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Donderdagmiddag de DUA’s voor 
de jongste groepen. Thema van de 
knutselactiviteiten is:

 FLESSEN ACTIENACHTJE SLAPENMUZIEK
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KRIEBELDAM - De tweede 
week is vandaag weer van 
start gegaan. Een week met 
een lach en een traan. Of ei-
genlijk meer, een zonnestraal 
en een regenbui. Eerst koud 
toen weer warm. Kortom, 
een dag met van alles en nog 
wat. 
Past prima bij ons program-
ma van vandaag. We hebben 
van alles en nog wat gedaan 
en van alles en nog wat ver-
zameld. Eigenlijk omschrijft 
dat Kriebeldam ook wel 
goed. Van alles en nog wat. 
Geen dag is hetzelfde. Van-
morgen eerste de ruilhandel 
in de wijk waarbij weer een 
hoop (rot)zooi is verzameld 
door de groepen. Eerlijk 

toegeven, soms zater er 
ook best wel eens iets leuks 
tussen. En toen vanmiddag 

de regen losbarste lekker 
binnen brood eten en liedjes 
zingen. En vanmiddag weer 

hutten bouwen. En er werd 
natuurlijk weer geschminkt, 
pannenkoeken gebakken 
enz. Te veel om op te noemen 
eigenlijk. Tot morgen luitjes!

TWEEDE WEEK KRIEBELDAM BARST LOS

KRIEBELDAM - De kinderen van de oudste 
groepen (7, 8 en 9) gaan zoals het nu lijkt morgen 
(dinsdag) op de fiets weg voor een leuke excursie. 
Woensdag gaan ze ook weer op de fiets weg. Dan 
gaan ze namelijk naar Elders voor het nachtje 
slapen. Vorige week was dit Slochteren, en deze 
week? Tja, dat blijft een verrassing.
Wat dus belangrijk is is dat jullie morgen en 
woensdag allemaal op de fiets komen (en voor de 
zekerheid je regenkleding meenemen want het is 
nog niet zeker dat het de hele dag droog blijft!

OUDSTE GROEPEN GAAN 
OP DE FIETS WEG!

Ook tijdens de tweede week natuurlijk weer hutten bouwen!

Ook deze week een nachtje blijven 
slapen? Lees er alles over op pag. 2!

Niet vergeten lege flessen te 
verzamelen en in te leveren!

KRIEBELDAM T-SHIRT
 
WE HEBBEN NOG EEN PAAR VELLEN LIGGEN 

DUS JE KAN OOK DEZE WEEK NOG EEN 

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN! 
 
WEL DOEN HOOR HET KOST MAAR 3,00 EURO. 

 
NB Zelf even een effen kleur t-shirt inleveren. 

KRIEBELDAM/MEEDHUIZEN 
De kinderen van groep 7, 8 
en 9 (de oudste groepen) 
gaan morgenmiddag op de 
fiets naar Meedhuizen. Hier 
staat een leuke excursie ge-
pland naar de zuivelboerderij 
(en kaasmakerij) Den Hartog 
voor een rondleiding.

Ook krijgt iedereen wat 
lekkers. De groepen vertrek-
ken zo rond half één naar 
Meedhuizen. Er bestaat een 
kans dat het programma gaat 
uitlopen en de groepen iets 
later dan 16.15 uur terug zijn 
op Kriebeldam. Wij vragen 
hiervoor uw begrip!

OUDSTE GROEPEN OP EXCURSIE



Schijf (of teken) 
zelf  ook wat 
leuks voor in de 
Kriebeldammer! 
Dit kan elke dag, lever het 

liefst voor 13.00 uur in bij Peter.
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KRIEBELDAM – We kunnen 
hier natuurlijk precies het-
zelfde verhaal neerzetten als 
vorige week maar dan wordt 
het ook een beetje saai. Maar 
eigenlijk komt het wel op 
hetzelfde neer.

Woensdag blijven alle kin-
deren een nachtje slapen op 
Kriebeldam. 
 
De oudste groepen (7, 8 en 9) 
beginnen woensdag gewoon 
om 09.00 uur en gaan dan op 
de fiets naar Elders. 

