Een nachtje blijven slapen? Jazeker!
Lees er alles over op pagina 2!

Vrijdagavond is er een avondprogramma van 19.00 tot 21.00 uur!

NACHTJE SLAPEN

Tekeningen, verhalen en mopjes
inleveren voor 12.00 uur bij Peter!
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CIRQUE DU KRIEBELDAM 2013
KRIEBELDAM - Dames en
heren, jongens en meisjes vandaag was het dan
weer zo ver! Kriebeldam
is begonnen. Als thema
hebben we dit jaar gekozen
voor circus! Dat beloofd een
dolle boel te gaan worden!
Vanmorgenvroeg was ik al
op Kriebeldam maar er was
veel te weinig leiding! Niet
best dus... Maar gelukkig
was er hulp van Yara die
met haar toverstaf nog een
hoop extra leiding uit de
hoge hoed toverde. Toen
kwam uiteindelijk toch alles
nog goed.
Daarna begonnen we twee
keer aan het grote ruilspel.
De eerste keer het ruilen
van de kinderen in de groepen, daarna een ruil-speur-

Nog even wachten en dan gaan we weer beginnen!

tocht door Appingedam.
Een paperclip moest geruild
worden voor steeds weer
wat anders. Er kwam zelfs
een groep terug met een
sjoelbak.

Daarna konden we weer
aan de slag met huttenbouwen. De eerste dag vloog
dus weer voorbij. Eigenlijk
ging het veel te snel, maar
dat is altijd zo. Gelukkig

hebben we deze week nog
vier dagen te gaan, en het
is ook nog eens mooi weer.
Kortom, we gaan een toffe
week beleven!
Groetjes Dikkie Kriebel.

BLIJF JIJ WOENSDAG SLAPEN?
KRIEBELDAM - Woensdag blijven we allemaal op
Kriebeldam slapen. Jij toch
ook? Vraag straks thuis
nog even of je mag blijven
slapen en geef dit dan
morgenvroeg door aan je
groepsleiding. De jongste

groepen (1 t/m 7) slapen in
Appingedam de oudsten (8
t/m 12) op “Elders”.
Meer informatie over het
nachtje slapen staat op de
volgende pagina en in de
extra bijlage.

HIRT
KRIEBELDAM T-S

hirt
ar weer een t-s
Laat ook dit ja
n
het logo va
bedrukken met
st 2,50
dit jaar. Het ko
Kriebeldam van
men.
een shirt meene
lf
ze
t
e
o
m
je
t
en
kleur zoals zwar
re
e
nk
do
én
gé
Liefst
or op
t de opdruk vo
of blauw, omda
is.
k donkerblauw
het shirt namelij

OUDERS: LIKE ONS OP FACEBOOK
KRIEBELDAM - Wij hebben al langere tijd een eigen
Facebookpagina. Hierop plaatsen wij regelmatig
nieuwsberichten. Dit zullen wij tijdens Kriebeldam nu
ook overdag doen. Door ons te liken krijg je direct alle
informatie in je eigen nieuwsoverzicht te zien.
Zo kan je gelijk al een indruk krijgen van wat we overdag
doen en mochten er bijzonderheden zijn dan plaatsen we
deze ook hier direct op. Als aanvulling op onze website.
Heb je zelf geen Facebook? Ook dan kan je op
www.facebook.com/kriebeldam wel alles bekijken.

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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REGIONAAL NIEUWS
WOENSDAGNACHT BLIJVEN WE EEN NACHTJE SLAPEN OP KRIEBELDAM
KRIEBELDAM – Woensdagavond blijven we allemaal
een nachtje op Kriebeldam
slapen. Tenminste, daar
gaan we van uit! Wil je
daarom morgen (dinsdag)
aan je leiding laten weten of
je mag blijven slapen van je
ouders?
De kinderen van de jongste groepen blijven in het
ASWA-gebouw slapen, de
oudste groepen gaan naar
Elders.
Let even goed op het
programma en de speci-

ale tijden op woensdag en
donderdag.
De jongste groepen (1 t/m 7)
komen woensdag om 13.00
en zijn woensdagochtend
dus vrij. Zij nemen dan
gelijk hun slaapspullen mee.
‘s Middags hebben we een
programma op locatie en
daar eten we ook. ‘s Avonds
om 21.00 uur gaan alle kinderen die niet blijven slapen
naar huis. Donderdagochtend om 08.30 uur gaan
alle andere kinderen van de
jongste groepen naar huis.
Donderdagmiddag zijn er

