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

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

WEBSITE

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

DUA’S
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EINDE EERSTE WEEK IN ZICHT
KRIEBELDAM - Hey Kriebeldammers! Ik snap er echt
helemaal niks van. Zo is het
nog maandag, en dan is het
al weer vrijdagmiddag. Kriebeldam vliegt zoals altijd
weer voorbij.
Maar wat was het weer
gezellig zeg. Veel kinderen,
bijna 120 en gelukkig ook
weer veel enthousiaste
leiding.
Vandaag hebben we
gelukkig nog een leuke
dag gehad op Kriebeldam.
Vanmorgen eerste lekker
nog even in de hutten spelen, schminken en andere
leuke spellen. Uiteindelijk
stond er op de middag een
spellenmarkt op het programma.

xxx

De gekste dingen moesten
we doen. Vlahappen, met
annanasschijven sjoelen
over een laag yoghurt heen
enz. Een smerige boel dat
het werd joh, maar wel heel

erg grappig.
Vanavond nog even de
vossenjacht en dan een
weekendje uitrusten en er
maandag weer vol goede
moed tegen aan.

Iedereen die ik niet weer
zie volgende week een fijne
vakantie en de rest: tot
volgende week!

Dikkie Kriebel

HEB JE ALLES WEER MEE?
KRIEBELDAM - Vandaag is
alweer de laatste dag van
de eerste week. We hopen
dat jullie het naar je zin hebben gehad!
Vergeten jullie niet om al
je eigen spullen weer mee
terug naar huis te nemen?

Op het podium staat een
doos met gevonden voorwerpen. Ook delen we
vandaag de t-shirts weer uit
die klaar zijn.
We bewaren de spullen die
we vinden ook volgende
week nog.
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TWEEDE WEEK KRIEBELDAM
KRIEBELDAM - Volgende week is er nog een weekje
Kriebeldam! Dus als je nog zin hebt om nog een tweede
week mee te doen dan kan dat. Er zijn niet zo veel
plekjes meer vrij, maar je kan je vandaag (vanavond) nog
aanmelden.
Ben je bang dat we precies hetzelfde gaan doen? Nergens
voor nodig! Natuurlijk zijn sommige dingen wel hetzelfde
maar we hebben ook een heleboel nieuwe dingen bedacht.
Zo zijn er allemaal nieuwe DUA’s, is de speurtocht op
maandag helemaal anders en hebben we op vrijdagavond
een Bonte Avond in het ASWA-gebouw.

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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WIE IS TOCH DIE DIKKIE KRIEBEL
KRIEBELDAM - Wie is toch
die Dikkie Kriebel. Hij schijft
altijd een stukje voor de
Kriebeldammer maar heeft
iemand hem ooit gezien?
De verslaggever van de
Kriebeldammer heeft de
afgelopen maanden al regelmatig met zijn camera op
de loer gelegen in de hoop
Dikkie Kriebel op de foto te
kunnen zetten.
Tot op heden is dit echter
niet gelukt. Iederen die
gevraagd wordt waar Dikkie
Kriebel uithangt kijkt ver-

schrikt op en geeft niet echt
een duidelijk antwoord. Het
lijkt er op dat de mensen
van de hoofdleiding hem
wel kennen en regelmatig
spreken maar niemand
weet, of wil vertellen waar
hij uit hangt.
Wat ze wel willen vertellen
is dat ze hem regelmatig
spreken en dat hij toch
altijd bij de vergaderingen
aanwezig is.
Wat algemeen bekend is
is dat Dikkie Kriebel zich
jaren geleden - het was

geloof ik 1966 - ongelovelijk
verveelde in de zomervakantie omdat er niks te doen
was in Appingedam. Dat is
gelukkig nu wel anders.
Terwijl jullie verslaggever
net weer onderweg is naar
zijn auto krijgt hij plotseling een telefoontje van een
onbekend nummer. Helaas
was hij net te laat met opnemen. Gelukkig was er wel
een berichtje ingesproken.
Het was iemand die zijn
naam niet zei, maar heel
misschien ergens volgende
week zou er een bijzonder

iemand langskomen op
Kriebeldam. Maar het was
nog niet zeker. Zou dat dan
Dikkie Kriebel zijn? Dat is
ons al vaker beloofd, dus
afwachten maar weer...