Ze leggen hun slaapspullen 
in de carport neer (van het 
popcornbakken). Zo rond 
09.30 vertrekken ze op de 
fiets naar Elders. Hier is een 
heel programma voorbereid 
door de leiding. Ook wordt 
er ‘s avonds voor een warme 
maaltijd gezorgd. Op donder-
dag rond 12.00 uur komen ze 
terug in Appingedam en zijn 
daarna de rest van de dag 
vrij.

De jongste groepen (1 t/m 6) 
zijn woensdagmorgen vrij. Zij 

beginnen om 13.00 uur. Ook 
gelijk slaapspullen meene-
men en neerleggen op/bij het 
podium. Zij hebben een pro-
gramma rondom het ASWA 
gebouw of Stammenhof. 
‘s Avonds zorgt Kriebeldam 
voor eten. De kinderen die 
echt niet mogen blijven 
slapen kunnen om 21.00 
uur worden opgehaald in 
de grote zaal. Daarna gaan 
we bedden opmaken en film 
kijken. Donderdag om 08.30 
gaan de kinderen die zijn 
blijven slapen naar huis.

De kinderen van de oudste 
groepen die niet kunnen of  
mogen blijven slapen draaien 
op woensdag het programma 
met de jongste groepen mee 
en gaan dus niet mee fietsen.

Donderdagmiddag zijn er 
voor de jongste groepen van 
13.00 tot 16.15 uur de DUA’s. 
Dit zijn knutselactiviteiten die 
met het thema “muziek” te 
maken hebben. Meer hier-
over in de Kriebeldammer 
van morgen.

EEN NACHTJE BLIJVEN SLAPEN, IS OOK REUZE LEUK!

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 - Het liefst zien 
we dat jullie elke dag op de 
fiets naar Kriebeldam komen. 
Want we blijven natuurlijk niet 
de hele dag op Kriebeldam 
zitten (zie ook het stukje op 
de voorpagina van deze Krie-
beldammer).

Als je op de fiets komt dan 
willen we jullie vragen om 
je fiets in de fietsenstalling 
van voetbalvereniging Ap-
pingedam neer te zetten en 
via de parkeerplaats naar 

het ASWA gebouw te lopen. 
Geen fietsen bij de grote 
zaal of bij het gebouw van de 
Fysiotherapie.

Je sleutel inleveren bij het 
magazijn. Wij hangen de 
sleutels dan op een bord en 
je krijgt een nummer op je 
hand.

Aan de ouders het 
verzoek nogmaals het 
verzoek de fietsen te 
controleren op gebreken!

FIETSEN & FIETSSLEUTELS

Hierbij doen we nogmaals 
(volgens mij kunnen we 
het wel elke dag doen) een 
oproep aan alle ouders om 
de kinderen een BEKER MEE 
TE GEVEN naar Kriebeldam. 
Dit voor de ranja en de melk 
en chocolademelk die je elke 
dag op Kriebeldam krijgt. 
 
Het is erg belangrijk dat dit 
een beker is want in flesjes 
is het erg moeilijk om hier 
ranja in te gieten vanuit een 
jerrycan.

Vergeet natuurlijk ook niet 
om een boterham voor 
tussen de middag mee te 
nemen. Zet je ook even je 
naam er op?

BEKER 
MEENEMEN!

INFORMATIE



Schijf (of teken) 
zelf  ook wat 
leuks voor in de 
Kriebeldammer! 
Dit kan elke dag, lever het 

liefst voor 13.00 uur in bij Peter.
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 INGEKOMEN POST

Stammenhof
 
De Stammenhof is op zoek naar 
nieuwe leden! 
Voor 5,00 euro per gezin per 
jaar kan je al lid worden. 
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.stammenhof.nl

verslag eerste week jongste groepen
 
We zaten met z’n allen op een bankje, en het leek ons leuk om een stukje 

te schrijven voor de Kriebeldammer.

Wij als leiding vonden het een zeer geslaagde week.

 

MAANDAG hebben we een leuke speurtocht gedaan door het centrum. 

We hebben leuke opdrachten gedaan met een camera. De kinderen 

hebben zich goed vermaakt. ‘s Middags hebben we met alle groepen 

hutten gebouwd. 

