vast 
morgen meer over.
De jongste groepen zijn 
naar Ekenstein geweest 
en hebben allemaal leuke 

spellen gedaan. En aan 
het einde van de middag 
hebben we patat gegeten 
met knakworsten en een 

toetje. Daarna snel terug 
naar het ASWA gebouw 
en gelijk weer door naar 
de Stammenhof. Voor het 

slapen gaan nog een leuke 
film gekeken... De dag was 
zo weer voorbij. En nu bijna 
klaar voor de DUA’s.
Vanavond maar lekker 
vroeg naar bed allemaal!

KLEINE OOGJES! TOCH EEN BEETJE MOE?

KRIEBELDAM - We hebben in de Kriebeldammer 
van maandag en dinsdag al een aantal keren 
gesproken over het extra avondprogramma op 
vrijdagavond.
Dit betekent natuurlijk niet dat er overdag geen 
programma is. Het “normale” programma op 
vrijdag is zoals gebruikelijk van 09.00 tot 16.15 
uur. Daarna gaan alle kinderen naar huis om te 
eten en we verwachten iedereen ‘s avonds om 
19.00 uur weer terug in de grote zaal van het 
ASWA-gebouw.

EXTRA INFORMATIE: 
PROGRAMMA VRIJDAG

Op de heuvel in het park bij Ekenstein met de hele groep.

Vertel morgen ook hoe jij het op 
Kriebeldam hebt gehad deze week!

De foto’s van maandag en dinsdag 
staan al op de site (de rest volgt zo 
sne mogelijk!

T-SHIRT BEDRUKKEN
 
Inmiddels is de eerste lading t-shirts gedrukt. 

We doen het dit jaar zelf dus er is geen 

uiterste inleverdatum.
Mocht je dus alsnog een shirt willen laten 

bedrukken kan je morgenvroeg nog één 

inleveren (desnoods zelfs nog morgenavond). 

Niet vergeten dat dit 3,00 euro kost.

EKENSTEIN - Gisteren zijn 
alle jongste groepen naar 
Ekenstein geweest. Dit is 
altijd weer een hele operatie 
want je hebt natuurlijk niet 
zomaar 100 personen van de 
ene plek naar de andere plek 
vervoerd.
Gelukkig hebben we hierbij 

weer de hulp gehad van een 
hoop (oud)leiding en ouders.

Bij deze willen wij jullie alle-
maal heel erg bedanken voor 
jullie inzet! 
 
De hoofdleiding.

OUDERS BEDANKT VOOR HET RIJDEN
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KRIEBELDAM – Hoi jongens 
en meisjes! Ik heb dit jaar 
nog niet heel veel van mij 
laten horen eigenlijk achter 
de schermen ben ik veel be-
zig geweest met  van alles 
en nog wat.

Zo heb ik al meerdere keren 
aangegeven dat de ranja 
niet zoet genoeg was, dat er 
ijsjes naar de Stammenhof  
moesten worden gebracht 
en heb ik de leiding achter 
de broek aan gezeten dat 
ze er wel een dolle boel van 

moesten gaan maken.

Wie ik ben? Ik ben Dikkie 
Kriebel. Je hebt me vast 
al wel eens gezien, ik sta 
namelijk elke dag voorop de 
Kriebeldammer (nouja, mijn 
hoofd dan als ik er er echt 
op zou staan komen er van 
die rare voetafdrukken op 
het papier.

Verder ben ik heel vaak op 
Kriebeldam te vinden maar 
volgens mij hebben jullie mij 
nog nooit herkend!

Tja, wat moet ik verder over 
mezelf vertellen. Ik doe al 
jaren mee in ieder geval. Al 
46 jaar. Want toen is Krie-
beldam begonnen. Want 
tja, wat moet je nu eigenlijk 
iedere zomervakantie zes 
weken lang thuis doen? Dat 
gaat toch vervelen? We heb-
ben toen de koppen maar 
even bij elkaar gestoken en 
bedacht dat er spelweken 
georganiseerd moesten 
worden (en ja, de meeste 
van die koppen zijn inmid-
dels grijze koppen haha!).

En het leuke is, dat het ook 
een beetje naar mij is ver-
noemd. Want Dikkie Kriebel 
uit Appingedam wordt toch 
al snel Kriebeldam? Eigen-
lijk zouden ze de bordjes 
Appingedam gewoon twee 
weken weg moeten halen 
en hier Kriebeldam op moe-
ten zetten. 

Hopelijk weten jullie nu iets 
meer over mij, misschien 
schrijf ik morgen nog wel 
iets. 
Groetjes, Dikkie Kriebel

DIKKIE KRIEBEL STELT ZICH VOOR

KRIEBELDAM - Op dit 
moment (donderdagmid-
dag) kunnen we jullie goed 
nieuws melden.
Er hebben zich voor de 
tweede week nog wat extra 
leiders aangemeld waar-
door we nog extra ruimte 
hebben voor meer kinde-
ren.
Als je het deze week dus zo 
erg naar je zin hebt gehad 
en eigenlijk nog wel een 

weekje mee zou willen doen 
dan kan dat!

