Vanavond verwachten we jullie om
19.00 uur weer op Kriebeldam!

Aanmelden tweede week is nog steeds
mogelijk hoor!
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Tekeningen, verhalen en mopjes
inleveren voor 13.00 uur bij Peter!
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VANDAAG “TER ZEE” VOOR VEEL KINDEREN
KRIEBELDAM - Tjonge, wat
een dilemma en een uitdaging voor iemand als Dikkie
Kriebel. Ga ik zwemmen,
ga ik mee naar Ekenstein
of ga ik de Kriebeldammer maken. Eigenlijk wil
ik het allemaal, dus ga ik
dat maar proberen. Eerst
Peter en Hernandt een
beetje achterna zitten om te
zorgen dat de Kriebeldammer optijd klaar is vandaag.
Daarna meehelpen om elf
uur kinderen van de jongste
groepen naar het Schildmeer te brengen, snel een
duik in het water nemen,
naar Ekenstein racen, een
(midetgolf)balletje slaan,
nog even terug naar het
Schildmeer voor een frisse
duik en dan weer terug naar

Foto van vanmiddag van het Schildmeer. De Kriebeldammer is namelijk altijd actueel!

Kriebeldam om een punt
achter deze veel te lange
zin te zetten.
En behalve een punt achter
deze zin is het ook al bijna
tijd om een punt te zetten

achter de eerste week van
Kriebeldam. Nog niet helemaal natuurlijk want vanavond gaan we nog gezellig
het centrum van Appingedam in voor een Vossen-

jacht. En dan melden jullie
je natuurlijk nog aan voor
een tweede weekje Kriebeldam als je dat nog niet
gedaan hebt, toch?
Groetjes Dikkie

VANAVOND VOSSENJACHT
KRIEBELDAM - Vanavond
gaan we naar het centrum
van Appingedam voor de
Vossenjacht. Alle kinderen
gaan met hun leiding op
zoek naar andere leiding
die als vos verstopt in het
centrum zitten en krijgen

dan een stukje puzzel. Als je
dit goed oplost weet je waar
de ranjapost is waar je naar
toe moet.
Misschien is het wel leuk als
de ouders ook naar Appingedam komen, dan is het
tenminste gezellig druk.
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DOE DE VOLGENDE WEEK OOK MEE
KRIEBELDAM - Volgende week is de tweede week van
Kriebeldam. Gedeeltelijk doen we natuurlijk dezelfde
dingen als deze week maar we hebben ook een hoop
leuke nieuwe dingen op het programma staan. Zo zijn
we van plan (als het allemaal lukt en goed weer is) om te
gaan kanoën met de oudste groepen. Ook is Elders “echt”
Elders. En voor de jongste groepen staan onder andere
een bezoekje aan een molen op het programma en sluiten
we de tweede week af moet een Bonte Avond op de
vrijdag. Kortom genoeg redenen om nog een week mee te
doen en dat kan ook nog steeds. Geef je dus snel op!

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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EEN BEETJE ELDERS
DE OUDSTE GROEPEN WAREN WOENSDAG EN DONDERDAG OP ELDERS

Wij zijn klaar voor de fietstocht!

Even pauze onderweg...

Ook op Elders wordt uitgebreid gekookt...

Volgens mij is dit geen foto van Elders maar van hier ;-)

GEVONDEN VOORWERPEN
KRIEBELDAM - Ben je ook wat kwijtgeraakt op Kriebeldam? Echt? Dan heb je vast je naam er niet op al je spullen
gezet die je hebt meegenomen naar Kriebeldam. Dom,
dom, dom... Maar soms vinden ook nog wel eens wat terug.
Op het podium staat een doos met gevonden voorwerpen.
Als je een beetje geluk hebt ligt het daar in. Vraag anders
even aan je leiding.
Vergeet niet volgende keer je naam op je spullen te zetten.
Tip van de dag: plak een pleister op je beker, hier kan je
prima je naam op schijven en het blijft er nog op zitten ook.
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KRIEBELDAMS VOLKSLIED
ZING JIJ VANAVOND OOK MEE IN APPINGEDAM?
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!!!!

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam
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EN DAN DIT NOG...
KRIEBELDAM 2014 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

En nog heel veel meer winkels
en bedrijven uit
Appingedam en omgeving!

T-SHIRTS OPHALEN!
KRIEBELDAM - We hebben deze week al een heleboel Tshirts bedrukt. Alle ingeleverde shirts zijn inmiddels klaar.
Heb jij hem al weer opgehaald? Het zou natuurlijk leuk zijn
als iedereen deze vanavond aan trekt wanneer we naar
Appingedam gaan. Dan weet iedereen gelijk dat we van
Kriebeldam zijn.
Heb je nog geen T-shirt? We kunnen ze nog steeds voor je
bedrukken. Klaar terwijl je wacht, want we doen dat zelf
hier op Kriebeldam. Kosten twee euro, en de kleur van de
opdruk is ROOD, dus geen rood shirt meenemen.

LIKE KRIEBELDAM OP FACEBOOK EN WORDT VRIENDEN VAN DIKKIE
Kriebeldam heeft zoals al
vaker gezegt een Facebookpagina. Als je deze
“liked” krijg je altijd de
laatste nieuwtjes over Kriebeldam op je eigen tijdlijn
te zien. Super handig. En

heb je Dikkie al toegevoegd
als vriend? Dat kan namelijk ook. Hij staat gewoon
onder zijn eigen naam op
Facebook en dat is natuurlijk Dikkie Kriebel. Zoek
hem maar eens op. Hij vind

het altijd leuk om meer
vriendjes te maken.
Overigens gaan we de prijs
voor aantal likes al uitdelen
bij 200 personen in plaats
van 250 personen.

De prijs wordt pas volgende week uitgereikt aan de
gelukkige winnaar tijdens
de Bonte Avond.
Nodig dus al je vrienden uit
om Kriebeldam te “liken”

BONTE AVOND
k vrijdag is de
Volgende wee
ocht je nou
Bonte Avond. M
de volgende
niet mee doen
eldam, dan mag
week aan Krieb
agavond wel
je natuurlijk vrijd
el gezellig!
komen kijken, he
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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
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