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Donderdagmiddag zijn er van 13.00 
tot 16.15 uur de DUA’s voor de 
groepen 1 t/m 6.

WEBSITETELEFOONNUMMERSDUA’S
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KRIEBELDAM - Vandaag 
was het terug naar de basis 
bij Kriebeldam. Een lekker 
rustig dagje op Kriebeldam. 
Vele groepen gingen lekker 
relaxt naar Stammenhof en 
naar de speeltuin in de Pa-
trimoniumstraat, “Op Stee”.
Ook kwam er weer de stank 
van het het popcornbakken 
voorbij. Waarschijnlijk iets 
aangebrand?

Rond de middag verzamel-
den de kinderen van de 
oudste groepen zich weer 
op het Kriebeldamterrein 
om vervolgens op de fiets 
richting Meedhuizen te 
gaan waar ze een rondlei-
ding kregen bij Zuivelboer-

derij “Den Hartog”. Hier 
kregen de kinderen een 
rondleiding en konden zien 
hoe er tegenwoordig kaas 

wordt gemaakt. Dit was 
een erg geslaagd uitstapje. 
Misschien moeten we maar 
vaker dit soort dingen (ex-

cursies enzo) gaan doen.
Morgen blijven we weer een 
nachtje slapen op Kriebel-
dam. Ik heb er weer zin in! 
 
Groetjes Dikkie Kriebel

EEN “BASIC” EN “NORMAAL” DAGJE

KRIEBELDAM - Wij (de hoofdleiding) zijn erg 
benieuwd wat jullie van Kriebeldam vinden. Wij 
doen namelijk ieder jaar ons best om een leuk 
programma samen te stellen.
Maar misschien hebben jullie wel ideeën voor een 
volgend jaar wat misschien anders of beter kan 
of heb je juist zoiets van, het is helemaal prima zo.
We roepen jullie allemaal (kinderen, leiding, 
ouders enz.) op om ideeën te mailen naar ons 
mailadres: info@kriebeldam.nl 
Wellicht kunnen we hier wat mee doen!

IDEEËN OVER HET 
PROGRAMMA?

Vrolijke gezichtjes aan de melk en chocomelk tussen de middag!

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 - Veel mensen 
kijken regelmatig op onze 
website. Dat merken we ook 
wel omdat we al veel vragen 
hebben gehad omdat de 
foto’s van afgelopen vrijdag 
nog niet op de site staan. Dit 
klopt, want het kaartje waar 
de foto’s op staan is even 

zoek geweest. Inmiddels heb-
ben we deze wel weer terug 
gevonden en zullen proberen 
deze zo snel mogelijk alsnog 
op de site te plaatsen.

De foto’s van gisteren (maan-
dag) staan er inmiddels al 
wel weer op.

FOTO’S VAN AFGELOPEN VRIJDAG
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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 - Morgen 
blijven we allemaal lekker 
slapen op Kriebeldam. 
Nouja, allemaal helaas niet 
allemaal. De helft niet. Wat 
natuurlijk erg jammer is om-
dat jullie dan hele veel leuke 
activiteiten gaan missen. 
 
Slaapspullen verstaan wij 
onder minimaal een matje 
of luchtbed, een slaapzak, 
een lekker kussen en je 
favoriete knuffelbeer mag 
natuurlijk ook mee naar 

Kriebeldam. 
En we vinden het ook 
helemaal niet erg als je wat 
lekker meeneemt hoor om 
te snoepen. Als je maar 
geen engergydrankjes mee 
neemt want dan doe je geen 
oog meer dicht!

Slaapspullen oudsten in 
de carport (worden met 
aanhanger vervoerd) en de 
jongsten leggen het op/bij 
het podium neer.

SLAAPSPULLEN MEENEMEN
KRIEBELDAM - Het lijkt 
morgen ook weer mooi en 
warm weer te worden en 
misschien donderdag ook 
nog wel.
We willen jullie dan ook vra-
gen om voor de zekerheid je 
zwemspullen en een hand-
doek mee te nemen. Het 
kan namelijk best gebeuren 
dat jullie via het Schildmeer 
gaan of dat er op Elders wa-
terspelletjes gedaan gaan 
worden.

Voor alle duidelijkheid, dit is 
niet zeker, het kan ook best 
zijn dat er niet gezwommen 
gaat worden.

Dat beslissen de groepen 
voor zichzelf. Maar aan-
gezien het waarschijnlijk 
morgen weer rond de 25 
graden gaat worden is het 
natuurlijk altijd handig om 
wel zwemspullen bij je te 
hebben.

KRIEBELDAM - Het valt ons 
deze week op dat er deze 
week erg weinig kinderen 
op Kriebeldam blijven 
slapen.
We zijn erg benieuwd 
waarom dit is. Is 
bijvoorbeeld de fietstocht 
naar Elders te lang? Of  
vinden jullie de spellen niet 
leuk die er gedaan worden.
Of durven jullie misschien 
niet zo goed, of mag het 
niet van je ouders. Laat 
het aan je leiding weten. 
Misschien moeten we het 
programma wel omgooien 
een volgende keer, we zijn 
erg benieuwd!

