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KRIEBELDAM - Gister-
morgen waren alle jongste 
groepen vrij en de oudste 
groepen vertrokken al om 
09.00 uur op de fiets naar 
Elders. Alle andere kinderen 
kwamen hier woensdag-
middag om 13.00 uur.
We hebben toen eens een 
keer iets helemaal anders 
gedaan op de woensdag-
middag. We zijn allemaal 
gekke opdrachten gaan 
doen in het centrum.
Alle groepen gingen naar 
het Kerkplein en kregen 
daar bij een post kaartjes 
met opdrachten en vragen. 
Hele normale vragen zoals 
“hoeveel hangende keukens 
zijn er” maar ook hele gekke 
opdrachten zoals “ga op 
pad en kom terug met een 

gebakken ei”. Die moest je 
dan ergens bij iemand thuis 
vragen. Je moest telkens 
een opdracht doen en dan 
terug naar de post voordat 
je de volgende opdracht 

kreeg. Zo moesten bijvoor-
beeld andere groepen een 
boterham ergens halen. En 
wat deed die gekke leiding 
op de post dan, die deed 
het ei op het brood en at 

hem op! Het moet toch niet 
gekker worden. 
En tja, wat we verder 
gedaan hebben? Lees 
snel verder op de volgede 
pagina! Dikkie Kriebel

JONGSTE GROEPEN PROGRAMMA

KRIEBELDAM - Vrijdagavond tijdens de pauze van de 
Bonte Avond vind de verloting plaats van de prijzen die 
door onze sponsoren (zie elders in deze Kriebeldammer) 
beschikbaar zijn gesteld. Dit zijn de winkels in Appingedam 
en omstreken. De opbrengst van de verkoop van de lootjes 
komt geheel ten goede aan de kinderen van Kriebeldam. 
We kopen van de de opbrengst namelijk allemaal weer 
leuke spullen voor de kinderen.
Vergeet dus niet uw goedgevulde portemonee mee te 
nemen naar Kriebeldam (we verkopen in de pauze ook 
koffie, thee en frisdrank).

Nog wat te vertellen voor in de 
Kriebeldammer? Morgen kan het nog!

LAATSTE KANS

LEVER MORGEN EEN T-SHIRT IN EN 

KRIJG HEM NOG DEZELFDE DAG WEER 

BEDRUKT TERUG MET HET LOGO VAN 

KRIEBELDAM VAN DIT JAAR. 

KLEUR OPDRUK WORDT DONKERBLAUW, 

EN DE PRIJS IS 2,50. 

GRAAG INLEVEREN BIJ PETER

KRIEBELDAM -  We weten 
dat jullie ongetwijfeld erg 
moe zullen zijn morgen, 
maar we verwachten jullie 
morgenavond ook weer op 
Kriebeldam voor het avond-
programma. Wel komen 
hoor, want het wordt ontzet-

tend leuk. Wat we gaan 
doen ga ik hier echt niet nog 
een keer neerzetten, dat is 
nu al zo vaak gedaan dus 
dat moet je nu gewoon wel 
kunnen dromen.

Even een groepsfoto maken in het bos tijdens het geluidenspel!

DUA’S

Wederom een relaxt middagje 
knutselen, en gelukkig buiten deze keer!

SPONSOREN

Bij deze Kriebeldammer een overzicht 
van onze sponsoren!

EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

GROTE VERLOTING

PROGRAMMA VRIJDAG



Spellen op het grote veld tegenover het ASWA-gebouw.
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Tja, het komt niet vaak voor 
dat ik zoveel te vertellen 
heb dat het niet op één 
pagina past, maar vandaag 
dus mooi even wel!

Tussendoor kregen we ge-
lukkig veel ranja en werden 
we lekker ingesmeerd tegen 
de zon. Op den duur waren 
we klaar met de opdrachten 
toen hebben we nog een 
hele tijd “vies of lekker” op 
het plein gespeeld.
Een leuke spontane actie 
van de groepsleiding. Blijk-
baar waren ze het nog niet 
zat in Appingedam. Ik ben 
ondertussen wel vast terug-
gegaan naar het ASWA 
gebouw om  een verrassing 
klaar te leggen. Wat dat 
was? Heerlijke ijsjes voor 
iedereen!

Na deze verkoeling was het 
nog geen tijd om te gaan 
eten en zijn we nog even 
naar het veld aan de over-
kant van de straat gegaan 
om lekker te ravotten. We 
hebben gevoetbalt, met een 
frisbee gespeeld en een 
hele zak vol spelmateriaal 
uitgetest.

Na een uurtje was het tijd 
voor het eten, wat al weer 
door De Vesting werd 

gebracht. Heerlijke patat en 
een knakworstje en nog een 
toeje na ook. Prima gere-
geld door Kriebeldam toch?

Tja en toen was het nog 
maar zeven uur. Dus lekker 
nog even naar de Stammen-
hof om even uit te razen.

Ondertussen ging de leiding 
snel een spel voorbereiden, 
het dierengeluidenspel. Dit 
hebben we gespeeld in het 
bos bij de manege.

Echt wel raar hoor. Allemaal 
leiding had zich verstopt en 
ging dierengeluiden ma-

ken. We moesten een koe, 
kat, uil enz. zoeken. En tja, 
toen waren we even de tijd 
vergeten want we moesten 
heel snel terug naar Krie-
beldam. Het was al bijna ne-
gen uur en de kinderen die 
niet bleven slapen moesten 
al weer naar huis.