dan voor hen nog weer de
DUA’s van 13.00 tot 16.15
uur (knutselactiviteiten).
De oudste groepen (8 t/m
12) komen woensdag om
09.00 uur op Kriebeldam
met hun slaap-spullen en
leggen deze in de carport/
aanhangwagen neer. Ze
komen allemaal op de fiets,
want ze vertrekken direct
daarna via een lange tocht
naar Elders. Wij zorgen voor
het vervoer van de slaapspullen. Neem wel even een
broodje en wat te drinken
voor onderweg mee en laat

je fiets nog even goed nakijken thuis (banden oppompen, remmen controleren
enz.). Na de overnachting
komen ze donderdag om
ongeveer 12.00 uur terug in
Appingedam en zijn de rest
van de dag vrij.
De kinderen van de oudste
groepen die niet mogen blijven slapen draaien woensdag het programma van
de jongste groepen mee,
beginnen om om 13.00 uur
en gaan om 21.00 uur naar
huis. Donderdagochtend
zijn ze dan dus ook vrij!

HOE LAAT?!
KRIEBELDAM - We willen
jullie allemaal er nogmaals
op wijzen dat Kriebeldam
pas om 09.00 begint. Wij
zorgen er voor dat er vanaf
08.45 uur voldoende leiding
op het Kriebeldamterrein
aanwezig is.
Daarom het verzoek om
kinderen dan ook niet
eerder dan deze tijd te
komen brengen. Indien
kinderen toch voor deze
tijd aanwezig zijn is dit ten
alle tijden geheel op eigen
risico.

Wij zijn er klaar voor, laat de speurtocht maar beginnen!

INLEVEREN MEDICATIE KINDEREN

WEES SLIM: KOM OP DE FIETS

KRIEBELDAM - 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.

KRIEBELDAM - We zien het
liefst dat alle kinderen op de
fiets naar Kriebeldam komen. Dit omdat het behalve
natuurlijk heel gezond, ook
nog eens ontzettend handig
is. Het is natuurlijk leuk op
het Kriebeldamterrein maar
het is nog veel leuker om
uitstapjes met je groep te
maken.

Graag de fietsen stallen in
de fietsenstalling van voetbalvereniging Appingedam.

Je hoeft ook niet bang te
zijn dat je je fietssleutel
kwijt raakt, want deze kan je
elke ochtend bij het maga-

De jongste groepen gaan
niet fietsen, zij gaan lopend
of wij zorgen voor
vervoer.
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Maar wat nog veel belangrijker is, zo willen we voorkomen dat de medicijnen
verloren worden en gevonden worden door andere
kinderen met alle gevolgen
van dien.
Voorzie de doosjes duidelijk
van naam van uw kind, het
tijdstip en de hoeveelheid!
Mochten er nog vragen
hierover zijn dan raden we
u aan om even contact op te
nemen met de hoofdleiding.

zijn inleveren. Deze wordt
dan op een bord gehangen
en jij krijgt een nummer op
je hand. Maak hier gebruik
van, want er is niks zo vervelend als moeten zoeken
naar je sleutel.
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BINNENLANDS NIEUWS
KONINGINNEDAG 2013
APPINGEDAM - Het is al
weer een tijdje geleden
maar 30 april waren wij de
hele ochtend aanwezig in
Appingedam om kinderen
te schminken. Dit deden
we dit jaar voor het eerst.
Het was een groot succes.
We hebben ontzettend veel
kinderen geschminkt.
In alle vroegte hebben Roland en Maurice de kraam al
opgebouwd naast de kerk
op de vrijmarkt. Wat later

WIST JE DAT?

kwam ook de rest binnendruppelen. Om tien uur
begon het lekker druk te
worden. Ook kreeg iedereen een lekker glas ranja
van ons.

Op Koninginnedag waren wij
aanwezig in het centrum van
Appingedam om kinderen te
schminken. Hiernaast kan je een

Wat ons betreft gaan we
zoiets zeker vaker doen.
Misschien hebben jullie zelf
ook nog wel leuke ideeën
dan mag je dat natuurlijk
gewoon aan ons doorgeven.
Misschien kunnen we er wel
wat mee doen.

verslag lezen, en de foto hieronder
hoort er ook bij.

TIEN DINGEN DIE JE MOET WETEN
1. Zet je naam op
alle 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 zwemmen!
5. Verwachten ze
regen? Dan is het
ook wel handig om
regenkleding mee te
nemen!

