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

FOTO’SYouTube Video’sKLEUREN
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KRIEBELDAM - Afgelopen 
nacht hebben veel kinderen 
op Kriebeldam geslapen. 
Een groep in het ASWA 
gebouw en een groep op 
Elders (Slochteren). 
 
De dag begon super. Het 
was warm, de zon scheen 
en we hebben allemaal 
spellen buiten gedaan. Na 
de film (deze week was dat 
Ice Age 3). 
Aan het einde van de avond 
begon het echter wat te 
betrekken. In de verte za-
gen wij vanuit de grote zaal 
al wat flitsen in de lucht. 
Gelukkig sliepen de kinde-
ren al lang toen dat begon 
maar we kwamen er achter 

dat de gordijnen nog open 
waren. We zijn toen snel de 
zaal ingegaan en hebben ze 
dicht gedaan.

Ondanks het lawaai en ge-
flits hebben bijna alle kinde-
ren gewoon de hele nacht 
goed doorgeslapen en is er 

niemand bang geweest.
We vonden het al raar dat 
het vorige week goed ging 
want regen en onweer is 
traditie tijdens Kriebeldam. 

GOED GESLAPEN ONDANKS ONWEER

KRIEBELDAM - Morgen (vrijdag) hebben we 
naast het normale programma van 09.00 tot 
16.15 uur nog een extra avondprogramma.
Dit programma is van 19.00 tot 21.00 uur (kan 
iets uitlopen). We starten gewoon hier, in de grote 
zaal van het ASWA gebouw en keren hier rond 
21.00 uur ook weer terug.
Tussendoor nemen we de hele groep mee 
naar het centrum van Appingedam voor een 
groepsspel. 

MORGENAVOND 
AVONDPROGRAMMA

Een lekker bakje patat van De Vesting gaat er altijd wel in...

We hebben ook een paar filmpjes op 
de website gezet. Snel even kijken!

De foto’s van afgelopen vrijdag staan 
nu ook op de site. Er komen nog 
meer bij

KOM JE OOK VERKLEED?
 
Morgenavond gaan we met z’n allen naar 

het Centrum van Appingedam voor een 

vossenjacht. De leiding die we moeten 

zoeken (de vossen) zijn verkleed. 

Als je wil mag jij ook je verkleedkleren wel uit 

de kast trekken. Dan maken we er een extra 

bonte stoet van door Appingedam

KRIEBELDAM - Iedereen 
raakt wel eens wat kwijt. 
Zo ook op Kriebeldam. We 
zijn inmiddels al een beetje 
begonnen met het opruimen 
van de zaal en komen van 
alles tegen. 
Ben je wat kwijt? Geen 
paniek, misschien is het wel 

gevonden. Morgen aan het 
eind van de middag en avond  
leggen we al deze spullen op 
of bij het  podium neer.

Dus mocht je wat kwijt zijn 
kijk dan even of het gevon-
den is.

GEVONDEN VOORWERPEN
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KRIEBELDAM – We wa-
ren nog maar nauwelijks 
bijgekomen van een nachtje 
slapen op Kriebeldam of de 
kinderen stonden al weer 
voor de deur.

De knustelactiviteiten 
stonden gelukkig al wel 
klaar omdat de leiding die 
niet was blijven slapen hier 
al weer druk mee bezig was 
geweest.

Er stonden een hele hoop 
leuke activiteiten op het 

programma.

Zo was er weer het succes-
nummer ZANDKLEUREN. 
Met een krijtje wit vogel-
zand een kleurtje geven en 
in een potje doen.

SAMBAZAKJES aan een 
stokje maken waar je mu-
ziek mee kon maken. 

Een TAMBOERIJN met 
twee borden op elkaar en er 
tussen in allemaal spul dat 
geluid maakt.

KRIMPIE DINKIE, een te-
kening maken op een soort 
papier wat daarna in de 
oven moet en dan krimpt. 
 
De STRIJKKRALEN die 
helaas bijna op waren maar 
gelukkig hebben veel kin-
deren er toch nog wat mee 
kunnen doen.

MUZIEKFLESJES, de plas-
ticflesjes versieren en vul-
len die dan lawaai (muziek) 
maken.

