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HET ZIT ER WEER HELEMAAL OP

KRIEBELDAM - We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, 
maar we zijn echt ontzettend dankbaar dat we ook dit jaar 
weer veel sponsoren hebben.
We hebben een groot aantal bedrijven die geld 
beschikbaar hebben gesteld, maar ook veel kleine 
bedrijven en winkels die kosteloos materialen beschikbaar 
hebben gesteld. Dankzij deze bijdragen hoe groot of  
klein ook, kunnen wij de kinderen in Appingedam twee 
ontzettend leuke weken bezorgen.

Daarom nogmaals: BEDANKT VOOR ALLES!

Namens iedereen op Kriebeldam een 
hele fijne vakantie gewenst!

AVONDPROGRAMMA

Vanavond om 19.00 uur verwachten we 

jou met je ouders, broers en zussen, 

opa’s en oma’s voor de Bonte Avond!

Vergeet je portemonee niet, want in 

de pauze is er een verloting. Tevens 

kan er koffie, thee en fris gekocht 

worden aan de bar. Voor de kinderen 

is de ranja natuurlijk gratis!

IETS KWIJT?

De doos met gevonden voorwerpen 
staat bij ons op het podium!

SPONSOREN

Bij deze Kriebeldammer nogmaals een 
overzicht van onze sponsoren!

EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

SPONSOREN KRIEBELDAM BEDANKT



Nog een foto van gistermiddag tijdens de DUA’s.
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Zo, dat waren me de twee 
weken wel weer. Een kleine 
samenvatting is wel op zijn 
plaats denk ik.

Want de twee weken zijn 
weer voorbij gevlogen, 
maar de kinderen en leiding 
die vaker mee doen zijn dat 
inmiddels al weer gewend 
denk ik.

De eerste week deden er 
ongeveer 120 kinderen mee 
de tweede week ruim 100. 
Ze hebben zich weer twee 
weken lang vermaakt met 
verschillende speurtochten, 
een ruilhandel en natuurlijk 
huttenbouwen.
Maar ook de vaste activi-
teiten als pannenkoeken 
bakken, popcorn maken en 
schminken staan natuurllijk 
weer op het programma.

Verder dagjes naar het 
Schildmeer en midgetgolf  
waren weer erg succesvol.

En dan is er natuurlijk nog 
de overnachting op Elders, 
dit jaar weer in het Sloch-
terbos van de oudsten. Dat 
is iets wat  de kinderen van 
de oudste groepen zich nog 
lang zullen herinneren (en 
de leiding trouwens ook).
De lange fietstocht er-

naartoe was natuurlijk 
weer geweldig, maar ook 
het programma op Elders 
zelf was erg leuk. En van 
slapen kwam (zeker na de 
spooktocht) niet veel meer 
terecht.

De jongsten bleven weer in 
het ASWA-gebowu slapen 
en hadden de eerste week 
een programma op het 
trapveld bij de voetbalvel-
den, en de tweede week 
een opdrachten tocht in het 
centrum van Appingedam. 
Daarover kan je alles lezen 
in de Kriebeldammer van 
gisteren.

En op donderdagmiddag 
waren er als vanouds weer 
de DUA’s. Heel veel ver-
schillende dit jaar, je kon 
beide weken namelijk uit 
wel 14 verschillende activi-
teiten kiezen. Er is weer een 
hoop geknutseld.

Vrijdag tijdens de eerste 
week kon iedereen druk 
aan de slag met de A.A’s, en 
de tweede week (vandaag 
dus) stond natuurlijk weer 
helemaal in het teken van 
het voorbereiden van de 
acts voor de Bonte Avond. 
Vanavond zullen we de 
resultaten kunnen zien.

En met die Bonte Avond 
komt er weer een einde 
aan Kriebeldam. Wat dit 
jaar betreft in ieder geval 
want volgend jaar zijn we er 
natuurlijk gewoon weer.

Ik heb genoten van dit jaar 
en hoop dat dit voor jullie 
allemaal geldt. En nu genie-
ten van een wel verdiende 
vakantie wat mij betreft.

Hou je alvast de eerste twee 
weken van de zomervakan-
tie van volgend jaar vrij in 
je agenda? Zien we je dan 
weer!
Dikkie Kriebel

VERSLAG JONGSTEN

VERBANNEN NAAR DE TWEE PAGINA?

