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KRIEBELDAM - Vandaag een 
hele belangrijke Kriebeldam-
mer met heel veel informatie 
maar ook leuke stukjes! 
Supergaaf dat jullie zoveel 
tekeningen hebben gemaakt 
en stukjes hebben geschre-
ven. Nu wordt het echt een 
leuk krantje. 
 
Gisteren was het natuurlijk al 
een leuke dag, vandaag was 
ook helemaal top! Er moest 
natuurlijk hier en daar nog 
wat  getimmerd worden aan 

de hutten. Daarna heb ik hele 
lekkere pannenkoeken gehad 
van een groep. 
 
En rond de middag ben ik 
even mee gegaan met de 
oudste groepen. Zij gingen 
kanoën en dat leek me su-
pergaaf. Ik zat nog niet in dat 
ding of ik ging gelijk al weer 
ondersteboven. Helemaal 
nat dus... De kinderen deden 
het een stuk beter. Best knap 
hoor als je dat nog nooit eer-
der hebt gedaan.

Jammergenoeg heb ik nog 
geen foto’s van het kanoën 
maar dat komt vast nog wel, 
en dan zetten we die vrijdag 
wel weer in de Kriebeldam-
mer. Want omdat jullie mor-
gen blijven slapen en donder-
dagmiddag al naar huis gaan 
is er (waarschijnlijk) geen 
Kriebeldammer op woens-
dag en donderdag. Maar ik 
ga proberen nog wel wat in 
elkaar te knutselen hoor dus 
misschien krijg je toch nog 
wel wat mee. Ik heb namelijk 

nog een stapeltje tekeningen 
liggen die ik er in kan zetten... 
en we maken nog wel wat 
foto’s woensdag en... en... als 
jullie slapen ‘s nachts kan ik 
natuurlijk ook nog wel even 
een krantje in elkaar zetten... 
Weet je wat... Donderdag 
krijg je toch eentje mee denk 
ik... Nou ja, je ziet het ook 
vanzelf. Schrijven en tekenen 
jullie ook leuke stukjes? 
 
Dikkie Kriebel 

HET WAS WEER EEN SUPER GAVE DAG!

KRIEBELDAM - Morgen is het voor veel kinderen 
best een spannende dag. Dan blijven we namelijk 
gezellig een nachtje slapen op Kriebeldam. 
De oudste groepen gaan naar Elders (met busjes 
dit keer dus je hoeft niet te fietsen) en de jongste 
kinderen blijven hier in het gebouw slapen. 
 
We hebben op de achterpagina van deze 
Kriebeldammer nog even net als gister op een 
rijtje gezet hoe het programma er woensdag en 
donderdag uit ziet. Dit nog maar een keer omdat 
het allemaal net een beetje anders is dan vorig 
jaar. Even goed doorlezen dus!

NACHTJE SLAPEN

Even tijd voor een leuke groepsfoto!

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN
 
Heb jij al een t-shirt ingeleverd? Voor 

2,00 euro kan je een super leuk t-shirt 

krijgen van Kriebeldam. Wij hebben 

een afbeelding laten maken en drukken 

deze op het shirt. De kleur is lichtblauw. 

Je kan het deze hele week nog 

inleveren.

DE   KRIEBELDAMMER
LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN
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Wil je nog een 
week mee doen 
aan Kriebeldam? 
Geef je dan nu op 
voor de 2e week!

Je kan de hele 
week nog een 
t-shirt inleveren om 
te laten bedrukken!
Doen hoor!

SLAPEN  
Morgen blijven we 

allemaal gezellig op 
Kriebeldam slapen!

TWEEDE 
WEEK T-SHIRT
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Kriebeldam en leuk en goet. 
Wisje dat Kriebeldam aller lij 
dingngen doet wat gezont is 
voor je spieren en hard. 
-- Lian uit groep 4.

Hey Lian, toffe tekening had 
je gemaakt. Helaas was er 
geen ruimte voor. Wie was 
die iemand die jij getekend 
had? Groetjes Dikkie.

De kinderen van groep 
drie waren net heerlijk aan 
het spetteren in het water. 
Klieder klader klonk het 
ervoor nog bij de hutjes. 
Ook tik en tak klonk er luidt. 
Helaas was de hut ingestord 
maar al snel was iedereen 
fanatiek bezig om de hut 
weer op te bouwen. Ook 
popcorn en pannekoek stond 

op het menu vandaag. Verder 
nog wat spelletjes en de dag 
is dan weer gedaan. 
-- Groep drie.