DINSDAG hebben we een voorstelling gehad samen met Lutje Grut. 

Ze vonden het hartstikke leuk. Dinsdagmiddag hebben alle groepen 

wateractiviteiten gehad. Daarna zijn een paar groepen naar Stammenhof 

geweest en een groep heeft pannenkoeken gebakken.

WOENSDAG ochtend waren we vrij!!!! ‘s Middags  kwart voor 1 aanwezig 

zijn en daarna zijn we naar Ekenstein geweest en allemaal leuke spelletjes 

gedaan. Tegen zes uur hebben we met z’n allen lekker patat gegeten 

en zijn we terug naar Kriebeldam gegaan waar een onaangename 

verrassing stond te wachten. Al onze hutten worden gesloopt. Dat heeft 

ons er niet van weerhouden om door te gaan. Toen alle jongsten er waren 

gingen we weer naar Stammenhof waar we allemaal een ijsje kregen 

om acht uur. Toen hebben we nog even gespeeld en tegen kwart voor 

negen terug naar het gebouw. De kinderen die niet bleven slapen werden 

opgehaald  en de kinderen die bleven slepen gingen de smurfen film kijken 

en daarna gingen we lekker slapen.

DONDERDAG De donderdag morgen werden de kinderen rond half negen 

opgehaald. De zaal werd opgeruimd en klaargemaakt voor de middag. 

De kinderen werden rond 13.00 uur gebracht voor de DUA’s. Er waren 

verschillende activiteiten zoals zondkleuren, pannenkoeken bakken en 

Krimpie Dinkie en popcorn bakken. 

VRIJDAG om negen uur kwamen de kinderen weer. Vandaag was het 

oefenen voor de Bonte Avond. Om twaalf uur gingen we met z’n allen 

eten en kregen ze melk of chocomelk. ‘s Middags zijn we met de meeste 

groepen naar Stammenhof geweest waar we heel lang zijn geweest en 

het heel gezellig hebben gehad.

 Groetjes van alle leiding van de jongste groepen.



Afmelden?
Als er een kind (of 
leiding) een dag 
niet aanwezig is 
graag doorgeven! 
Tel. 0596-623315

FACEBOOK EN TWITTER 

 
We houden jullie al heel lang via onze website 
over wat we gaan doen. 
 
Wil je altijd op de hoogte zijn? Dan moet je ons 
volgen op Twitter via @kriebeldam. 
 
Of Facebook: http://facebook.com/kriebeldam
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OPWIERDE - Help de wijk 
Opwierde van zijn overtollige 
rommel af. Klinkt makkelijk, 
en dat was het ook. Je geeft 
gewoon alle groepen een 
suikerklontje mee en laat ze 
deze ruilen tegen iets anders.

De meeste mensen grijpen 
volgens mij gelijk hun kans 
aan om de hele garage op 

te ruimen want echt ruilen is 
het niet, het lijkt er meer op 
dat iedereen alles maar mee 
krijgt.

De meest bijzondere dingen 
hebben we vandaag gekregen. 
Zo was er een achterlicht van 
een fiets, een zak drop, maar 
ook een bureaulamp, een 
hele stapel boeken, een blik 

knakworsten...

Heb je nog even? Want er was 
nog meer! Een beker, een bus 
met chips, een mini oventjes, 
een autoband, een televisie 
en nog heel veel meer leuks 
(maar ook een hoop troep).

Waar het in ieder geval 
om ging was dat iedereen 

in de wijk weer op de 
hoogte is dat Kriebeldam 
wordt gehouden. En dat is 
volgens mij wel weer gelukt. 
 
Nu moeten wij maar weer 
kijken wat we met de spullen 
gaan doen. We kunnen er vast 
wel iemand blij mee maken. 
En anders past er gelukkig 
ook veel in de container.