KRIEBELDAM HEEFT EEN FINANCIËLE BIJDRAGE ONTVANGEN VAN:

Van Essent hebben we 500,00 ontvangen. Van het SNS Fonds, Marenland, Het Groninger Huis en de NAM elk een bedrag 
van 250,00. Ten slotte van de gezamelijke bedrijven van het Chemiepark en van de Albert Heijn nog eens 100,00.
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POST EN TEKENINGEN

De Kriebeldammer
 

Wist je al dat alle Kriebeldammers 

van dit jaar (en de vorige jaren) 

ook op onze website staan? Je kan 

ze hier ook in kleur lezen, wel zo 

handig met al die foto’s.

POST EN TEKENINGEN

Ilse uit groep 8.

ELDERS 
We gingen met de oudere 
groepen naar Elders. We 
gingen allemaal leuke spel-
len doen. Zoals: over tou-
wen lopen, over een grote 
plas. Je moest heel goed 
je balans houden. We agen 
ook door al die spellen pas 
om half 3 te slapen. Maar 
het was het super! Bedankt 
Kriebeldam!
Bo D. 
Groep 8

ROMANO 
Ik ben Romano van groep 
5. Ik vint Kriebeldam 
heeeeeeeeeeeel leuk het 
leuksten van deezen 2 
weeken is ales. Maar het 
aleleukste van de twee 
weeken is de leukste groep-
jes ooit

Van Romano 
groep 5

En ja hoor, nog een keer Ilse uit groep 8.Nog een keer Ilse uit groep 8.

Henrike Slagter uit groep 8.
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SPONSOREN 2013

NEXT FASHION
“FAIRY KIDS”
      WOON- &    
      CADEAUSHOP

GRONINGEN-OOST
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SPONSOREN 2013
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KLEURPLAAT VOOR DE FUN
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FOTO COLLAGE

FACEBOOK 
 

Volg jij Kriebeldam al op 

Facebook? Zo niet, snel even 

doen hoor!

www.facebook.com/kriebeldam

WEBSITE
 

Kijk ook eens op onze website. 

Check www.kriebeldam.nl voor 

nieuws, foto’s, de Kriebeldammer 

en nog veel meer leuks.

 EN DAN NU HET WEER WEER 
 
Dit is al weer het laatste weer van deze week. 
En ook van dit jaar. Wat voor weer het morgen 
wordt? Vast ook wel mooi weer. Maakt het ons 
nog wat uit? Nee wat Kriebeldam betreft niet, 
maar we gunnen jullie nog wel lekker weer hoor 
de komende vakantie. En dat lijkt te gaan lukken, 
want het is, wordt en blijft WARM!-

Koninginnedag en Kriebeldammer uitdelen op scholen.

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



pagina 8                                                            een uitgave van de kindervakantiespelen krieBeldam uit appingedam

 
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!
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ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

Piet komt huilend thuis 
en zegt: Mam, ik wil nooit 
meer naar school en daar 
heb ik twee redenen voor. 
Alle jongens persten me, 
en alle meisjes pesten me.

Zegt de moeder: Dan heb 
ik twee redenen waarom 
je wel naar school gaat. 
Ten eerste ben je 42 en ten 
tweede ben je het hoofd 
van de school!

Het is geel en het pest? 
Antwoord: Een ba-
nananananaah!

Wat is het toppunt van ver-
spilling? Een zebra filmen 

met kleurenfilm.

Wie gaat er eerst slapen 
een konijn of een krokodil?
Het konijn, want die poetst 
maar twee tanden.

KRIEBELDAM - Diverse bedrijven hebben ons dit jaar een 
financiële bijdrage overgemaakt. Eentje willen we wel even 
in het bijzonder bedanken. 
Dat is onze “hoofdsponsor” RWE/Essent. Zij hebben onze 
brief namelijk direct beantwoord en een bijdrage van maar 
liefst 500,00 euro overgemaakt. Van dit geld hebben we 
weer een hele hoop materialen aan kunnen schaffen voor 
de kinderen. En dat is immers waar we het voor doen!
TOP!

UITGAAN & ACTIES

MEGA MINI MOPPENTROMMEL

HOOFDSPONSOR

DE UITGAANS-AGENDA

FOTO’S ONLINE 

Door tijdgebrek hebben we weer wat 

achterstand opgelopen wat betreft 

het online zetten van de foto’s op 

de website. Dit gaat nog wel goed 

komen hoor. Blijf dus zo nu en dan 

even kijken!


