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KRIEBELDAM - Zo, de 
tweede week is weer van 
start gegaan. Wel erg rustig 
trouwens, want er doen 
lang niet zo veel kinderen 
mee als vorige week. Maar 
dat betekend natuurlijk niet 
dat we geen lol gaan heb-
ben met elkaar.
Vanochtend weer een leuke 
speurtocht gedaan met 
bolletjes en pijltjes. Daarna 
weer lekker bezig gegaan 
met de hutten. En toen 
gingen aan het begin van de 
middag de jongste groepen 
naar de molen in Delfzijl. 
Eerst ging de eerste groep 
met een busje naar Farm-
sum, daar staat ook een 
molen, maar de mevrouw 
van de molen had zich ver-
gist want we moesten naar 

de Molen in het centrum 
van Delfzijl. Gelukkig zijn we 
daar toch nog aangekomen. 
We hebben hier een leuke 
rondleiding gehad.
Voor de oudste groepen 

staat er morgen ook een 
leuke activiteit buiten Krie-
beldam op het programma. 
Zij gaan namelijk kanoën! 
Kortom genoeg leuke 
dingen weer te doen. En 

woensdag natuurlijk blijven 
slapen. We hebben er nu al 
weer zin in.
Veel plezier deze week! 
 
Groetjes Dikkie Kriebel

WE GAAN ER NOG EEN WEEKJE TEGENAAN

KRIEBELDAM - Elke dag krijgen de kinderen een 
Kriebeldammer mee naar huis. Nou ja, behalve op de 
woensdag. Hierin staan behalve heel veel informatie over 
het programma en belangrijke mededelingen van de 
hoofdleiding normaal gesproken ook veel leuke stukjes, 
verhaaltjes en tekeningen van de kinderen. Alleen merken 
we de laatste tijd dat de kinderen het vaak te druk hebben 
om te schrijven, dus maken we meestal zelf veel foto’s die 
we er ook weer in verwerken.
Maar een stukje schrijven kan en mag natuurlijk wel! Graag 
voor 13.00 uur inleveren bij Peter.

Tekeningen, verhalen en mopjes 
inleveren voor 13.00 uur bij Peter!

KRIEBELDAM T-SHIRT

Lever je morgen ook een shirt in om 

te laten bedrukken voor Kriebeldam? 

We hebben weer een mooie 

afbeelding gemaakt die op je t-shirt 

gedrukt kan worden. De kleur is rood, 

dus geen rood shirt inleveren! 

Het is dit jaar zelfs goedkoper 

geworden, het kost nu nog maar 2,- 

KRIEBELDAM -  Woens-
dag blijven we allemaal op 
Kriebeldam slapen. Jij toch 
ook? Vraag straks thuis 
voor de zekerheid nog even 
of je mag blijven slapen en 
geef dit dan morgenvroeg 
door aan je groepsleiding. 

De jongste groepen (1 t/m 
5) slapen in Appingedam 
de oudsten (6 t/m 9) op 
“Elders”.

Meer informatie over het 
nachtje slapen staat op de 
volgende pagina.

De jongste groepen brachten vanmiddag een bezoekje aan de molen in Delfzijl

VRIJDAG AVOND

Vrijdagavond is er een avond-
programma van 19.00 tot  21.00 uur!

NACHTJE SLAPEN

Een nachtje blijven slapen? Jazeker! 
Lees er alles over op pagina 2!

DE KRIEBELDAMMER

EEN NACHTJE BLIJVEN SLAPEN...
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Deze kaart lag vanmorgen bij ons op de mat.
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KRIEBELDAM – Woensdag-
avond blijven we allemaal 
een nachtje op Kriebeldam 
slapen. Tenminste, daar 
gaan we van uit! Wil je 
daarom morgen (dinsdag) 
aan je leiding laten weten of  
je mag blijven slapen van je 
ouders?

De kinderen van de jong-
ste groepen blijven in het 
ASWA-gebouw slapen, de 
oudste groepen gaan naar 
Elders. 
 
Let even goed op het 
programma en de speci-

ale tijden op woensdag en 
donderdag.

De jongste groepen (1 t/m 5) 
komen woensdag om 13.00 
en zijn woensdagochtend 
dus vrij. Zij nemen dan 
gelijk hun slaapspullen mee. 
‘s Middags hebben we een 
programma op locatie en 
daar eten we ook. ‘s Avonds 
om 21.00 uur gaan alle kin-
deren die niet blijven slapen 
naar huis. Donderdagoch-
tend om 08.30 uur gaan 
alle andere kinderen van de 
jongste groepen naar huis. 
Donderdagmiddag zijn er 

dan voor hen nog weer de 
DUA’s van 13.00 tot 16.15 
uur (knutselactiviteiten).