KRIEBELDAMMER
Het thema van dit jaar
is Circus. Vandaag
moesten we van onze
leiding een stukje voor de
Kriebeldammer schrijven
of tekenen. en ik wil graag
een gedichtje schrijven.
CIRCUS
Curcus is leuk want je
ligt dan in een deuk.
De clown doet kunstjes,
en dat is grappig samen
met een touw en een
ladder.

Noa, groep 7

xxx

KRIEBELDAM HEEFT EEN FINANCIËLE BIJDRAGE ONTVANGEN VAN:
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WOENSDAG OUDSTEN
VERSLAG VAN ELDERS (1)
We vertrokken ongeveer om
10.00 uur. Eerste reden we
verkeerd en moesten we
weer helemaal terug. Toen
we bij De Freylemaborg
aankwamen gingen we
naar het Slochterbos. Toen
deden we blikspuit, dat was
heel grappig. Toen gingen
we terug naar het gebouw
en gingen we eten. Eerst
kregen we een frikandel,
daarna een pannenkoek en
toen een hamburger. Toen
gingen we weer naar het

KRIEBELDAM

bos. Daar deden we levend
stratego met kaarten. Toen
gingen we terug naar het
gebouw. En gingen we
knakworst eten. Daarna
onze bedden opmaken en
slapen. Daarna hadden we
spooktocht maar ik deed
niet mee want ik was moe.
De volgende dag gingen we
rechtstreeks naar Kriebeldam fietsen. Het was heel
gezellig. Einde.
X Minou Ortse
Groep 11

Ik vond Kriebeldam heel erg leuk.
Maar ik vind het, niet zo leuk dat
we moeten zingen. Maar dat is een
traditie. I love Kriebeldam.
Vet, Cool, Kriebeldam, 2013.
Romy Romano

Moe jongens, van het kleine stukje fietsen naar Elders?

Daimy en Channah

VERSLAG VAN ELDERS (2)
Elders.
Groepen 8-9-10-11-12 zijn
naar Elders geweest. We
zatten in vrijmaborg in
Slochteren in het Slochterbos. We hebben allemaal
spelletjes in het bos gedaan
dat was echt super leuk
zoals water vuur en spons.
We gingen om 2 uur ‘s
avonds spooktocht doen de
waren 2 groepen een meisjes groep en een jongens
groep.

Het was wel heel eng jeroen
hadt een een pak aan met
een mascer op veel kinderen waren bang voor hem.
Rihanne en Maurice zatten
met een licht op een beed te
schijnen.

Leonie
Groep 11

Foto’s gemaakt? Lever ze in voor de website en de Kriebeldammer

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam
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ELDERS

Op de fiets naar Elders!

Tussenstop bij op de dijk van Delfzijl, lekker uitrusten aan zee.

Tijd voor een boterham...

Even rustig zitten na aankomst op Elders

Even wuiven misschien?

En ja hoor, Jeroentje was ook mee!
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ELDERS

Gangster Maurice...

Buis vullen met water...

En ja hoor, we hebben er weer eentje gevangen!

Puzzelen...

Voetballen voor de Freylemaborg...

Slaapruimte inrichten...

volg ons op TWITTER via @kriebeldam en #kriebeldam
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VAN ALLES EN NOGWAT
LACHEN!
Carlijn heeft strafwerk
gekregen omdat ze niet kan
tellen. Ze moet honderd
keer schrijven: ik kan niet
tellen. Als Carlijn haar
strafwerk aan de juf geeft
wordt de juf woedend:
“Waarom heb je het maar
tachtig keer geschreven?”
“Omdat ik niet kan tellen
juf”.
“Wat is jou achternaam?”
vraagt de man aan
het loket. “ZrirnotskiSramicotska” antwoordt
de vrouw. “Hoe schrijf je
dat precies” vraagt de
man. “Met een streepje
er tussen.” antwoord de
vrouw.
Roosje, wil je niet met je
vinger in je neus peuteren
vraagt de juf aan Roos. Is
goed juf, maar met welke
vinger mag ik dit wel doen
dan?
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Knabbel en Babbel staatn
in het bos te kletsen. Zegt
Knabbel: Ik las ergens dat
je bent wat je eet! Zegt
Babbel: Nou mooi is dat,
dan zijn wij dus een stel
eikels!
Jan tegen Klaas: Zeg eens
heel snel achter elkaar:
auto, auto, auto...
Klaas probeert het: Auto,
auto, auto, pffff. Jan zegt
dat hij het beter kan en
roept: FILE!

