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KRIEBELDAM - Zoals altijd 
donderdag kan ik wel weer 
gaan zeuren over hoe 
moe ik ben maar dat doe 
ik deze keer niet. Oeps, te 
laat! Toch al weer gedaan. 
Nouja, maakt ook niet uit.
Het was in ieder geval wel 
super gezellig.
Gisteren was ik heel vroeg 
al op Kriebeldam om nog 
even de kinderen van de 
oudste groepen uit te zwaai-
en. Daarna duurde het nog 
even voordat de kinderen 
van de jongste groepen hier 
waren. Om één uur waren 
ze er dan eindelijk.
We gingen toen allemaal 
groepsspellen doen de 
hele middag. We deden 
gekke dingen zoals kruiwa-
gentje spelen, en met de 

parachute (zie foto). En als 
feestelijke afsluiting van de 
middag lekker patat met 
knakworstjes eten. Ook 
zijn we nog even naar de 
Stammenhof geweest en 

daarna hebben we een foto 
speurtocht gedaan door de 
wijk Opwierde. Dit was best 
moeilijk, zo moeilijk zelfs dat 
sommige groepen pas heel 
laat terug waren. Daarna 

snel bedden opmaken en 
film kijken (die jammerge-
noeg een paar keer vast 
liep).
Tot morgen allemaal!
Dikkie Kriebel

NACHTJE SLAPEN EN DUA’S

KRIEBELDAM - Op de beide foto’s op deze voorpagina 
zien jullie de parachute. Jullie pappa’s en mamma’s zullen 
zich vast wel afvragen wat dit voor iets is. Nou dat is een 
groot stuk stof, wat alle kinderen aan de randen vast 
moeten houden en heel hard wapperen. Dan roept iemand 
bijvoorbeeld “alle jongens er onder” die laten dan los en 
kruipen er snel onder.
In de tussentijd rolt er ook nog steeds een bal over het 
doek heen dat dan niet op de grond mag komen. Tja 
uitleggen is één ding, maar eigenlijk moet je het gewoon 
een keer gedaan hebben ;-)

Tekeningen, verhalen en mopjes 
inleveren voor 12.00 uur bij Peter!

VOSSENJACHT

Morgenavond hebben we in het 

centrum van Appingedam vossenjacht. 

We moeten dan verklede leiding 

zoeken. We verzamelen om 19.00 uur 

op Kriebeldam en gaan daarna lopend 

naar het centrum. Rond 21.00 uur zijn 

we hier weer terug.

KRIEBELDAM -  Morgen is 
grotendeels een normale 
Kriebeldamdag. We be-
ginnen gewoon om 09.00 
uur en alle kinderen gaan 
om 16.15 uur naar huis. ‘s 
Middags hebben we een 
soort circus markt, met 

allerlei knotsgekke spellen. 
Wat precies dat zullen jullie 
morgen wel zien.
En dan ‘s avonds is er nog 
van 19.00 tot 21.00 uur een 
extra avondprogramma.

Lekker verkoeling zoeken bij het zwembad!

DUA’S

Een relaxte knutseldag vandaag op 
Kriebeldam! Bekijk de foto’s!

WEBSITE

De website is inmiddels bijgewerkt! 
Bekijk snel de foto’s!

EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

PARACHUTESPEL ERG LEUK

PROGRAMMA VRIJDAG



Tja als je niet op de foto wilt dan kom je er natuurlijk juist op. En nog in de Kriebeldammer ook!
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Een klein jongetje staat voor 
de deur te springen om bij 
de deurbel te kunnen. Een 
deftige heer komt voorbij en 
tilt het jongetje op zodat hij 
er bij kan. Als de heer het 
jongetje neer zet zegt het 
jongetje tegen de man: “En 
nu heel snel wegrennen!”

Een vrouw belt naar de 
helpdesk en zegt dat haar 
computer niet meer werkt. 
De helpdesk vraagt wat 
er op het scherm staat, 
de vrouw antwoordt: “Een 

bloempot maar wat maakt 
dat nou uit?”
Dikkie komt in een doe het 
zelf zaak en vraagt om 
spijkers. De verkoper: “Hoe 
lang wil je ze hebben?” 
Jurre: “Hoe lang kan je ze 
missen?”

Kapper tegen Martijn: “Hoe 
wil je je haar geknipt heb-
ben?” Martijn: “Net zoals 
mijn vader, met een gat in 
het midden.”

Juf: “Als je de appel deelt 

door vieren, en je doet dit 
daarna nog eens, wat krijg 
je dan?” Hugo: “Appelmoes 
juf!”

Het is blauw en het is niet 
zwaar? Lichtblauw!

Waarom zit een kat graag 
achter de computer? Dan 
kan ze lekker met de muis 
spelen!

Sta ik laatst in de file, doet 
een man in de auto naast 
mij zijn raampje open. Ik 

denk dat hij iets wil vragen 
en doe ook mijn raampje 
open. Zegt die man: “Ook 
een scheet gelaten?”

Twee spoken zitten op 
zolder. Eerste spook: “Ik  
geloof dat ik mensen hoor” 
Tweede spook: “Geloof jij 
dan in mensen?”

Ober: “Eet u graag wild?” 
Man: “Nee hoor, ik eet graag 
rustig.”

BELANGRIJK - Er is weer 
een stapel t-shirts klaar! Ze 
worden vandaag uitgedeeld 
bij de dagsluiting. Mocht 
jij nou ook nog een shirts 
willen laten bedrukken dan 
kan dat natuurlijk.
Gewoon morgen even 
meenemen. Het kost maar 
2,50. Liefst wel een lichte 
kleur want de opdruk wordt 
donkerblauw.
 
