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KRIEBELDAM - Hup jon-
gens, hup meisjes aan de 
slag! Want ook vandaag 
was het weer een heel erg 
leuke en drukke kriebel-
damse dag. Helaas zat het 
weer ons vandaag wel een 
beetje tegen. Rond half elf  
kwam de regen met bak-
ken uit de lucht. We hebben 
daarom een groot deel van 
het programma vandaag 
binnen uitgevoerd.
Zo rond de middag werd er 
volop geschminkt, koekjes 
gebakken en ook de geur 
van pannenkoeken kwam 
de zaal al weer binnen. Hier 
en daar heb ik stiekem lek-
ker meegesmikkeld.
In de middag werd er ook 
nog volop geknutseld. 
Sommige dappere kinde-

ren gingen zelfs nog naar 
de speeltuin in de regen. 
Anderen die dat niet zagen 
zitten hebben allemaal 
leuke groepsspellen gedaan 
in het gebouw.

Mijn gratis advies aan jullie 
voor morgen is vooral aan 
de fietsers om een regen-
pak en droge kleren mee 
te nemen. Want ze zeggen 
dat het morgen ook nog wel 

eens zou kunnen gaan rege-
nen. Ik wens jullie morgen 
in ieder geval allemaal heel 
veel plezier! 
 
Groetjes van Dikkie Kriebel

HUP JONGENS, HUP MEISJES!

KRIEBELDAM - We hebben vannacht tot diep in de nacht 
doorgewerkt en het is weer gelukt! De eerste foto’s van 
zaterdag en maandag staan op de website. Zaterdag zal 
je denken? Ja, want zoals je gisteren al kon lezen in de 
Kriebeldammer zijn we op zaterdag ook al druk bezig 
geweest met teambuilding en opbouwen. 
 
Deze foto’s zijn te vinden op onze website in ons plakboek. 
Overigens staat er veel meer in dit plakboek. Ook kan je er 
knipsels, Kriebeldammers, filmpjes en nog veel meer leuks 
vinden. Of plaats eens een berichtje op ons prikbord!

Telefoonnummers voor noodgevallen 
woensdagavond en -nacht zie pagina 8

SLAAP LEKKER!

Morgen blijven alle kinderen een 

nachtje slapen op Kriebeldam.

Mocht je gisteren de Kriebeldammer 

gemist hebben of kwijt zijn geraakt, 

op pagina twee hebben we nogmaals 

de informatie over het programma van 

morgen neergezet. Goed lezen dus!

KRIEBELDAM -  Pak alvast 
je agenda er eventjes bij en 
schijf met me mee... Vrijdag 
moet je behalve overdag 
ook nog ‘s avonds naar 
Kriebeldam komen. Nou ja, 
je moet natuurlijk niks maar 
het is niet zo slim als je niet 

komt want dan mis je een 
heel erg leuke activiteit, 
namelijk de Vossenjacht! 
We spelen dit in het cen-
trum van Appingedam als 
het weer dat natuurlijk toe 
laat. Anders verzinnen we 
gewoon wat anders :-)

Kom pak je lasso maar! Zo vangen cowboys indianen!

KINDERRAAD

Nieuws van de Kinderraad! Blader snel 
door naar pagina 4!

NACHTJE SLAPEN

Nogmaals alle informatie over het 
nachtje slapen op pagina 2.

DE EERSTE FOTO’S STAAN ONLINE

VOSSENJACHT OP VRIJDAGAVOND

DE   KRIEBELDAMMER
EEN  UITGAVE  VAN  VAKANTIESPELEN  KRIEBELDAM

nuMMer 3  |  DinsDag 8 juLi 2014  |  48sTe jaargang
NIET VERGETEN 

DROGE EN REGEN-
KLEDING MEE!!!



Ja Larissa en Rianne, het water op Ekenstein is erg NAT!
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KRIEBELDAM – Woensdag-
avond blijven we allemaal 
een nachtje op Kriebeldam 
slapen. Tenminste, daar 
gaan we van uit!

De kinderen van de jong-
ste groepen blijven in het 
ASWA-gebouw slapen. Let 
even goed op het program-
ma en de speciale tijden op 
woensdag en donderdag.

De jongste groepen (1 t/m 6) 
komen woensdag om 13.00 
en zijn woensdagochtend 
dus vrij. Zij nemen dan 
gelijk hun slaapspullen mee. 

Je mag deze op het podium 
neerleggen.