Voor de andere kinderen 
was het toen snel bed-
den opmaken en nog een 
film kijken om daarna snel 
(nouja snel) te gaan slapen. 
Want het was natuurlijk 
wel een hele drukke dag 
geweest.

Vanochtend om 08.30 uur 
naar huis, even douchen en 
misschien even op de bank 
liggen en vanmiddag weer 
terug naar Kriebeldam voor 
de dua’s. Lekker knutselen! 
Hiervan staan veel foto’s 
in de Kriebeldammer van 
vandaag. Kijk maar snel!

En tja... nu is deze dag ook 
al weer voorbij en is het 
morgen de alllllllerlaatste 
Kriebeldamdag van dit 
jaar. Jammerrrrrr! Morgen 
maken we er nog een spet-
terend feest van met elkaar 
toch? Zie jullie morgen! 
Dikkie Kriebel

VERSLAG JONGSTEN

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

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

OPROEPJE

Van PH aan HB... zorg jij voor 

aardbeiden en beschuit dan kijk ik 

wat ik kan regelen voor je.

OPROEP

Een waar kunstwerk!

Beste kinderen, lei-
ding, ouders enz.

Morgen komt de allerlaatste 
Kriebeldammer van dit jaar 
uit. Dat is dus je laatste kans 
om nog stukjes te schrijven 
of te tekenen voor de Krie-
beldammer.

Aangezien de redactie een 
beetje heel erg inspiratie-
loos is (zal wel door het 
warme weer komen) nog-
maals een oproep aan jullie 

allemaal om leuke stukjes in 
te leveren.

Vertel bijvoorbeeld over de 
fietstocht naar Elders, over 
wat je de afgelopen twee 
weken hebt gedaan of wat 
jullie morgenavond met jul-
lie groep gaan doen.

Wij kijken uit naar jullie 
verhaaltjes!

... groep 6Dominique uit groep 6.

Het zonnetje schijnT inderdaad wel!
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WOENSDAG

Hey, wat heb ik nou aan mijn parachute hangen?!

Smile, je staat in de Kriebeldammer!Op het veld tegenover de ASWA

Zwijmel...

Awwww, wat zijn ze toch lief samen!
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DONDERDAG

Meer foto’s van de DUA’s binnenkort op onze website!

 EN DAN NU HET WEER WEER 
 
Interview met Paul Pietersma
Kort maar krachtig: WARM!
Blijft het warm? Ja.
Nog lang? Vast wel!
Waarom dan? Gewoon... 
Nog wat op te merken? Nee hoor. 
 
Bedankt!
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SPONSOREN 2013

NEXT FASHION
“FAIR”
    CADEAUSHOP

GRONINGEN-OOST
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SPONSOREN 2013
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Vrijdag 19 juli  09.00 / 16.15 uur Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
      Let op: Voorbereiden acts Bonte Avond!
Vrijdag 19 juli  19.00 / 21.00 uur Avondprogramma voor leiding en kinderen
      Bonte Avond!
Vrijdag 19 juli  21.00 uur  Gezellige avond voor de groepsleiding (geen kinderen dus, die zijn vrij)
Zaterdag 20 juli  hele dag  Opruimen en schoonmaken (alle leiding)
Zondag 21 juli  hele dag  VAKANTIE!
Maandag 22 juli  hele dag  NOG STEEDS VAKANTIE!
Vrijdag 3 augustus hele dag  Coopluydenmarkt, met kinderspellen in de Solwerderstraat!

De Kriebeldammer
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Vakantiespelen Kriebeldam
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Waar vind je ons?
Vakantiespelen Kriebeldam
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facebook.com/kriebeldam
twitter.com/kriebeldam 

kriebeldam.hyves.nl

ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

Morgen is het al weer de 
laatste Kriebeldamdag. Dat 
betekend dus dat we lang-
zaamaan de spullen weer 
gaan opruimen en dan ko-
men er ook weer een hoop 

gevonden voorwerpen aan 
het licht. Deze hebben we 
inmiddels in een grote doos 
op het podium neergezet. 
Kijk jij daar ook nog even 
in als je wat kwijt bent? Na 

Kriebeldam gaat de doos 
nog een paar weken ons 
magazijn in en daarna gaan 
ze weg.
Heb je een t-shirt laten 
bedrukken? Ze zijn inm-

middels allemaal klaar 
dus vraag even aan Peter 
als je hem nog niet hebt 
teruggekregen waar hij is 
neergelegd.

KRIEBELDAM - Morgenavond houden we weer de traditi-
onele Bonte Avond op Kriebeldam. Dat betekend dat alle 
groepen op het podium een leuke act gaan opvoeren.
Het beloofd weer een heel bonte show te worden die, is 
tenminste de bedoeling, in het teken komt te staan van het 
thema “circus”.
Alle ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s zijn ook van 
harte welkom om van deze wervelende circusvoorstelling 
te komen genieten!
Het is van 19.00 tot 21.00 uur.

UITGAAN & ACTIES

MORGEN DE LAATSTE DAG

UITNODIGING

DE UITGAANS-AGENDA

LEIDING GEZOCHT 

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!