NACHTJE 
SLAPEN

 MEDEDELINGEN

ZWEMSPULLEN MEENEMEN



Morgen geen 
Kriebeldammer 
Morgen (woensdag) komt er 
geen Kriebeldammer uit. 
Dit omdat morgen de 
kinderen van de oudste 
groepen naar Elders zijn en 
de jongste groepen in de 
Stammenhof.
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 MEDEDELINGEN

MEDEDELING LEIDING
Beste leiding, 
Donderdagavond staat er een uitstapje 

voor de leiding gepland. Zo rond 19.45 uur 

vertrekken we MET Z’N ALLEN voor een 

leuk uitje. Verplicht? Jazeker, verplicht voor 

iedereen en het wordt ontzettend gezellig. 

Dus noteer het in je agenda en bel je 

bijbaantje maar vast af!

Telefoonnummers 

Kriebeldam op woensdag: 

 
JONGSTE GROEPEN 

Peter: 06-21822732 

OUDSTE GROEPEN (ELDERS) 

Roland: 06-23820168 

Maurice: 06-14381040 

alleen in geval van nood bellen aub

KRIEBELDAM - Vrijdag is 
het centrum van Appinge-
dam weer omgetoverd tot 
een Middeleeuws schouw-
spel. Dit is altijd super ge-
zellig. Vorig jaar zijn we ook 
met alle kinderen er heen 
gegaan. Toen deden we dit 
‘s middags maar kwamen 
er al snel achter dat het 
toen wel heel erg druk was.

Dit jaar willen we ook graag 
weer heen gaan maar we 
hebben besloten om deze 

keer ‘s avonds te gaan. 
Want dan is het vaak wat 
minder druk dus is het 
makkelijker overzicht op de 
groepen te houden.

We gaan dan een vossen-
jacht houden. Dat betekend 
dat je leiding moet gaan 
opzoeken die zich opval-
lend of juist onopvallend in 
de mensenmassa hebben 
verborgen. Nieuwsgierig? 
Gewoon meedoen vrijdag-
avond (19.00 tot 21.00 uur).

VRIJDAG VOSSENJACHT!

Hallo!

Ik ga een mop vertellen!
Jantje zat aan de brug te huilen. Vraagt 
er een mevrouw aan hem wat er is. 
Jantje zegt:  2 jongens hebben mijn 
brood in het water gegooid. 
Met opzet vraagt de vrouw? 
Nee met pindakaas!

Dianne groep 4 (en niet die staat niet op de foto).



WEERSVERWACHTING 

 
Is het nu eigenlijk zomer of herfst? De laatste 
twee dagen lijkt het helaas meer op dat laatste. 
Zo nu en dan een buitje, niet zo warm meer en 
weinig zon. Beetje jammer! 
Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. 
Morgen wordt het in ieder geval mooi weer en 
de rest van de week gaat het ook wel vrij goed. 
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KUNST UIT HET KRIEBELDAM - MUSEUM

 VAN ALLES EN NOGWAT

Wendy Flikkema uit groep 7 (ofzo)Marko uit groep 6

Daisy Anna



kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam                                                                          pagina 5

 PUZZEL PRET
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ADVERTENTIE - Kom morgen 
lekker dineren bij Snackbar 
Jopie! Niets is zo romantisch 
als samen één berehap pinda 
naar binnen werken! 
 
AANGEBODEN  - Een liniaal. 
De cijfertjes zijn er afge-
sleten, maar je kunt ‘m ook 
prima gebruiken als rugkrab-
ber.

Politieagent Piet Prent schrijft 
duizendste bekeuring. “Hij 
was voor mezelf,” aldus 
de agent, “ik stond dubbel 

geparkeerd!” 
 
Uit onderzoek blijkt dat de 
inwoners van Kriebeldam 
in de zomer vaker in de tuin 
eten dan in de winter. 
 
(DR)OPROEPJE: Wie heeft er 
vandaag een kokindje gevon-
den? Het dropje is vermoe-
delijk uit mijn zak gevallen.

Zanger Lange Gans 
wil goede voorbeeld 
geven.”Sinds ik kinderen heb, 
reageer ik minder snel; ik tel 

nu eerst tot tien voordat ik 
ijsblokjes gooi.” 

Steenbokken struikelen iets 
vaker op zondagen, maar zijn 
door de stand van Jupiter wel 
minder vaak verkouden dan 
Schorpioenen. 

Kritiek op acteerdebuut deert 
Jan Hit totaal niet. “Ach, 
straks gaat men ook nog 
beweren dat je moet kunnen 
zingen om zanger te zijn.” 

