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KRIEBELDAM - De zomer 
is weer in Nederland, en 
Kriebeldam is weer in Ap-
pingedam! Vanochtend is het 
feestgedruis weer losgebar-
sten! Een jaar lang hebben 
we elkaar moeten missen 
maar aan het lange wachten 
is gelukkig een eind geko-
men. 
 
Even was het nog spannend 
vanmorgen want toen we in 
de gymzaal kwamen was er 
helemaal geen leiding. Ineens 

ging het gordijn open en toen 
bleek dat de leiding in een 
grote kooi op het podium 
zat. Gelukkig was de sleutel 
snel gevonden en konden we 
beginnen met de groepjes 
indelen en de speurtochten. 
 
En toen kwam mijn favoriete 
onderdeel van Kriebeldam, 
we gingen supertoffe hutten 
bouwen. Lekker rammen met 
hamers en slepen met hout 
om een zo groot mogelijke 
hut te bouwen. En gaaf dat 

ze geworden zijn joh! We zijn 
er de hele middag druk mee 
bezig geweest. 
 
Morgen kan je ook weer alle-
maal supertoffe dingen doen 
op Kriebeldam. Ik denk dat ik 
eerst even naar de speeltuin 
ga en daarna met de oudste 
groepen ga kanoën. En als er 
dan nog tijd over is een pan-
nenkoek bakken en schmin-
ken en... en... pffff ik weet 
hetn iet hoor, er is zo veel 
leuks te doen. En dan moeten 

we geloof ik ook nog een film 
maken met elkaar voor de 
Bonte Avond in de tweede 
week. Ik denk hè, dat we nog 
wel eens tijd te kort kunnen 
komen deze week om al dat 
leuks te gaan doen. 
 
Ik heb er in ieder geval kei-
veel zin in en het zal vast een 
ontzettend leuke week gaan 
worden! 
 
Dikkie Kriebel 
Regiseur Kriebeldam 2015

KRIEBELDAM “IN BEELD EN GELUID”

KRIEBELDAM - Hebben jullie al bedacht wat jullie 
gaan doen deze week? We hebben natuurlijk een 
aantal vaste dingen maar je kan ook uit een aantal 
dingen kiezen op het planbord. Je kan bijvoorbeeld 
kiezen uit pannenkoeken bakken, popcorn bakken, 
schminken, maskers maken, midgetgolf (oudsten) 
zwembad (jongsten) zwemmen in Ten Boer of  
Schildmeer (oudsten), naar de speeltuin, sportveld 
enz. Ga samen met je leiding iets leuks uitkiezen 
wat je deze week nog wilt gaan doen.
Je kan inplannen met je groep op het planbord.

WAT TE DOEN?

 Opening Kriebeldam 2015 is een feit!

JONGSTEN EN OUDSTEN
 
Wij hebben het tijdens Kriebeldam altijd 

over de jongsten en de oudsten. Dit 

doen we omdat de oudsten vaak net 

wat anders gaan doen dan de jongsten 

(zelf fietsen, slapen op Elders enz.) 

De jongste groepen zijn de groepen  

1 t/m 6, de oudsten zijn groep 7 t/m 9.

DE   KRIEBELDAMMER
LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN DAGBLAD
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Morgen beginnen 
we om 09.00 uur 
en om 16.15 uur 
gaat iedereen weer 
naar huis!

Wil jij ook een 
supercool 
Kriebeldam t-shirt? 
Dat kan! Je lees het 
elders in de krant!

SLAPEN  
Woensdag blijven we 
allemaal gezellig op 
Kriebeldam slapen!

DINSDAG T-SHIRTS
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KRIEBELDAM - We kunnen 
het niet vaak genoeg 
zeggen. Je moet elke dag 
een boterham meenemen 
voor tussen de middag 
want je blijft dan gezellig 
op Kriebeldam eten. Wij 
zorgen voor drinken (ranja, 
melk en chocolademelk). 
Neem hiervoor wel even een 
eigen beker, voorzien van 

naam, mee naar Kriebeldam. 
Eigenlijk is het sowieso wel 
handig als je je naam op de 
spullen zet die je mee neemt 
naar Kriebeldam.

Fietssleutels inleveren bij het 
magazijn, je krijgt dan een 
nummer op je hand zodat je 
hem aan het einde van de 
dag weer op kan halen.

Medicijnen graag inleveren 
bij de hoofdleiding. Zij zorgen 
dan dat deze optijd worden 
ingenomen.