En voor de pappa’s en 
mamma’s die bang zijn dat 
we volgende week weer 
precies hetzelfde gaan 
doen: echt niet dus! Som-
mige dingen misschien 
een beetje, maar we gaan 
ook een hoop leuke andere 
dingen doen. Wacht niet te 
lang, en geef je dus op!

AANMELDEN TWEEDE WEEK
KRIEBELDAM - Ben je 
ondanks dat je (als het goed 
is) overal je naam op hebt 
gezet toch iets kwijt geraakt 
op Kriebeldam? Misschien 
is het dan toch gevonden.
We ruimen regelmatig de 
zaal op en komen dan de 
gekste dingen tegen. Wie 
kan er nu bijvoorbeeld op 
één schoen naar huis?
Als je gelukt hebt zijn de 
spullen door ons gevonden. 

Morgen aan het einde van 
de dag zetten we een grote 
doos op het podium neer 
waar we alle gevonden 
spullen in leggen.

Je kan dan, na Kriebeldam, 
hier rustig even in kijken.

Nogmaals een tip voor de 
volgende week: zorg dat 
op al je spullen je naam zet 
(beker, broodtrommel enz.) 

GEVONDEN VOORWERPEN

KRIEBELDAM - Best een 
treurig gezicht gister 
toen we terug kwamen uit 
Ekenstein. Bijna alle hutten 
waren ingestort.
Wat was er gebeurd? Een 
plaatselijke windhoos? Een 
aardbeving? Of toch te 
weinig spijkers gebruikt en 
zijn ze vanzelf ingestort? 
We zijn bang dat er toch 
een paar vervelende 
mensen hier geweest zijn 
die het helaas nodig vonden 
om ze kapot te maken. Dit 
leverde natuurlijk een hoop 
teleurstelde gezichten op 
bij de kinderen.  
Heel jammer maar het is 
helaas gebeurd. Volgend 
week maar nieuwe bouwen.

HUTTEN 
GESLOOPT

 INFORMATIE



EKENSTEIN 
Gisteren zijn we zoals nu 

al zo vaak gezegd is in 

deze Kriebeldammer naar 

Ekenstein geweest.

Op deze pagina zie je een 

selectie van de gemaakte 

foto’s.
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 FOTO’S EKENSTEIN

OOK OP DE WEBSITE!
In die Kriebeldammer staan natuurlijk maar 

een paar foto’s. Dit komt omdat er niet zo 

heel veel ruimte is.
Maar op onze website is dat natuurlijk wel. En 

daar zijn ze een stuk groter, en in kleur.

Het zijn er trouwens ook veel meer, en er 

komen telkens meer bij.
Neem eens een kijkje op www.kriebeldam.nl



WEERSVERWACHTING 

 
En hier is het weer weer. Alweer? Ja alweer, of  
nog steeds. Nee niet het nog steeds, toch echt 
het weer. Ik hou er mee op. Nu alweer? Jazeker 
echt waar. Vandaag was er ook weer. Mooi weer 
om precies te zijn. Morgen iets minder mooi 
weer denk ik. Maar dat zie je dan ook vanzelf  
wel weer. Of kijk op het plaatje hiernaast ;-) 
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DONDERDAGMIDDAG IS KNUTSELMIDDAG

 FOTO’S VAN DE DUA’S

KRIEBELDAM – Donder-
dagmiddag doen we het 
altijd lekker rustig aan op 
Kriebeldam. dan zijn er 
namelijk de DUA’s. Dit zijn 
een beetje de “duurdere” 
acticiteiten, vandaar ook de 
naam DUA’s.

Voor deze knutselactivitei-
ten moeten namelijk (vaak) 
handvaardigheidsmateria-
len gekocht worden.
De dua’s zijn er altijd voor 
de kinderen van de jongste 
groepen. Normaal doen 
we deze activiteiten altijd 

binnen maar nu was het zo 
ontzettend mooi weer dat 
we (de meeste) activiteiten 
lekker buiten konden doen.
En wat nu het leuke was van 
de gemaakte knutselwerk-
jes? Je kon ze aan het einde 
van de dag lekker mee naar 

huis nemen! Er zijn heel wat 
mooie dingen gemaakt, en 
opgegeten, want je kon ook 
popcorn en pannenkoeken 
bakken. En tja, dat kon je 
natuurlijk niet mee naar 
huis nemen.
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 KRIEBELDAMS VOLKSLIED

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan, dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

    We wonen aan de Kriebel, dichtbij de Kriebelzee.
    We zijn er heel tevreden en hebben pret voor twee.
    Vakantiegangers blijven zolang het als ’t maar kan.
    Ze willen nooit weer weg uit ons Kriebel, Kriebeldam!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan, dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.
 
    De leiding staat te springen, ze wachten al zo’n tijd.
    We zullen ze laten zweten, dat is wat ons verblijdt.
    De vaders en de moeders, die laten we maar alleen,
    Want terug naar huis: Oh nee, dat wil geen één!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan, dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

    Een nachtje blijven slapen dat is ook reuze leuk,
    Een fietstocht en een mopje we liggen in een deuk.
    De groten gaan naar Elders, de kleintjes blijven hier,
    Het maakt niet uit waarheen want we hebben veel plezier!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan, dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

    Op vliegende tapijten, reizen we door de tijd,
    Elk jaar een ander thema is iets wat ons verblijd.
    En nu niet langer praten, we  gaan weer aan de slag,
    Dit wordt een gave vette, coole Kriebeldamse dag.