Lady Koekoek gaat samen-

wonen en zoekt huis. “Er 
moet in ieder geval een grote 
vriezer in passen voor mijn 
vleesjurk,” grapte de ster. 

Keukentrapjes van Vroom en 
Duckman zijn significant ste-
viger dan die van Brokker. En 
ze zijn ook hoger. En mooier.

Uit onderzoek is gebleken dat 
98,3% van de mensen die op 
kantoor werken heel erg aan 
het weekend toe zijn.

Dat was ‘m al weer!

NIEUWS DAT GEEN NIEUWS MAG HETEN

KRIEBELDAM - De 
kinderen van de jongste 
groepen blijven morgen 
gewoon in de buurt van 
het Kriebeldamterrein. We 
gaan deze week niet net als 
vorige week naar Ekenstein 
maar naar de Stammenhof.

De leiding gaat vanavond 
als jullie allemaal naar 
huis zijn weer een leuk 
programma in elkaar zetten 
(hopen we) dus je hoeft je 
morgen ook geen moment 
te vervelen.

Tegen de avond verhuizen 
we weer naar de ASWA en 
vinden de activiteiten daar 
plaats.

PROGRAMMA 
JONGSTEN

 INFORMATIE & FUN

PROGRAMMA 
OUDSTEN
OUDSTE GROEPEN - De 
oudste groepen gaan 
woensdag op de fiets naar 
Elders. We weten nog niet 
waar dat deze week is. 
Waarschijnlijk wordt het 
wel weer een eind fietsen. 
Bereid je er dus maar goed 
op voor door vanavond 
vroeg naar bed te gaan! 
Neem je ook extra droge 
kleren mee?
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 SCHRIJF OOK IETS!

Leeg vakje?
Een lege stuk in de 
Kriebeldammer, foutje? 

Nee hoor, teken of schijf 
hier iets leuks, lever het 
in bij Peter en het komt 
donderdag of vrijdag in 
de Kriebeldammer.

OPRUIMING 
op=op

We hebben nog een paar 
exemplaren liggen van een 
mega toffe extra lang durende 
DVD over de belevenissen op 
Kriebeldam! 
 
Het is een echt collectoritem 
aan het worden dat beslist 
niet in je verzameling mag 
ontbreken! 
 
Lijkt het je leuk? Je kan heb 
halen (kopen) bij het kantoor 
van de hoofdleiding. 
 
Speelduur 

Tea ging groep  drie 
schminken en iemand 
groep één schminken. 
Daimy groep 3 
 
Groep 6, 1, 2, 3 en 4 
gingen naar de speeltuin 
groep 5 kwam later 
Marko 
 
Groep 6 ging popcorn 
maken en opeten. 



GROEP 1 t/m 6 

ZIJN DE JONGSTEN 

 
GROEP 7, 8 en 9 

ZIJN DE OUDSTEN
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Woensdag 1 augustus (oudsten) 09.00 uur   Brengen kids groep 7 t/m 9 met slaapspullen en fiets.
        Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 1 augustus (jongsten) 13.00 uur   Brengen kids groep 1 t/m 6 met slaapspullen (ASWA)
        Slaapspullen op/bij het podium (ASWA). 
Donderdag 2 augustus  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! (ASWA)
    13.00 / 16.15 uur   DUA’S groepen 1 t/m 6
Vrijdag 3 augustus  09.00 / 16.15 uur   Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
    19.00 / 21.00 uur   Vossenjacht in het centrum van Appingedam
        We verzamelen om 19.00 uur wel op de ASWA, grote zaal

AGENDA VOOR DE REST VAN DE WEEK

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

Het kan nog maar een paar 
dagen, flessen inzamelen en 
inleveren in de “grote doos” 
die in de zaal staat. We gaan 
binnenkort de eerste lading 
wegbrengen naar de super-
markt.

Gekke vraag misschien maar 
willen jullie er voor zorgen dat 
de doppen er nog op zitten? 
Voor de doppen hebben we 
namelijk ook een goed doel 
gevonden.
Jeroen verzameld deze voor 

een actie waarbij de lege 
doppen worden gespaard 
voor een actie om een blin-
dengeleidehond bij elkaar te 
sparen.
Hoe dat zit? Nou vraag dat 
maar aan Jeroen zelf :-)

 FLESSEN (MET DOP) A.U.B.

Op donderdagmiddag zijn er voor alle kinderen van de jongste 
groepen weer de DUA’s. Dit zijn lekker relaxte knutselactivi-
teiten voor alle kinderen die een nachtje zijn blijven slapen op 
Kriebeldam.

Mochten er kinderen van de oudste groepen zijn die niet mee-
geweest naar Elders en woensdag hebben meegedraaid met 
de jongste groepen die het heel leuk lijkt om donderdag mee 
te doen aan de DUA’s mag dat best, maar hou er wel rekening 
mee dat de activiteiten met name gericht zijn op de jongsten!

DUA’S OP DONDERDAG

 EN DAN DIT NOG...