6. Trek oude kleren
aan naar Kriebeldam,
je kan namelijk tijdens het
spelen best eens vies
worden!
7. Zo snel mogelijk 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 (van 08.30 tot
17.00 uur).

Geschminkt als leeuw tijdens Koninginnedag

WAT DEED DE LEIDING ZATERDAG
EKENSTEIN - Voordat Kriebeldam van start gaat moet
er altijd van alles gebeuren.
De hoofdleiding begint al in
januari met het maken van
het programma. Maar op
zaterdag voordat Kriebeldam begint komen we met
alle leiding bij elkaar om
de grote zaal in te richten,
spullen te verslepen en om
elkaar een beetje te leren
kennen.
We begonnen al om 10.00
uur en tussen de middag

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam

kregen we een lekkere kop
verse groentesoep met
brood (zie foto hiernaast).
Daarna gingen we naar
Ekenstein voor teambuilding. Allemaal leuke
activiteiten die door Team
Alpha waren voorbereid.
Best vermoeiend, maar ook
super leuk!
Vooral met het bootje (dat
uiteindelijk lek raakte) naar
de overkant van de vijver
was erg leuk en spannend.
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NIEUWS & WEER
VRIJDAGAVOND HEBBEN WE EEN EXTRA AVONDPROGRAMMA
KRIEBELDAM - Wij vinden
dat
Kriebeldam
nooit
lang genoeg kan duren.
En daarom hebben wij
op vrijdag behalve het
dagprogramma van 09.00
tot 16.15 uur ook nog een
extra avondprogramma.
Dit programma is op de

eerste en tweede week
van 19.00 tot 21.00 uur.
Wel hebben we voor beide
weken een andere activiteit
op de planning staan.
De eerste week gaan we met
z’n allen naar het centrum
van Appingedam voor een
vossenjacht! Als je vorig jaar

ook hebt meegedaan weet
je vast nog wel wat dit is, en
anders hoor je dat later deze
week nog wel.

dan kunnen de pappa’s en
mamma’s ook gelijk zien
wat we gaan doen. Dus kom
gerust gezellig langs!

Het zou natuurlijk leuk
zijn als er ook veel ouders
in Appingedam zijn op
vrijdagavond. Hoe drukker
het is hoe gezelliger, en

De tweede week blijven we
in het ASWA-gebouw voor
de Bonte Avond. Hier hoor
je volgende week natuurlijk
nog veel meer over.

Ruilhandel: de deurbel zat alleen iets te hoog voor deze jongen!

DE HI-HA-MOPPENTROMMEL
Meester: “Hoe vaak moet
ik nou nog zeggen dat je ‘s
morgens op tijd moet zijn?”
Dikkie: “Nog twaalf keer.”
Meester: “Hoezo twaalf
keer?” Dikkie: “Dan is het
vakantie meester!”

Joost staat met een treurig
gezicht bij zijn fiets. De ketting is er af gelopen. Zijn
vader komt er bij en legt de
ketting er weer op. Als hij
klaar is zegt hij: “Eigenlijk
moet zo’n grote jongen als

jij dat zelf al kunnen.” Antwoordt Joost: “Dat kan ik
ook, maar je krijgt er altijd
van die smerige handen
van.”
Twee wormen zitten aan

de bar. De ene kijkt zeer
bezorgd. Dus vraagt de
ander: “Is er iets?” “Ja,” is
het antwoordt. “Ze zijn vanmorgen mijn vader komen
halen om te gaan vissen en
ze zijn nog niet terug!”

WEERSVERWACHTING
Op de valreep is onze bestelling dan toch
nog aangekomen: de zomer van 2013! Na alle
stortbuien van de afgelopen weken en veel te
lage temperaturen hebben we nu eindelijk de zon
te voorschijn weten te toveren! Een goed begin
is het halve werk. Nu nog hopen dat het de hele
week zo blijft, maar daar zit het er wel naar uit!
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KRIEBELDAMMER
DROPPING VOOR ALLE LEIDING

DROPPING!
Kriebeldam is leuk voor de kinderen
maar ook voor de leiding. We
organiseren buiten Kriebeldam
om ook geregeld iets leuks voor
de leiding. Op 25 mei stond er een
dropping op het programma!