GEFELICITEERD
Wisten jullie dat Henk Samplonius
(gisteren) en Amy Wolters
(vandaag) jarig zijn?

Namens alle Kriebeldammers van
harte gefeliciteerd!

Er zitten twintig vissen in
een meer, er verdrinken
er zeven. Hoeveel heb je
er dan nog over? Twintig
natuurlijk, want vissen
kunnen niet verdrinken.
Weet je wat weg is, altijd
weg is geweest, en altijd
weg zal blijven? De weg
natuurlijk!

Groepsfoto!

Groepsfoto!

Blikgooien

Zoals beloofd, in de Kriebeldammer!
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UIT HET MUSEUM

Zonder naam

Dyantha van der Laan uit groep 3

Romy Romano

Door iemand uit een groep.

WEERSVERWACHTING
Volgende week beloofd een goede week te
worden voor Kriebeldam. Lekker warm, en
droog. Dat is dus goed nieuws voor ons. Kunnen
we weer lekker de hele week buitenspelen.
Maarja, het blijft natuurlijk een voorspelling dus
we zullen het wel af moeten wachten, maar het
lijkt goed te gaan komen!
kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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UITGAAN & ACTIES
DE UITGAANSTIPS VAN VRIJDAG 12 T/M MAANDAG 15 JULI 2013
Vrijdag 12 juli		
19.00 / 21.00 uur
						
Vrijdag 12 juli		
21.00 uur		

Avondprogramma voor leiding en kinderen
Vossenjacht in het centrum van Appingedam
Gezellige avond voor de groepsleiding (geen kinderen dus, die zijn vrij)

Zaterdag 13 juli		
Zondag 14 juli		

hele dag		
hele dag		

WEEKEND! Lang uitslapen en vroeg naar bed!
WEEKEND! Lang uitslapen en vroeg naar bed!

Maandag 15 juli		

09.00 / 16.15 uur

Start tweede Kriebeldamweek!

FILMPJE OP FACEBOOK
KRIEBELDAM - Vanmiddag is er een filmpje gemaakt van
de spellenkermis. Foto’s zijn natuurlijk altijd leuk, maar
filmpjes nog veel leuker.
Dit filmpje hebben we inmiddels op onze facebook pagina
gezet. Kijk dus snel op www.facebook.com/kriebeldam.
Heb je geen Facebook? Niet getreurd, we zetten hem komend weekend ook op onze eigen website.

FOTO’S EN KRIEBELDAMMERS
De foto’s en Kriebeldammers van de afgelopen
week komen uiteraard
allemaal op de website te
staan maar door drukte is
dat niet helemaal gelukt.
Van zaterdag (het opbou-

wen en de teambuilding
van de leiding) en maandag
en dinsdag staan wel op
de site. Komend weekend
zullen we de rest ook op de
site gaan zetten.
Volgende week gaat het

wel goed komen, want dan
heeft degene die de site
bijwerkt (Peter) alle dagen
vrij van zijn werk, dus hij
beloofd beterschap!
Check dus kriebeldam.nl!

EEDE WEEK
AANMELDEN TW
nmelden voor de
Wil jij je nog aa
t kan misschien
tweede week? Da
het even bij de
nog wel. Vraag
hoofdleiding.
!
leiding natuurlijk
Geldt ook voor

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER KRIEBELDAM & DE KRIEBELDAMMER
De Kriebeldammer
© 2013
Een uitgave van
Vakantiespelen Kriebeldam
Op papier gezet door
ASWA REPROSERVICE
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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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