Hallo groep drie! Jullie zijn 
goed bezig zeg! Wel jammer 
dat jullie hut is ingestort. 
Hopelijk is alles weer gelukt 
met het opbouwen. Volgens 
mij wel toch?

Ik vind Kriebeldam leuk. Alle 
kinderen volgens mij ook. De 
groepen zijn goed verdeelt. 
Er zijn leuke activiteiten. Elke 
dag beginnen ze met een 
liedje, leuk! Goede leiding. In 
het magazijn is het ook leuk. 
-- Anoniempje

Fijn dat het allemaal zo leuk 
is, maar eh... wie ben je? ;-)

BRIEVENBUS - BRIEVENBUS - BRIEVENBUS - BRIEVENBUS

Wij communiceren op ver-
schillende manieren met ou-
ders, kinderen en leiding. De 
belangrijkste manier is via dit 
krantje, de Kriebeldammer. 
Hier staan alle bijzonderhe-
den in over het programma. 
Deze moet je dus elke dag 

goed doorlezen. Ook plaat-
sen wij bijzonderheden op 
onze facebookpagina en op 
www.kriebeldam.nl.
 
Verder kan je overdag altijd 
bellen met de ASWA op tele-
foonnummer 0596-623315. 

Je wordt dan doorverbonden 
met Kriebeldam. 
 
Alleen  woensdagavond en 
nacht kan je ons mobiel be-
reiken. Voor de jongste groe-
pen in het ASWA-gebouw bel 
je met Peter op 06-21822732 

of Janine 06-40607278. 
 
Voor de oudste groepen op 
Elders bel je met Maurice op  
06-14381040 of Johannes 
op 06-47349207. Zij zijn van 
de hoofdleiding en ook op 
woensdagnacht bereikbaar.

HOE KAN JE ONS BEREIKEN (OOK WOENSDAGNACHT)

Let op! 
Vergeet morgen 

niet om je 

slaapspullen 

(in een tas 

met naam er 

op!) mee te 

nemen naar 

Kriebeldam!

De jongste groepen kunnen ook zwemmen vandaag!
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GROEP 1 - Hieronder een 
interview van groep 1 met 
leiding Rianne.

Wie ben je? 
Rianne van Iddekinge 
 
Hoe lang doe je al mee aan 
Kriebeldam? 
Ik vind het een lastige vraag... 
eh... ik denk al zo’n zes jaar.

Wat vind je het leukst? 
Oh, zoveel is heel leuk. Vooral 
de lieve kinderen zijn fantas-

tisch.

Wat is je lievelingsfilm? 
Ik dat dat Mega Mindy is. 
 
Welke artiest en acteur zijn je 
favoriet? 
Mijn favoriete acteur is Tom 
Hanks en mijn favoriete ar-
tiesten zijn Nick en Simon.

Wat is je favoriete serie? 
Ik was altijd fan van Onder-
weg naar Morgen, maar nu 
van Dokter Tinus en Flikken 

Maastricht vind ik ook wel 
gaaf.

Waar keek je vroeger altijd 
naar op TV? 
Ik keek altijd naar pokemon.

Deze vragen zijn bedacht 
door kinderen van groep 1 
en gesteld door Jinthe, Yara, 
Jamie en Romy. 

INTERVIEW MET GROEP 1
We kregen maar liefst 2000,- van de Rotary Eems Dollard.

ROTARY EEMS DOLLARD
KRIEBELDAM - Een paar 
weken geleden kregen we 
een mailtje van iemand van 
de Rotaryclub Eems Dol-
lard. Of we wel even contact 
wilden opnemen want ze 
hadden een inzamelingsactie 
gehouden voor ons (en Lutje 
Grut).
Dit hebben we natuurlijk 
gedaan en al snel was er een 
afspraak gemaakt om de che-
ques te komen overhandigen 
in het ASWA-gebouw vlak 
voor de vakantie.