SLOCHTEREN - Zaterdag
25 mei hebben we voor de
leiding van vorig jaar, en
de nieuwe leiding van dit
jaar een dropping georganiseerd. Het was gelukkig
supermooi, warm en droog
zomerweer... of wacht...
nee het was toch wel een
beetje behoorlijk nat, koud
en grijs.
We vertrokken met drie
busjes vol geblinddoekte
personenen en na een uur
rondgereden te hebben

werd iedereen uit de bus
gezet midden in een weiland. De meeste groepen
waren vrij vlug terug (na
twee uur) maar er was ook
een groep pas om half één
‘s nachts weer terug in het
scoutinggebouw.
Gelukkig stonden er warme
knakworstjes en warme
chocolademelk op ons te
wachten.
Voor herhaling vatbaar?
Natuurlijk! :-)

OOK IETS TE VERTELLEN?
KRIEBELDAM - Ik kan hier
natuurlijk een heel lang stuk
tekst neerzetten en dat ga
ik nu ook wel doen, want anders blijft hier een wit stukje
over. En dat kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn.

Als je iets hebt gemaakt
mag je dit inleveren bij mij
(Peter) en dan zorg ik er
voor dat het in de Kriebeldammer komt te staan.
Liefst voor 12.00 uur even
inleveren.

Maar het zou toch veel
leuker zijn als jullie (kinderen en leiding) ook stukjes
zouden maken voor de
Kriebeldammer.

Maar misschien zijn er ook
wel ouders die dit nu lezen
en hele verhalen thuis
horen van hun kinderen.
Ook jullie mogen natuurlijk
best een ingezonden stukje
maken hoor, ook dat zetten
we er dan gewoon in.

Je mag iets schrijven over
wat je hebt meegemaakt
(wij typen het dan wel over)
maar je mag natuurlijk ook
een tekening maken.
Ook mag je moppen of
raadseltjes insturen. Bijna
niks is te gek wat ons betreft.

Want er zijn natuurlijk altijd
een hoop mededelingen die
er in moeten, maar het liefste publiceren we natuurlijk
de spannende verhalen
en belevenissen van de
kinderen.

Leiding bij het busje waarmee ze “gedropt” werden.

INTERVIEW MET DAPHNE
PECHVOGEL - Daphne, je
weet wel die ene leiding
die zo slecht loopt, is een
enorme pechvogel.
Want zeg nou zelf, wie gaat
er nu vlak voor Kriebeldam
van de trap vallen?

Daphne: Eh... ja... nou...
eh...

Dikkie: Daphne je weet toch
dat je tijdens Kriebeldam
veel moet lopen?
Daphne: Jazeker.

Dikkie: Beloof je dat je in
het vervolg voorzichtiger
zult zijn?
Daphne: Ja dat beloof ik!

Dikkie: Waarom doe je dan
zoiets geks?

Dikkie: Veel beterschap dan
maar! Komt wel weer goed!

volg ons op TWITTER via @kriebeldam en #kriebeldam

Dikkie: Ja precies, daar
weet je natuurlijk geen antwoord op te geven hè?
Daphne: Nee eigenlijk niet.
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BIJLAGE: CIRCUS
ALLES WAT JE ZOU MOETEN WETEN OVER DOMBO HET CIRCUSOLIFANTJE
Het thema van Kriebeldam
is dit jaar circus. Daarom
hier een stukje informatie
over Dombo, het bekendste
circusolifantje.
De film Dombo betekent
een lach en een traan. Het
verhaal is warm en eenvoudig: Het baby-olifantje dat in
het circus geboren wordt,
heeft extreem grote oren.
De jaloerse damesolifanten
die geen kindje hebben,
noemen hem daarom een
“monster”.

De moeder van Dombo
neemt het op voor haar
kleintje, maar ook het
olifantenleven gaat niet
over rozen. Grote oren zijn
onhandig, Dombo struikelt
erover, en hij wordt er voortdurend mee gepest. Alleen
de muis Timmie wordt zijn
vriend. Na een onhandigheid van een aantal
stakende(!) clowns drinkt
Dombo per ongeluk alcohol.
Hij wordt dronken, ziet de
spreekwoordelijke “roze
olifanten” en wordt wakker

in een boom.
Een vliegende olifant?
Kraaien overtuigen Timmie
en hem dat hij daar alleen
maar in terecht kon komen
door te vliegen. Timmie en
de kraaien zorgen ervoor
dat Dombo zelfvertrouwen
krijgt en hij verrast de hele
wereld met het feit dat hij
met zijn grote oren het
luchtruim kan kiezen. Eind
goed, al goed... de jaloerse
damesolifanten zingen een
toontje lager en Dombo

wordt de held van het
circus, dat zelfs voortaan
zijn naam draagt: Circus
Dombo.
Avonturen die zich in - en
rond het circus afspelen,
bieden veel mogelijkheden.
Per slot van rekening is een
circus altijd op reis, zodat
ieder verhaal zich op een
andere locatie kan afspelen
en doordat er in een circus
mensen en dieren vaak
tijdelijk optreden, kan er
van alles van stal worden
gehaald.