RUILHANDEL GROOT SUCCES

Beste leiding,

Elke dag verwachten we 
jullie al rond 08.30 uur op 
Kriebeldam en dan staat er 
gelukkig altijd een lekker 
kop koffie (of thee) voor jullie 
klaar. Aan het einde van de 

dag als de kinderen weg zijn 
gezamenlijk opruimen en 
schoonmaken en dan wordt 
er ook altijd heerlijk voor ons 
gekookt door Moeke (Har-
mien). 
Juist die uurtjes na Kriebel-
dam zijn altijd ontzettend 

gezellig. Het samen eten, 
de nabespreking om 20.00 
uur en het gezellig na blijven 
praten met een hapje en een 
drankje maken het pas echt 
gezellig. 
Hou er daarom rekening mee 
dat je doorgaans niet voor 

een uur of elf ‘s avonds thuis 
bent, want we verwachten 
natuurlijk dat jullie allemaal 
nog even gezellig blijven 
hangen.
Mochten jullie zelf ideeën 
hebben om iets te gaan doen 
dan mag dat natuurlijk altijd!

AVONDPROGRAMMA LEIDING

 REGIO NIEUWS



Afmelden?
Als er een kind (of 
leiding) een dag 
niet aanwezig is 
graag doorgeven! 
Tel. 0596-623315
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 MEDEDELINGEN

VEILIGHEID VOOROP, EEN PAAR 
SPELREGELS VOOR DE LEIDING
Bij deze een aantal spel-
regels die voor iedereen 
gelden! 
 
Als je met je groep van het 
Kriebeldamterrein gaat graag 
melden bij de hoofdleiding.

Ga je op de fiets weg? Dan 
draagt de leiding van de 
groep altijd een geel hesje 
en rijdt er één voorop en één 
achteraan.

Als je met je groep weg gaat 
let er dan op dat de kinderen 

altijd hun schoenen aanhou-
den. Ook in de Stammenhof. 
Er bereiken ons namelijk 
berichten dat er hier en daar 
glas ligt.

Er zijn EHBO setjes te krijgen 
bij de hoofdleiding. Ook heb-
ben een aantal mensen (in 
ieder geval Janine en Peter) 
een EHBO diploma. Je kan 
hen dus altijd bellen. 
 
Informeer in alle gevallen 
iemand van de hoofdleiding 
als er iets gebeurd!

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!

HET “NIET VERGETEN LIJSTJE”
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DELFZIJL – Eind mei waren in 
Delfzijl de traditonele Pink-
sterfeesten. Hier is altijd van 
alles te doen.

De Junior Kamer de Drie 
Delfzijlen organiseerd altijd 
het Sliksleeën, met een hou-
ten slee’tje door de blubber 
achter de dijk glijden en pro-
beren de snelste te zijn. De 
opbrengt van het sliksleeën 
(inschrijfgeld en geld wat bin-
nen komt met de verkoop van 
eten en drinken in de tent) 
wordt altijd aan goede doelen 

geschoken. Dit jaar waren 
dat o.a. Kriebeldam en Lutje 
Grut. Als beloning hebben we 
een bijdrage ontvangen van 
€ 750,00. Van dit geld hebben 
we samen met Lutje Grut een 
theatervoorstelling gehad 
vorige week. Het geld dat nog 
over is wordt ook zeker nut-
tig besteed. Zo moet er nog 
nieuwe verf worden gekocht 
en heel veel andere nieuwe 
spullen.

Er werd van ons wel een 
tegenprestatie verwacht. We 

werden gevraagd om een 
aantal vrijwilligers te leveren 
die kwamen helpen bij het 
opbouwen enz.

We waren met een redelijke 
groep, namelijk Maurice, 
Daphne, Peter, Hernandt en 
Harmien stonden rond 7 uur 
zondagmorgen bij de dijk 
klaar. Het zonnetje scheen 
al lekker maar ondanks dat 
bleef het erg vroeg.
De tent moest worden 
opgebouwd, de spullen naar 
het slik gesleept en de bar 

moest worden ingericht. En 
rond half 10 konden dan de 
wedstrijden beginnen. Het 
was een waar spectakel met 
een hele hoop blubber!

Maar gezellig was het zeker 
wel! Rond een uur of twaalf  
waren de wedstrijden afgelo-
pen en kon de boel langzaam 
weer worden opgeruimd.

Het was een erg leuke dag, 
en met als beloning dus die 
vette cheque van € 750,00!