We hebben eerst even gezel-
lig gekletst en toen werd het 
toch wel spannend. Hoe veel 
zouden we krijgen? Zoals je 
al kan zien hiernaast op de 
foto kregen we maar liefst 
2000,00 euro! Een geweldig 
bedrag wat we natuurlijk 
erg goed kunnen gebruiken. 
We zullen dit dit jaar deels 
gebruiken voor de activitei-
ten van dit jaar en een deel 
voor volgend jaar, dan vieren 
we namelijk de 50ste keer 
Kriebeldam.
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APPINGEDAM - De kinderen 
van groep één tot en met zes 
verwachten we morgen om 
13.00 uur op Kriebeldam. Ze 
zijn de ochtend dus vrij. 
We gaan met alle groepen 
gezamelijk een programma 
doen in de middag in de 
buurt van het ASWA-
gebouw. Dit ook omdat 
de weerverwachting voor 

morgen iets minder lijkt 
te zijn. We gaan dus niet 
naar een locatie ver van het 
Kriebeldamterrein.
 
Aan het einde van de 
middag krijgt iedereen 
van ons een warme hap 
(patat, knakworstjes en 
een toetje). Daarna hebben 
we ook een gezamenlijk 

avondprogramma. Er zijn 
helaas ook kinderen die niet 
blijven slapen. Zij kunnen 
door de ouders om 21.00 
uur worden opgehaald. Als 
zij naar huis zijn gaan we de 
slaapspullen klaarleggen en 
is het al bijna bedtijd. 
De volgende ochtend 
beginnen we met een 
ontbijtje (krijg je van ons) 

en daarna gaan we gelijk 
door met de DUA’s. Dit zijn 
knutselactiviteiten. Om 
13.00 uur gaan de kinderen 
vervolgens weer naar huis. 
De kinderen van de jongsten 
die niet blijven slapen zijn 
donderdagochtend wel weer 
welkom vanaf 09.00 uur bij 
de DUA’s. Donderdagmiddag 
zijn ze allemaal vrij.

NACHTJE SLAPEN JONGSTEN (GROEP 1 t/m 6)

Dit is een uitgave van de
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2015

Vervaardigd door
ASWA 

KopieerCentrum

Contact
Vakantiespelen Kriebeldam

Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam

Telefoon: 0596-623315
Vragen naar Kriebeldam

Redactie
Peter Heun

Hernandt Boonstra

Eindredactie
Dikkie Kriebel

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

 
Social Media

FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

ELDERS - Jullie gaan morgen 
met busjes naar Elders. We 
gaan natuurlijk niet via de 
kortste weg maar we gaan 
onderweg ook een paar 
keer stoppen om iets leuks 
te gaan doen. Als het mooi 
weer is stoppen we ook bij 

water, dus zwemkleding 
meenemen! Als we op de lo-
catie aankomen gaan we zelf  
brood bakken en barbecuen. 
Ook doen we op de locatie 
allemaal leuke spellen. We 
zitten midden in het bos dus 
er is genoeg leuks te doen.

Uitslapen op donderdag 
is er niet echt bij want ook 
dan heeft de leiding weer 
allemaal leuke spellen voor-
bereid. Je hoeft je dus geen 
moment te vervelen!

WAT GA JE DOEN OP ELDERS?

ELDERS - Kinderen van de 
oudste groepen gaan morgen 
met busjes (dus niet op de 
fiets) naar Elders. Dit omdat 
we dit jaar naar een locatie 
(scoutinggebouw) gaan 
die te ver is om te fietsen. 
Slaapspullen graag neerleg-
gen in de carport (waar ook 
popcorn en pannenkoeken 
worden gebakken).

Je moet in ieder geval een 
slaapmatje, slaapzak en 
kussen meenemen. Ook een 
setje extra (droge) kleren en 
voor de zekerheid een regen-
pak is noodzakelijk. 
Voor de woensdagmiddag 
graag ook een lunchpakketje 
met een boterham in de rug-
tas zodat je deze bij je hebt in 
de busjes.

Voor de woensdagavond 
zorgen wij voor avondeten 
en op donderdag voor ontbijt 
en lunch. Aan het einde van 
de middag rond 16.00 uur 
komen de kinderen terug en 
gaan om 16.15 uur weer naar 
huis. Zit je in de oudste groe-
pen en blijf je niet slapen? 
Dan ben je op woensdag en 
donderdag helaas vrij.

NACHTJE SLAPEN OUDSTEN (GR 7 t/m 9)
Let op! 

Slaapspullen 

van de jongste 

groepen op 

het podium in 

de zaal, van 

de oudste 

groepen in 

de carport.