Fietsen kan je trouwens 
in het fietsenhok van 
de voetbalvereniging 
neerzetten. Je kan vanaf  
daar heel makkelijk via de 
achteringang van de grote 

zaal op Kriebeldam komen. 
 
Mochten er verder nog 
vragen of onduidelijkheden 
zijn dan kan je hiervoor altijd 
terecht bij je leiding of bij de 
hoofdleiding.

Met elkaar maken we er weer 
een feestje van!

BELANGRIJKE DINGEN, NIET VERGETEN DUS!

Neem morgen allemaal je 
fiets, en je zwemspullen mee. 
We weten nog niet precies 
wat de groepen allemaal 
gaan doen maar er is best 
een kans aanwezig dat er ge-
zwommen gaat worden. En 
dan heb je een fiets nodig en 

je zwemspullen. De oudste 
groepen gaan morgenmid-
dag in ieder geval ook kano-
en op het Damsterdiep. Ook 
hier ga je op de fiets naar toe 
met je groep dus je hebt hem 
sowieso nodig morgen.
Een verzoek aan de ouders, 

check van te voren nog even 
of alles goed werkt, de rem 
doet wat ie moet doen, de 
trappers goed vast zitten en 
of er nog genoeg lucht in de 
banden zit. Wel zo fijn name-
lijk als we ook met z’n allen 
aankomen en dat dit veilig 

gebeurd.

Dit geldt dus alleen voor de 
oudste groepen (groep 7 
t/m 9). De jongste groepen 
blijven op Kriebeldam.

OUDSTE GROEPEN: FIETS EN ZWEMKLEDING MEE!

Let op! 
Neem morgen 

(voor de 

zekerheid) 

allemaal je 

zwemspullen 

mee naar 

Kriebeldam!

Huttenbouwen, altijd een groot feest!



kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op  facebook.com/kriebeldam                                                                          pagina 3

KRIEBELDAM - De zomer 
is weer in Nederland, en 
Kriebeldam is weer in Ap-
pingedam! Vanochtend is het 
feestgedruis weer losgebar-
sten! Een jaar lang hebben 
we elkaar moeten missen 
maar aan het lange wachten 
is gelukkig een eind geko-
men. 
 
Even was het nog spannend 
vanmorgen want toen we in 
de gymzaal kwamen was er 
helemaal geen leiding. Ineens 

ging het gordijn open en toen 
bleek dat de leiding in een 
grote kooi op het podium 
zat. Gelukkig was de sleutel 
snel gevonden en konden we 
beginnen met de groepjes 
indelen en de speurtochten. 
 
En toen kwam mijn favoriete 
onderdeel van Kriebeldam, 
we gingen supertoffe hutten 
bouwen. Lekker rammen met 
hamers en slepen met hout 
om een zo groot mogelijke 
hut te bouwen. En gaaf dat 

ze geworden zijn joh! We zijn 
er de hele middag druk mee 
bezig geweest. 
 
Morgen kan je ook weer alle-
maal supertoffe dingen doen 
op Kriebeldam. Ik denk dat ik 
eerst even naar de speeltuin 
ga en daarna met de oudste 
groepen ga kanoën. En als er 
dan nog tijd over is een pan-
nenkoek bakken en schmin-
ken en... en... pffff ik weet 
hetn iet hoor, er is zo veel 
leuks te doen. En dan moeten 

we geloof ik ook nog een film 
maken met elkaar voor de 
Bonte Avond in de tweede 
week. Ik denk hè, dat we nog 
wel eens tijd te kort kunnen 
komen deze week om al dat 
leuks te gaan doen. 
 
Ik heb er in ieder geval kei-
veel zin in en het zal vast een 
ontzettend leuke week gaan 
worden! 
 
Dikkie Kriebel 
Regiseur Kriebeldam 2015

KRIEBELDAM IN BEELD EN GELUID
De leiding vanochtend op het podium!

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN
 
Je kan ook dit jaar weer een t-shirt 

laten bedrukken. je moet hiervoor zelf 

een t-shirt meenemen en deze inleveren 

bij Peter. De opdruk wordt lichtblauw. 

 
Het laten bedrukken kost 2,00 euro.

FLESSENACtIE
KRIEBELDAM - Ook dit jaar 
staat ie weer in de zaal. Een 
grote ton om lege flessen in 
te gooien. Deze leveren we 
dan weer in bij de super-
markt.