FOTO’S ONLINE
KRIEBELDAM - Tijdens
Kriebeldam maken we
altijd heel veel foto’s. We
proberen (het lukt niet
altijd) om deze foto’s in de
loop van de avond op onze
website te plaatsen. Gezien
de grote hoeveelheid lukt
het niet om alle foto’s te
plaatsen, we maken altijd
zelf een selectie.
Ook worden veel foto’s
gebruikt voor in de
Kriebeldammer.
Kijk dus regelmatig in het
plakboek op de website
voor de nieuwste foto’s.

LEIDING IS SUPERBELANGRIJK

BYE BYE HYVES

KRIEBELDAM - Ook wij zijn
afhankelijk van onze vrijwilligers. Want voor het geval
je het nog niet wist, alle
medewerkers die meehelpen op Kriebeldam doen dit
helemaal voor niks! Nouja,
je krijgt er natuurlijk een
ontzettend leuke tijd en een
hoop leuke vriendschappen
voor terug.

HYVES - Geen idee of iemand het tegenwoordig nog
gebruikt maar Kriebeldam
heeft nog een Hyvespagina.
Echter zien we ook dat bijna
iedereen tegenwoordig is
overgestapt op Facebook.

We zijn altijd op zoek naar
extra nieuwe leiding. Ook
voor de tweede week kunpagina 6

nen we best nog wat extra
hulp gebruiken.
Dus ken jij, of ben jij de
komende week nog vrij en
heb je niks te doen, geef je
dan alsjeblieft op. Zie ook
de advertentie hiernaast.
Deze oproep doen we
vooral ook aan de leiding
die zich nu alleen voor de
eerste week hebben aangemeld. Want je wil de gezelligheid hier niet missen?

Ook wij plaatsen al nooit
meer nieuwe informatie op
onze Hyvespagina. Daarom
zal na afloop van Kriebeldam de Hyvespagina van
internet afgehaald worden.
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ADVERTENTIE

GEEF
JE OP

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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UITGAAN & VRIJE TIJD
DE UITGAANSTIPS VAN DINSDAG 8 T/M VRIJDAG 12 JULI 2013
Dinsdag 9 juli 		
09.00 / 16.15 uur
Woensdag 10 juli
09.00 uur		
						
Woensdag 10 juli
13.00 uur		
						
Donderdag 11 juli
08.30 uur		
Donderdag 11 juli
12.00 uur		
Donderdag 11 juli
13.00 / 16.15 uur
Vrijdag 12 juli		
09.00 / 16.15 uur

Normale Kriebeldamdag (voor alle groepen).
Brengen kids groep 8 t/m 12 met slaapspullen en fiets.
Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Brengen kids groep 1 t/m 7 met slaapspullen bij de ASWA.
Slaapspullen op het podium.
Groep 1 t/m 7 ophalen na het nachtje slapen!
Groep 8 t/m 12 ophalen na het nachtje slapen!
DUA’S (alleen groep 1 t/m 7).
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)

SURF NAAR KRIEBELDAM.NL
KRIEBELDAM - Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes
over Kriebeldam.
Ga naar onze website: www.kriebeldam.nl
Ook zijn wij (nog steeds) actief op bijvoorbeeld
Facebook,Twitter en Hyves!
Twitter: http://twitter.com/kriebeldam
Facebook: http://facebook.com/kriebeldam
Hyves: http://kriebeldam.hyves.nl

OOK DIT JAAR WEER LEGE FLESSENACTIE
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
helemaal vol.
Aan het eind van Kriebel-

dam (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!
Help mee!
Dankjewel!

PEN:
JONGSTE GROE
GROEP 1 T/M 7
EN:
OUDSTE GROEP
GROEP 8 T/M 12
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER KRIEBELDAM & DE KRIEBELDAMMER
De Kriebeldammer
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Eindredactie
Dikkie Kriebel

Waar vind je ons?
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
vragen naar: Kriebeldam
(tussen 08.30 en 17.00 uur)

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Sociale Media
facebook.com/kriebeldam
twitter.com/kriebeldam
kriebeldam.hyves.nl
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