En ook de TAMTAM was erg 
leuk, een trommeltje.

En er kon natuurlijk ook 
nog gesmikkeld en gemuld 
worden in het PANNEN-
KOEKENRESTAURANT of  
bij het POPCORN BAKKEN. 
 
En tenslotte was er voor de 
dorstige kinderen ook nog 
een ranjapost ingericht.

En je kon alles mee naar 
huis nemen!

DUA’S VOOR JONGSTE GROEPEN WEER SUCCES!

KRIEBELDAM - Gisteravond 
hebben alle kinderen van de 
jongste groepen gegeten in 
de Stammenhof.
Wij hadden zelf gezocht 
voor knakworstjes (aange-
boden door de Albert Heijn 
in Appingedam) en hebben 
ook nog toetjes gekocht.
Daarbij waren er deze week 
heerlijke patatjes van de 
Vesting!

Ze hebben wel drie keer 
moeten rijden om alles te 
brengen maar toen dat 
klaar was had iedereen zijn 
buikje ook lekker vol.

We hopen dat jullie allemaal 
lekker hebben gegeten 
en willen via deze weg de 
Vesting ook dit jaar weer 
bedanken voor de sponso-
ring!

SPONSORIG DE VESTING
KRIEBELDAM - Vanavond 
gaat de groepsleiding (dus 
zonder de kinderen) op stap 
met elkaar naar Lutje Grut. 
 
Aangezien zij vorige week 
bij ons zijn geweest met 
alle kinderen bij de thea-
tervoorstelling leek het ons 
leuk een tegenbezoekje te 
brengen.

We (de leiding) gaan van-
avond met z’n allen zo rond 
de klok van half acht / kwart 
voor acht naar Delfzijl.

Dit kan met de Boodschap-
pen PlusBus of op de fiets.

Het lijkt ons het leukste als 
je ook allemaal je Kriebel-
damshirt aan doet.

LEIDING naar LUTJE GRUT

ELDERS - Hierbij alvast een 
kort verslagje van Elders.

“Het was weer top!” 
 
Veel meer kreeg ik niet uit 
de groepsleiding. Blijkbaar 
was iedereen weer moe 
(gek hè, als je bijna niet 
slaapt). 
 
Misschien dat we in de 
Kriebeldammer van morgen 
nog iets meer kunnen 
verwachten van hen. Wat ik 
wel weet is dat ze allemaal 
de fietstocht weer goed 
hebben doorstaan en erg 
veel plezier hebben gehad 
in het Slochterbos.

NACHTJE 
ELDERS

 INFORMATIE
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 PUZZEL PRET

Oplossing morgen in de 
Kriebeldammer!



WEERSVERWACHTING 

 
Nou onze portie slecht weer hebben we nu wel 
gehad toch? 
Voor morgen hebben we de hele dag mooi 
weer besteld. Nu maar hopen dat het op tijd 
wordt geleverd. Want we willen natuurlijk wel 
een beetje mooi weer als we morgen naar 
Appingedam toe gaan met z’n allen. 
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VRIJDAG OVERDAG “NORMALE KRIEBELDAMDAG”

VAN ALLES EN NOGWAT

KRIEBELDAM – Tja leuke 
titel toch van dit stukje? 
Want wat is er nou eigenlijk 
normaal op Kriebeldam? 
Wij noemen dat de A.A.’s. 
Oftewel de algemene acti-
viteiten. Dat betekend dus 
dat je de laatste kans kan 

grijpen om nog een keer 
te gaan popcorn bakken 
met je groep of pannenkoe-
ken of om elkaar te gaan 
schminken. 
Je hoeft deze week in ieder 
geval niet druk bezig met 
de voorbereidingen van het 

avondprogramma. Want 
dit wordt allemaal door de 
leiding zelf voorbereid.

Plan dus morgenvroeg ge-
lijk met je groep de activiteit 
in die je leuk lijkt om te gaan 
doen!
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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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•”Hoe is het met uw doch-
ter?” Ze speelt toch viool?” 
“Jazeker! en hoe! Ze mag 
straks vier maanden in 
Amerika spelen.” “Is dat niet 
verschrikkelijk duur?” “Nee 
hoor, de buren hebben het 
geld bij elkaar gebracht!”