We hebben inmiddels ook 
samen met de Albert Heijn 
al voor Kriebeldam aan een 
flessenactie gehouden. Deze 
heeft ons maar liefst 159,75 
euro opgeleverd. Wij willen 
de Albert Heijn hier natuurlijk 
ontzettend voor bedanken 

maar ook de mensen die hun 
bonnen hebben ingeleverd.

Graag alleen plastic fris-
drankflessen en geen glazen 
flessen. Ook alleen flessen 
die we bij de supermarkten in 
Nederland kunnen inleveren.

Aan het einde van de tweede 
week zullen we de doos 
leegmaken en inleveren bij de 
winkel.
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De oudste groepen komen 
woensdagochtend gewoon 
om 09.00 uur op Kriebeldam. 
Je hoeft deze keer geen 
fiets mee te nemen, maar 
natuurlijk wel je slaapspullen, 
want we gaan naar Elders! 
Deze week gaan jullie niet op 
de fiets maar worden jullie 
gebracht. Dit komt omdat 
“Elders” iets verder weg 

is dan vorig jaar. Dus als je 
geen zin hebt om te fietsen 
kan je toch gewoon met ons 
mee. Donderdagmiddag rond 
de klok van 16.00 uur komen 
jullie weer terug en dan gaan 
jullie om 16.15 uur naar 
huis. Kortom woensdag en 
donderdag zijn jullie de hele 
dag onder de pannen.

Je moet natuurlijk wel 
je eigen slaapspullen 
mee nemen. Oftewel een 
slaapmatje, een slaapzak 
en een kussen. En wat extra 
kleding natuurlijk voor de 
volgende dag. Kortom alles 
wat je nodig denkt te hebben 
als je een nachtje uit logeren 
gaat. We gaan er van uit dat 
iedereen gewoon blijft slapen  

van de oudste groepen. Er 
is geen mogelijkheid om op 
woensdag en donderdag 
met het programma van 
de jongste groepen mee te 
draaien.

Vergeet niet om voor de 
woensdagmiddag een 
boterham in je tas te stoppen 
die je mee neemt onderweg!

PROGRAMMA WOENSDAG/DONDERDAG OUDSTEN
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We hebben de laatste jaren 
gemerkt dat veel kinderen 
op donderdagmiddag te moe 
zijn voor de DUA’s. Ze gaan 
op donderdagochtend naar 
huis na het nachtje slapen en 
daarna blijven veel kinderen 
thuis omdat ze in slaap val-

len. We hebben daarom be-
sloten om dit jaar de DUA’s 
op de donderdagmorgen 
te doen. Dat betekent dus 
dat de jongste groepen om 
woensdag om 13.00 uur op 
Kriebeldam komen, blijven 
slapen en pas donderdag om 

13.00 uur naar huis gaan. Dit 
is dus pas na de DUA’s.

We willen dat dit jaar in ieder 
geval de eerste week probe-
ren. Als het niet bevalt kan 
het maar zo zijn dat we het 
volgende week weer om-

draaien maar dat horen jullie 
dan nog wel.

Blijf je niet slapen op Krie-
beldam dan verwachten we 
je op donderdagochtend om 
09.00 uur op Kriebeldam 
voor de DUA’s.

DUA’S VOOR JONGSTEN NU OP DONDERDAGOCHTEND

De jongste groepen (1 t/m 
6) blijven natuurlijk ook een 
nachtje slapen. Zij blijven in 
Appingedam in het ASWA-
gebouw. Zij worden op 
woensdagmiddag om 13.00 
uur verwacht en zijn op de 
woensdagochtend dus vrij.

Op woensdagmiddag gaan 
we een gezamelijk program-

ma doen, wat precies dat 
houden we nog even geheim, 
en als we terug komen en 
krijgt iedereen patat met 
knakworstjes en een lekker 
toetje.

Na het eten gaan we natuur-
lijk ook allemaal nog leuke 
activiteiten doen, zo is er 
bijvoorbeeld een film op het 

grote scherm voor iedereen. 
Daarna blijft iedereen natuur-
lijk lekker op Kriebeldam sla-
pen en daarna hebben we op 
donderdagochtend de DUA’s 
(knutselactiviteiten). Om 
13.00 uur is het programma 
afgelopen en donderdagmid-
dag zijn jullie allemaal lekker 
vrij en kunnen jullie thuis een 
beetje bijslapen.

PROGRAMMA WOENSDAG JONGSTEN
Let op! 

Kinderen niet 

voor 08.45 uur 

brengen! Een 

kwartier van 

te voren gaat 

de zaal open 

en is er 

voldoende 

toezicht.