Vergeet je niet je naam 
en groep in het shirt te 
plakken? Anders weten we 
niet van wie het is!

SLAAP NIEUWS

MOPPENTROMMEL

T-SHIRTS

KRIEBELDAM HEEFT EEN FINANCIËLE BIJDRAGE ONTVANGEN VAN:

Deze bedrijven hebben allemaal geld aan Kriebeldam overgemaakt. We hebben natuurlijk nog veel meer sponsoren, deze 
namen noemen we de volgende keer!
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WOENSDAG JONGSTEN

JONGSTEN
Op woensdag zitten de kinderen 

van de oudste groepen altijd 

op Elders, vandaar dat deze 

Kriebeldammer eigenlijk alleen 

maar over de jongsten gaat.

Leuk toch?

EEN MAILTJE VAN...

KRIEBELDAM door Anna Bouma, stoer hoor!

Kevin kwam gisteren 
thuis en was helemaal 
blij, want hij had een 
nieuw vriendinnetje 
erbij! lisa heet ze... lisa 
blijft ook slapen en ze 
hebben afgesproken 
naast elkaar te slapen 
vanavond. Ook heeft 
hij gelijk maar zijn 
telefoonnummer van 
thuis gegeven zodat 
ze thuis een keer zou-
den kunnen spelen 
haha.. De 1e dag vond 

hij het nog een beet-
je spannend, maar 
nu wil hij het liefste 2 
weken naar kriebel-
dam :). 

Misschien leuk voor in 
de kriebeldammer?

Groetjes Marloes 
(moeder van kevin)

Wie gaat dit straks allemaal weer opruimen?Wel gaan wel lekker nieten... of niet... Jawel!

Deze foto zat bij het mailtje van de moeder van Kevin. --
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DUA’S

Ja hoor, ook bij strijkkralen kom je gewoon op de foto ;-)Clowntjes verven was een groot succes!

Gemaakt door Rosalie uit groep 11Dierenmaskers... Veel werk, maar o-zo mooi!

Ja Cynthia, ook jongens kunnen best wel afwassen hoor ;-)Opperste concentratie...

Na het pannenkoekenbakken gaan we... Afwassen dus!Zandkleuren blijft populair!



Je hebt de vrouw met de baard... en de man met de snor!
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DUA’S

En het was weer een puinhoop, maar wel een gezellige puinhoop.
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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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EN DAN DIT NOG...

 WEERSVERWACHTING 
 
En dan nu het weer voor morgen! Morgen is 
weer mooi weer. Net als het weer van die ene 
dag vorig jaar. Je weet wel... Donderdag... in 
juni... of vrijdag in april. Nouja, het was in ieder 
geval net iets warmer als diezelfde dag ervoor.
En mocht het nu morgen niet zo mooi worden. 
Wees niet bang. Er komt vast wel een dag dat 
het wel mooi weer wordt.
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Donderdag 11 juli 20.00 uur  Nabespreking voor alle groepsleiding (geen kinderen dus, die zijn vrij)
Vrijdag 12 juli  09.00 / 16.15 uur Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
      ‘s Middags circusmarkt!
Vrijdag 12 juli  19.00 / 21.00 uur Avondprogramma voor leiding en kinderen
      Vossenjacht in het centrum van Appingedam
Vrijdag 12 juli  21.00 uur  Gezellige avond voor de groepsleiding (geen kinderen dus, die zijn vrij)
Zaterdag 13 juli  hele dag  WEEKEND!
Zondag 14 juli  hele dag  WEEKEND!
Maandag 15 juli  09.00 / 16.15 uur Start tweede Kriebeldamweek!
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ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

We zijn vergeten een doos 
neer te zetten voor de lege 
flessen maar je kan ze wel 
gewoon inleveren. Want 
wij brengen ze dan naar de 
winkel en kunnen van het 
statiegeld dan weer leuke 

dingen kopen voor jullie. 
Want daarom doen we dit 
natuurlijk. De flessen kan je  
inleveren bij het magazijn. 
Hier hebben we een hoekje 
gemaakt waar we de fles-
sen neer zetten.

Liefst natuurlijk wel alleen 
plastic flessen, want wij 
zijn best onhandig dus gla-
zen flessen zouden waar-
schijnlijk alleen maar kapot 
vallen, haha!

KRIEBELDAM - Ondanks dat iedereen natuurlijk ontzettend 
goed op zijn eigen spulletjes past gebeurd het natuurlijk 
nog steeds wel eens dat er toch iemand wat kwijt raakt.
Alles wat gevonden wordt op Kriebeldam komt in de gevon-
den voorwerpen doos welke op het podium staat. Het komt 
helaas ook wel eens voor dat iemand per ongeluk iets van 
iemand anders mee neemt naar huis. Kom je hier achter, 
neem het dan mee terug en leg het alsnog bij de gevonden 
voorwerpen neer, dan komt het vast wel weer
bij de juiste persoon terecht.

UITGAAN & ACTIES

LEGE FLESSENACTIE

GEVONDEN VOORWERPEN

DE UITGAANSTIPS VAN DONDERDAG 9 T/M MAANDAG 15 JULI 2013

AANMELDEN TWEEDE WEEK

Wil jij je nog aanmelden voor de 

tweede week? Dat kan misschien 

nog wel. Vraag het even bij de 

hoofdleiding.

Geldt ook voor leiding natuurlijk!