‘s Middags hebben we een 
programma in of in de buurt 
van het ASWA-gebouw en 
we eten ‘s avonds patat met 
knakworstjes op Kriebel-
dam.
‘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. Donder-
dagmiddag zijn er dan voor 
hen nog weer de DUA’s van 

13.00 tot 16.15 uur (knutsel-
activiteiten).

De oudste groepen (7 t/m 
11) 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 leuke route 
naar Elders. Wij zorgen voor 
het vervoer van de slaap-
spullen. Neem wel even een 
broodje en wat te drinken 
voor onderweg mee en laat 
je fiets nog even goed nakij-

ken thuis (banden oppom-
pen, 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 blij-
ven slapen draaien woens-
dag het programma van 
de jongste groepen mee, 
beginnen om 13.00 uur en 
gaan om 21.00 uur naar 
huis. Donderdagochtend 
zijn ze dan dus ook vrij!

BELANGRIJK - Vergeet 
morgen niet een luchtbed 
of matje, slaapzak en 
kussen mee te nemen! 
Gezien de ruimte die we 
hebben dit jaar uitsluitend 
eenpersoons luchtbedden 
of matjes meegeven 
alsjeblieft!
Verder is het belangrijk 
om ook extra warme 
(droge) kleren voor ‘s 
avonds mee te geven 
(vooral naar Elders) want 
ze hebben ook ‘s avonds 
nog buitenactiviteiten. En 
vergeet ook de boterham 
voor tussen de middag niet.

SLAAP NIEUWS

ALLES OVER HET NACHTJE SLAPEN VAN MORGENAVOND

SLAAPSPULLEN

ELDERS – Wat is dat nou? 
Hoor ik hier en daar dat 
sommige kinderen van de 
oudste groepen niet mee 
willen naar Elders omdat 
het zo lang fietsen is? Dat 
valt reuze mee hoor. Natuur-
lijk is het wel een eindje fiet-
sen, maar we stoppen best 
vaak onderweg om even uit 
te rusten. En er is nog nooit 
iemand geweest die het 
niet heeft volgehouden of  
die niet is aangekomen op 
Elders.
Hoewel, dat is ook weer niet 

helemaal waar want soms 
ging er wel eens een fiets 
kapot onderweg! Daarom 
vragen we het nog maar 
een keer aan alle pappa’s 
en mamma’s: controleer 
alsjeblieft heel goed de fiets 
van uw zoon of dochter 
voordat ze morgen op pad 
gaan.

Wat je eigenlijk allemaal 
mee moet nemen? Slaap-
zak, eenpersoons luchtbed 
en een kussen. Is dat alles? 
Welnee joh! Nog veel meer! 

In ieder geval een boterham 
voor woensdag tussen de  
middag, want het is ver 
fietsen dus onderweg moet 
er goed gegeten worden. 
Verder je zwemkleding en 
een handdoek want we 
maken waarschijnlijk een 
tussenstop om te gaan 
zwemmen! Nu dan alles? 
Nee! Nog meer... Want je 
moet ook nog extra kleren 
mee nemen. Vooral voor ‘s 
avonds omdat we op Elders 
tot laat op de avond buiten-
activiteiten gaan doen. Dus 

een lange broek en een trui 
zijn echt wel nodig. Dat was 
het wel zo’n beetje.
En nee, je hoeft het echt niet 
allemaal zelf mee te slepen 
naar Elders op je fiets, het 
kan gewoon mee in de aan-
hangwagen die achter jullie 
aan rijdt.

Hebben we jullie nu weten 
te overtuigen om mee te 
gaan? Dat moet toch eigelijk 
wel? Want echt, Elders wil 
je echt niet missen, dat is 
superleuk!

ZEG JIJ GAAT TOCH OOK MEE OP DE FIETS NAAR ELDERS?
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WALL OF FAME

KRIEBELDAM RULEZ
Wil jij ook aan iedereen laten 

weten hoe leuk Kriebeldam 

is? Dat kan je natuurlijk doen 

door een leuk verhaaltje in de 

Kriebeldammer te schrijven. 

U schijft, wij plaatsen!

DUA’S OP DONDERDAGMIDDAG

Kom op Bryan, Rianne en Jeroen. Dat kan wel wat actiever hoor!

KRIEBELDAM - Wat zijn 
dat nou eigenlijk... DUA’s. 
Het staat heel leuk in het 
programma maar wat gaan 
we doen? Nou dat is eigen-
lijk heel simpel. Dat zijn 
gewoon hele leuke knutse-
lactiviteiten. Deze worden 
altijd op donderdagmiddag 
voor de kinderen van de 
jongste groepen georgani-
seerd van 13.00 tot 16.15 
uur.
Dan zijn de kinderen van de 
oudste groepen namelijk 

lekker vrij omdat ze net 
terug zijn van Elders.