De oudste groepen (6 t/m 
9) komen woensdag om 
09.00 uur op Kriebeldam 
met hun slaapspullen 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 om 13.00 uur 
en gaan om 21.00 uur naar 
huis. Donderdagochtend 
zijn ze dan dus ook vrij!

KRIEBELDAM - Er zijn 
een aantal kinderen die 
medicijnen gebruiken. Wij 
willen u vragen om deze 
medicijnen elke ochtend in 
te leveren op het kantoor 
van de hoofdleiding. Zij 
houden dan een lijst bij met 
op welke tijden uw zoon of  
dochter medicatie moet 
innemen en zullen er op 
toezien dat dit ook gebeurd. 
In alle drukte wordt dit door 
de kinderen en de groeps-
leiding zelf nog wel eens 
vergeten. 

Maar wat nog veel belangrij-
ker is, zo willen we voor-
komen dat de medicijnen 
verloren worden en gevon-
den worden door andere 
kinderen met alle gevolgen 
van dien.
Voorzie de doosjes duidelijk 
van naam van uw kind, het 
tijdstip en de hoeveelheid!

Mochten er nog vragen 
hierover zijn dan raden we 
u aan om even contact op te 
nemen met de hoofdleiding.

KRIEBELDAM - We zien het 
liefst dat alle kinderen op de 
fiets naar Kriebeldam ko-
men. Dit omdat het behalve 
natuurlijk heel gezond, ook 
nog eens ontzettend handig 
is. Het is natuurlijk leuk op 
het Kriebeldamterrein maar 
het is nog veel leuker om 
uitstapjes met je groep te 
maken. 

Je hoeft ook niet bang te 
zijn dat je je fietssleutel 
kwijt raakt, want deze kan je 
elke ochtend bij het maga-

zijn inleveren. Deze wordt 
dan op een bord gehangen 
en jij krijgt een nummer op 
je hand. Maak hier gebruik 
van, want er is niks zo ver-
velend als moeten zoeken 
naar je sleutel.

Graag de fietsen stallen in 
de fietsenstalling van voet-
balvereniging Appingedam.

De jongste groepen gaan 
niet fietsen, zij gaan lopend 
of wij zorgen voor 
vervoer met busjes.

KRIEBELDAM - Dikkie 
Kriebel heeft een geheime 
aanbidder. Hoewel, niet 
echt geheim want er staat 
gewoon een naam en 
handtekening bij.
Het is een kaartje dat bij de 
post zat van Yara Ortse.

Dikkie laat weten dat hij 
heel erg blij is met dit 
kaartje en dat hij er een 
beetje verlegen van is 
geworden.

Zullen we binnenkort maar 
eens samen buiten gaan 
spelen dan?

BELANGRIJK NIEUWS

EEN NACHTJE BLIJVEN SLAPEN, DAT IS OOK REUZE LEUK!

ELKE DAG LEKKER OP DE FIETS!GEBRUIK JIJ MEDICIJNEN?

ECHTE LIEFDE
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KRIEBELDAMS NIEUWS

... De eerste week ruim 
100 kinderen mee hebben 
gedaan aan Kriebeldam?

... De tweede week iets 
minder kinderen mee doen, 
maar dat we aardig in de 
buurt van de 100 komen?

... Zowel Esther als Ro zich 
vanmorgen verslapen had-
den?

... Wij ons afvragen wat ze 
(samen?) uitgespookt heb-
ben dit weekend?

... Nog steeds niet alle kin-
deren een beker meenemen 
voor de ranja terwijl dit toch 
echt wel nodig is?

... De kinderen woensdag 
allemaal weer een nachtje 

blijven slapen op Kriebel-
dam?

... Thomas het in zijn “bol” 
heeft gehaald om deze 
week nog maar even geen 
bollen te gaan pellen?

... Maurice en Roland weer 
heel druk zijn geweest om 
de groepen in te delen en 
alle ruilverzoeken te ver-
werken?

... Je eigenlijk elke dag je 
zwemspullen in je tas zou 
moeten stoppen de rest van 
de week? Het wordt erg 
mooi weer namelijk!

... De oudste groepen elke 
dag op de fiets naar Krie-
beldam moeten komen?

WIST JE DAT...

SPONSOREN - Op Kriebel-
dam kunnen we (helaas) 
niet meer zonder sponso-
ren. We krijgen veel spullen 
van de winkels uit Appinge-
dam voor de verloting op 
vrijdag.