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan, dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

  1, 2, 3, PSST, 1, 2, 3, PSST, 1, 2, 3, OEWOEWOEWOEWOEWOE!!!!
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Sylvie met een Baard krijgt 
eigen geurtje. “Nu draag ik 
dat van een ander, Jennifer 
Loopneus, en dat vond ik 
eigenlijk niet zo fris.” 

Onze redacteur zit vast in het 
verkeer, waardoor we nog 
geen meldingen kunnen doen 
over de files. Excuses voor 
het ongemak. 

BREKEND! Katrien Duck 
breekt nagel! “Nou ja, anders 
was hij morgenavond tijdens 
het voetbal toch wel gesneu-

veld,” aldus mevrouw Duck.

PURMEREEND - Man maakt 
uit zichzelf koelkast schoon! 
Zijn vrouw maakt het inmid-
dels weer redelijk. Over het 
motief is nog niets bekend. 

23% van kandidaten heeft 
niet gerekend op examen 
economie en vreest daarom 
dikke onvoldoende. Bron: 
KWAX 

Uit onderzoek blijkt dat 
kastenbouwers zich bij apps 

minder ergeren aan de tekst 
“Bezig met laden...” dan niet-
kastenbouwers.

Ook andere providers moe-
ten Graairat Bay blokkeren. 
Dit bericht hebben we lekker 
klakkeloos gekopieerd (dit 
doet de redactie van de Krie-
beldammer trouwens ook).

Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat loodgieters die 
vaak spinazie eten minder 
snel kaal worden dan advoca-
ten die van breien houden. 

Benzine prijs weer gestegen. 
“Nog even en je moet eerst 
een hypotheek aanvragen 
voor een volle tank,” aldus 
een automobilist.

BUITENLAND - In Zuid-China 
is een gele fiets gestolen. 
Als u tips of informatie heeft, 
kunt u contact opnemen met 
de politie daar. 

Uit onderzoek blijkt dat wat 
uit onderzoek blijkt niet altijd 
is wat uit onderzoek had 
moeten blijken.

NIEUWS WAT ECHT NERGENS OVER GAAT...

 ENTERTAINMENT

OVERIG 
NIEUWS...
BREKEND! Willeke Valberti 
struikelt over doperwt 
en schaaft knie. Helaas 
was Edwin Smulpers niet 
aanwezig om dit vast te 
leggen.

HAMSTERDAM - Zaterdag 
houdt actiegroep WMS 
(Weg Met ‘t Snertweer) 
een protestmars tegen de 
regen. WMS: “Mits het mooi 
weer is, natuurlijk!”

Justin Pieper heeft zijn 
grote teen gestoten. De 
tafel maakt het redelijk. 

Sylvie met een Baard krijgt 
eigen geurtje. “Nu draag ik 
dat van een ander, Jennifer 
Loopneus, en dat vond ik 
eigenlijk niet zo fris.”

Strafblad, het vakblad 
voor boeven, stopt. De 
doelgroep last het blad te 
goed, want het werd alleen 
nog maar uit de schappen 
gejat.

KOMKOMMERNIEUWS: Uit 
recent onderzoek blijkt dat 
komkommernieuws relatief  
weinig nieuwswaarde heeft.
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 KLEURPLAAT



PROGRAMMA VRIJDAG:

dagprogramma:

09.00 - 16.15 uur

extra avondprogramma:

19.00 - 21.00 uur
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Vrijdag 27 juli   09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
    19.00 / 21.00 uur   Bonte Avond (ASWA gebouw, ouders ook welkom!)
Zaterdag 28 juli   de hele dag   Uitrusten!
Zondag 29 juli    de hele dag   Uitrusten!
Maandag 30 juli   09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
    20.00 uur   Avondprogramma ALLEEN VOOR DE LEIDING
Dinsdag 1 augustus  09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
    20.00 uur   Avondprogramma ALLEEN VOOR DE LEIDING
 
De rest van de agenda volgt later de komende week. Meedoen kan nog! Geef je snel op!

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

De doos zit nog niet vol! Neem 
nog meer flessen mee!

Hij staat namelijk 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!
We legen de doos eind vol-
gende week (vrijdag).

LEGE FLESSENDOOS NIET VOL

Kriebeldam heeft gelukkig heel veel sponsoren. 
Alle prijzen die morgenavond te winnen zijn 
tijdens de pauze in het Bonte Avond programma 
zijn door winkels uit Appingedam aan ons gege-
ven. Het is nog de bedoeling om een overzicht 
van alle sponsoren op de website te zetten en 
we publiceren morgen ook een lijst in de Kriebel-
dammer. 
Via deze weg willen wij, de hoofdleiding, jullie 
nogmaals namens alle kinderen bedanken!

SPONSOREN

 EN DAN DIT NOG...