Als je bij de oudste groepen 
zit en niet blijft slapen ben 
je in principe dus donder-
dag de hele dag vrij, maar 
je mag wat ons betreft dan 
ook wel bij de DUA’s komen 
knutselen.

Het is wel zo dat de knutse-
lactiviteiten met name zijn 
bedacht voor de jongste 
kinderen.

Helemaal nieuw dit jaar, zandkoekjes bakken.De meiden voeren druk overleg wat ze vandaag gaan doen.

Een drukte van belang bij het magazijn vandaag!
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VAN DE KINDERRAAD
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De eerste dag Kriebeldam. 
Gister was de eerste dag 
van Kriebeldam. De eer-
ste dag gingen we hutten 
bouwen. De meisjes gingen 
verfen en de jongens gingen 
de hut bouwen. We hadden 
ook het ruilspel spellen. Dat 
was leuk.
Gr. Dominic groep 8

Kriebeldam. De eerste dag 
begonnen we met de lied 
van Kriebeldam. Toen ging 
ik met Ro & Thomas en 
andere kinderen een spel 
doen ruilen bij de deuren.
Toen kwamen we terug 
naar Kriebeldam. Toen gin-
gen we hutten bouwen en 
onder tussen doen durfen 
of de waarheid spelen. Was 
heel leuk toen deden we 
de spel worstje met andere 
kinderen. 
Gr. Somaya uit groep 8

Gister was de eerste dag 
van kriebeldam. Het was 
leuk. Eerst gingen we een 
hut mken en verfen  en spe-
len de kippen warren ook 
los. En vandaag gingen we 
koekjes bakken en ze waren 
heel lekker.
Romy uit groep 8

Kriebeldam. Ik ben Lale 
en ik ga naar Kriebeldam 
omdat het zomer is. Als ik 
niet op vakantie ga ga ik 
naar Kriebeldam. Ik ga nu 
wat vertellen over Kriebel-
dam: Kriebeldam is heel 
leuk we gingen een egte hut 
bouwen met hout enzo we 
gingen ferfen. De kinderen 
gingen spelen en zij hadden 
lol. Het is super in Kriebel-
dam. Zeker komen hoor als 
je niet naar vakantie gaat zit 
niet thuis te vervelen maar 
kom naar Kriebeldam
Lale uit groep 8 

INGEZONDEN POST

WIL JIJ OOK ZO’N MOOI T-SHIRT?

STUKJES UIT GROEP 8

VAN DE KINDEREN UIT GROEP 8

KRIEBELDAM - Je wist al 
wel dat je een T-shirt kan 
laten bedrukken maar we 
hadden jullie nog niet laten 
zien wat er op kwam te 
staan. Dat zie je nu op de 
foto hiernaast.
Jij wil toch zeker ook zo’n 
T-shirt hebben? Nou dat kan 
hoor. Gewoon even zelf een 
T-shirt meenemen en inleve-
ren bij Peter. Hij doet dan 
zijn uiterste best om aan 
het einde van de dag het 
shirt klaar te hebben zodat 

je hem gelijk weer aan kan 
doen.

Dit jaar is de opdruk rood. 
Het is dus niet zo slim om 
een rood shirt in te leve-
ren. Elke andere kleur kan 
wel. We hebben al groene, 
witte, zwarte en grijze shirts 
bedrukt en kunnen zelf ei-
genlijk niet kiezen op welke 
kleur hij nu het mooiste 
wordt.

En het kost maar 2,- euro.

Deze tekening is gemaakt door Somaya uit groep 8
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VAN ALLES WAT

FOTO’S EN NOG WAT MEDEDELINGEN VAN DE HOOFDLEIDING

REDACTIE - Morgen zijn 
de oudste groepen niet op 
Kriebeldam en de jongste 
groepen beginnen pas om 
13.00 uur. Hierdoor komt 
er op woensdag geen 
Kriebeldammer uit. Pas op 
donderdagmiddag zal er 
een nieuwe editie van de 
Kriebeldammer verschij-
nen. Kinderen uit de oudste 
groepen kunnen deze vrij-
dag alsnog van de leiding 
ontvangen als ze dat willen.

KRIEBELDAM - De teller 
van onze “likes” staat 
inmiddels al over de 170. 
Het worden er dus steeds 
meer. En dat moet ook. 