Gelukkig zijn er echter 
ook bedrijven die ons geld 
geven. Onze belangrijkste 
hoofdsponsor is dit jaar het 
SNS-Fonds Eemsmond. 
Dankzij hun bijdrage van 
maar liefst 400,00 heb-

ben wij heel veel nieuwe 
knutselmaterialen, verf en 
spijkers kunnen kopen.

Andere belangrijke spon-
soren zijn: Woongroep 
Marenland, Groninger Huis, 
Albert Heijn, Boels verhuur, 
Rabobank en AkzoNobel, 
Delamine, Delesto van het 
Chemiepark in Delfzijl.

Super bedankt, zonder jullie 
zouden we het niet redden!

SPONSOREN

KRIEBELDAM - De week is 
er net als op vorige week 
een avondprogramma. 
Alleen gaan we natuurlijk 
niet hetzelfde doen. Dat zou 
saai zijn als je vorige week 
ook hebt meegedaan.
We hebben besloten dat 
we Kriebeldam net als 
vorig jaar afsluiten met een 

Bonte Avond. Alle groepen 
gaan dus een leuke act 
voorbereiden voor op het 
podium.
Wat jullie gaan doen mag 
je helemaal zelf weten. 
Als je iets van het thema 
er in verwerkt zou het leuk 
zijn maar dat hoeft niet 
natuurlijk. Het kan ons niet 

bont genoeg zijn!

Tijdens deze avond zijn ook 
alle pappa’s en mamma’s, 
opa’s en oma’s, broertjes en 
zusjes ook van harte welkom 
om te komen kijken. De 
optredens doen we  gewoon 
hier in de grote zaal.
In de pauze gaan we ook nog 

weer een verloting houden 
van de prijsjes die we van 
de winkels uit Appingedam 
hebben gekregen. Ook 
verkopen we in de pauze 
koffie, thee en fris om onze 
kas een beetje te spekken.

Dus kom allemaal!

KOM JIJ OOK NAAR DE SUPERTOFFE BONTE AVOND?

LEVEREN JULLIE MORGEN ALLEMAAL EEN
STUKJE IN VOOR DE KRIEBELDAMMER? 
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Dinsdag 15 juli   09.00 / 16.15 uur Normale Kriebeldamdag (voor alle groepen).
Woensdag 16 juli 09.00 uur  Brengen kids groep 6 t/m 9 met slaapspullen en fiets.
      Slaapspullen in de carport.
Woensdag 16 juli 13.00 uur  Brengen kids groep 1 t/m 5 met slaapspullen bij de ASWA.
      Slaapspullen op het podium. 
Donderdag 17 juli 08.30 uur  Groep 1 t/m 5 ophalen na het nachtje slapen!
Donderdag 17 juli 12.00 uur  Groep 6 t/m 9 ophalen na het nachtje slapen! 
Donderdag 17 juli 13.00 / 16.15 uur DUA’S (alleen groep 1 t/m 5).
Vrijdag 18 juli  09.00 / 16.15 uur Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 18 juli  19.00 / 21.00 uur Bonte Avond
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ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

Dit jaar zamelen we ook 
weer lege flessen in. Van 
het geld dat we hier voor 
krijgen doen we dan gelijk 
weer boodschappen in de 
supermarkt. Bijvoorbeeld 

ranja of knakworstjes. Dit 
jaar kan het gelukkig nog. 
Misschien bestaat volgend 
jaar namelijk het statiegeld 
niet meer en mag je de 
lege flessen dus gewoon in 

de prullenbak gooien. Dat 
zou erg jammer zijn! Maar 
goed, dit jaar kunnen we ze 
nog inleveren dus neem er 
zo veel mogelijk mee!

KRIEBELDAM - Wij zijn ook actief op Facebook! Naast 
onze eigen website zetten we hier gedurende de dag 
vaak de laatste nieuwtjes op. Ook maken we hier bekend 
wanneer er nieuwe foto’s op de website worden gezet of  
bijvoorbeeld of er wijzigingen in het programma zijn.
Het is eigenlijk een hele handige aanvulling op de Kriebel-
dammer.
We hebben op dit moment al 184 likes! We moeten de 200 
toch kunnen halen deze week?

DITJES EN DATJES

IS DIT DE LAATSTE LEGE FLESSEN ACTIE?

LIKE ONS OP FACEBOOK

EN DAN NOG DIT, EN DAN NOG DAT, ELKE DAG VAN ALLES WAT!

JONGSTE GROEPEN:

GROEP 1 T/M 5

OUDSTE GROEPEN:

GROEP 6 T/M 9