MEEHELPEN BIJ HET SLIKSLEEËN IN DELFZIJL

SPECTACULAIR NIEUWS! 
Vanmiddag betrok de lucht 
plotseling en voordat we het 
wisten brak er een pittige 
regenbui los.
Iedereen haastte zich naar 
binnen. En tja, gelukkig heb 
je dan oud-leiding (Cynthia) 
die nog weet hoe je dan de 
tijd het beste kan doden. 
Door gewoon keihard te gan 
zingen!
En dat hebben we geweten! 

Volgens mij konden ze op 
Lutje Grut in Delfzijl ons wel 
horen zo hard ging het. 
 
Dus nu heeft ook niemand 
meer een excuus om niet te 
zingen tijdens de opening en 
sluiting. Want we weten nu 
wel dat iedereen heel goed 
kan zingen. Kortom, vanaf nu 
allemaal lekker hard meezin-
gen!

SPONTANE ACTIE! De opening van de 
tweede week was 
weer een groot suc-
ces. We zongen het 
folkslied en daar na 
aan de slag. 

We gingen eerst een 
ruil spel doen. Er zijn 
veel dingen opge-
haald zo als auto 
band en televisie en 
noem maar op.  

Daar na moesten we 

onze bekers pakken 
als je dorst had kon je 
drinken pakken.

We gingen ook nog 
even in het speeltuin-
tje spelen, maar daar 
na waaren we net op 
tijd binen want het 
ging heel hard regen. 
Dus gingen we liedjes 
zingen. En toen het 
stopte gingen we hut-
ten bouwen.

Leonie, (groep 9)

Hè hè, eindelijk is het 
dan ook voor mij zo ver. 
Kriebeldam begint aan de 
tweede week. Ik ontdekte 
vanmorgen al vroeg dat ik 
leiding mag zijn van groep 
9 de oudsten. Samen met 
Maurice en Petra mag ik 
zorgen dat groep 9 het een 
beetje naar de zin heeft. 
Wat betekent dat als ik als 
speeltoestel en trampoline 
wordt gebruikt. Minou denkt 
zelfs dat ik een matras ben 
om op te slapen. Van onze 
groep gaat de helft ongeveer 
mee naar Elders. Wat jammer 
is omdat dan de helpt van de 
groep mist maar het wordt 
er heus niet minder leuk en 
gezellig om.

We moeten er zelf wat van 
maken.  
Dikke kriebel-knuffel Cynthia

Cynthia 
(groep 9)

INFO & INGEKOMEN POST



T-SHIRT!
Als je er snel 
bij bent lukt het 
nog, dan kan je 
een t-shirt laten 
bedrukken!
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 T-SHIRTS BEDRUKKEN



JONGSTE GROEPEN:

GROEP 1 T/M 6

OUDSTE GROEPEN:

GROEP 7 T/M 9
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Dinsdag 31 juli    09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen).
Woensdag 1 augustus  09.00 uur   Brengen kids groep 7 t/m 9 met slaapspullen en fiets.
        Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 1 augustus  13.00 uur   Brengen kids groep 1 t/m 6 met slaapspullen bij de ASWA.
        Slaapspullen op het podium (ASWA). 
Donderdag 2 augustus  08.30 uur   Groep 1 t/m 6 ophalen na het nachtje slapen! (ASWA)
Donderdag 2 augustus  12.00 uur   Groep 7 t/m 9 ophalen na het nachtje slapen! 
Donderdag 2 augustus  13.00 / 16.15 uur   DUA’S (alleen kinderen van groep 1 t/m 6).
Vrijdag 3 augustus  09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 3 augustus  19.00 / 21.00 uur   Avondprogramma
Zaterdag 4 augustus  10.00 uur   Opruimen en schoonmaak (alléén leiding!!!)

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

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!

STATIEGELD FLESSEN

KRIEBELDAM - Morgen en woensdag is er nog 
een kans op een regenbui. Daarom willen we 
jullie vragen om (voor de zekerheid) toch regen-
kleding of anders in ieder geval een droog t-shirt 
ofzoiets mee te nemen.

Als het woensdag weer warmer is en de tem-
peratuur richting de 25 graden gaat is het 
misschien wel handig om (voor de zekerheid) 
zwemspullen mee te nemen.

REGENKLEDING!

 EN DAN DIT NOG...