Want juist via Facebook is 
het heel makkelijk om jullie 
de hele dag door foto’s, 
filmpjes en informatie toe 
te spelen. Heb je ons nog 
niet geliked? Doe dat dan 
even...
 
We hebben gisteren 
beloofd dat we een leuk 
prijsje aan onze 250ste like 
zouden uitreiken dus we 
hebben nog even te gaan.

KRIEBELDAMMER

FACEBOOK

Even lachen naar de fotograaf!

 WEER “NABESCHOUWING” 
 
Om even in voetbaltermen te spreken hierbij een korte 
nabeschouwing van het weer van vandaag. Je zou er goed 
aan gedaan hebben om een paraplu of regenjas mee te nemen 
want het was huilen met de pet op. Regen, nattigheid en 
plaatselijke plensbuien. Kortom weer om lekker binnen bezig te 
zijn. Gelukkig zijn we daar op Kriebeldam ook op voorbereid!
Wij voorspellen dan ook (zoals weermannen dat horen te doen) 
dat de kinderen veel knutselwerkjes mee naar huis krijgen.
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POSTER KRIEBELDAM 2014
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Woensdag 10 juli 09.00 uur  Brengen kids groep 7 t/m 11 met slaapspullen en fiets.
      Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 10 juli 13.00 uur  Brengen kids groep 1 t/m 6 met slaapspullen bij de ASWA.
      Slaapspullen op het podium. 
Donderdag 11 juli 08.30 uur  Groep 1 t/m 6 ophalen na het nachtje slapen!
Donderdag 11 juli 12.00 uur  Groep 7 t/m 11 ophalen na het nachtje slapen! 
Donderdag 11 juli 13.00 / 16.15 uur DUA’S  (knutselactiviteiten).
Vrijdag 12 juli  09.00 / 16.15 uur Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 12 juli  19.00 / 21.00 uur Avondprogramma met Vossenjacht in het centrum.

De Kriebeldammer
© 2014

Een uitgave van
Vakantiespelen Kriebeldam

Op papier gezet door
ASWA REPROSERVICE

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)

Vormgeving
Hernandt Boonstra

 
Redactie

Peter Heun

Eindredactie
Dikkie Kriebel

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl 

 
Sociale Media

facebook.com/kriebeldam
twitter.com/kriebeldam

ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

Maandag is eindelijk Kriebeldam begonnen. Een jaar 
moeten wachten is niet leuk. De leiding komt gelukkig om 
de maand of iets langer weer bij elkaar om iets leuks te 
doen en dat is gezellig. We kijken er naar uit elkaar weer 
te zien en dan is het minder erg om zo lang te wachten. 
Maandag hebben we een ruilspel gedaan. We hebben het 
erg leuk gehad. En ‘s middags zijn we met de elf groepen 

bezig geweest met de hutten. Ze zijn allemaal heel mooi 
geworden. Kom er gerust naar kijken wat uw kind heeft 
gemaakt. Dinsdag zijn we naar Stammenhof geweest en 
hebben daar gespeelt. We hebben dit jaar ook een kinder-
raad en dat gaat super goed. Elke dag worden er andere 
kinderen gekozen. 
Groetjes van Thea, leidster van groep 5.

VAN DE REDACTIE - In de Kriebeldammer staan altijd 
veel foto’s. Hiernaast bijvoorbeeld eentje van een auto vol 
boodschappen voor Kriebeldam (want er gaan best veel 
flessen ranja en pakken melk door elke dag). De kwaliteit 
van de foto’s is op papier niet altijd super goed te noemen. 
Maar wist je al wel dat je de Kriebeldammer ook op de 
website terug kan vinden? Het leuke is dat dan alle foto’s in 
kleur te zien zijn (en dus een stuk duidelijker).
Schijf jij ook een keer iets voor de Kriebeldammer? Het kan 
aanstaande donderdag en vrijdag weer!

UITGAAN & ACTIES

LIEVE KRIEBELTJES,

DE KRIEBELDAMMER ONLINE

WAT GAAN WE DE KOMENDE DAGEN NOG MEER DOEN?

BEREIKBAARHEID KRIEBELDAM

WOENSDAGAVOND/NACHT

Jongste groepen ASWA: 

06-46246190 (Miranda tot 21.30 uur) 

06-21822732 (Peter na 21.30 uur)

Oudste groepen ELDERS:

06-23820168 (Roland) 

06-14381040 (Maurice) 