•Er komt een pianostemmer 
bij meneer Jansen. Meneer 
Jansen: “Ik heb helemaal 
geen pianostemmer besteld!” 
De pianostemmer: “Nee, 
maar de buren wel.”

•Op de Putschebocht stopt 
een grote vrachtwagen. 
Buurvrouw Jansen die niet 
nieuwsgierig is maar wel 
graag alles wil weten staat 
achter de vitrage te kijken en 
ziet dat er een enorme grote 
zwarte piano wordt uitge-
laden. De piano wordt in de 
takels gehangen en 2 hoog bij 
mijnheer Meijer naar binnen 
getakeld. Mevr. Jansen roept 
haar man erbij. Die mompelt 
dat mijnheer Meijer hem 
wel op de reut zal hebben 
gekocht. 1 week later stopt er 

weer een grote vrachtwagen 
en op 2 hoog wordt bij mijn-
heer Meijer de piano naar 
buiten getakeld. Vol trots 
doet mijnheer Jansen het 
raam open en roept met een 
brede grijns naar mijnheer 
Meijer, ‘ken je de aflossing 
niet betalen ?’ Mijnheer 
Meijer, een eenvoudige man, 
roept ‘ jawel hoor, maar ik ga 
nu naar les.’

•’Hoe is het toch met uw 
dochter, die speelt toch 
viool?’ ‘Ja inderdaad, en hoe, 

ze mag straks drie maanden 
in Amerika gaan optreden.’ 
‘Is zo’n reis niet vreselijk 
duur?’ ‘Dat wel, maar de 
buren hebben alles bij elkaar 
gebracht.’

Een kunstbeminnende vader 
neemt zijn zoontje voor het 
eerst mee naar een vioolcon-
cert. In de pauze vraagt het 
ventje: ‘Pap, als die man dat 
kistje doorgezaagd heeft, 
gaan we dan naar huis?’

LACH JE KROM!

 ENTERTAINMENT

SPELLEN-
KERMIS
KRIEBELDAM - Gistern 
hebben de jongste groepen 
hun programma in en 
om het ASWA gebouw 
gehouden.

‘s Middags hadden 
alle groepen een spel 
voorbereid. Van de 
menselijke knoop tot een 
ei-op-lepel race en een 
zelfgemaakt Twisterspel 
aan toe (en dan vergeet ik 
er vast nog wel een paar). 
 
Elk spel duurde ongeveer 
een kwartier en daarna 
werd er geruild.

Door deze hele 
Kriebeldammer heen zie 
je diverse foto’s van de 
woensdagmiddag en in 
Stammenhof, want daar 
gingen we na die tijd ook 
nog naar toe en konden we 
lekker spelen.

‘s Avonds hebben we nog 
wat leuke groepsspellen 
gedaan in de gymzaal 
voordat de kinderen die niet 
bleven slapen om negen 
uur weer naar huis gingen.

Al met al een erg geslaagde 
dag!
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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   Avondprogramma
    21.00 uur   Afscheidsborrel leiding
Zaterdag 28 juli   10.00 / 12.00 uur   Eindschoonmaak (alle leiding)!

Zondag 5 augustus  VAKANTIE   VAKANTIE

 
ps: vrijdag laatste kans t-shirt te laten bedrukken!

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 hebben al een gedeelte 
van de lege flessen weg ge-
bracht. Dat betekend echter 
niet dat er niks meer ingele-
verd kan worden.

Mocht je nog flessen hebben 

dan is morgen je laatste kans. 
In de loop van de middag bren-
gen we ze namelijk weg.

De eerste 80 flessen zijn gister 
naar de C1000 gebracht en 
dit heeft dus al weer 20 euro 

opgeleverd voor de kas. Wij 
zijn inmiddels al weer bezig 
om ons bestellijstje te maken 
want er zijn weer veel spullen 
opgegaan deze week.

Bedankt voor het sparen!

LEGE FLESSEN MORGEN WEG

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...


