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KRIEBELDAM - Door jullie 
vermoeide regionale verslag-
gever. 
 
In zowel Appingedam als op 
Elders hebben de kids van 
Kriebeldam zich weer prima 
weten te vermaken. Soms 
een spatje regen en soms 
een hele plons... maar het 
was wel weer erg gezellig! 
Zelf is jullie verslaggever in 
Appingedam gebleven omdat 
hij simpelweg niet wist waar 
het plaatsje Elders ligt. Toch 

maar eens vragen als de oud-
ste groepen vanmiddag ook 
weer terug zijn. Misschien 
kan ik er dan volgende week 
eens gaan kijken. 
 
De jongste groepen hebben 
woensdagmiddag spellen 
gedaan op het veld tegenover 
het ASWA-gebouw. Daarna 
hebben we aan het einde van 
de middag lekkere patatjes 
van “De Vesting” gehad 
(bedankt voor het bezorgen!) 
met knakworstjes en een 

toetje na. Daarna is iedereen 
weer een spel gaan spelen en 
werd door de leiding de zaal 
omgebouwd tot een mega 
grote bioscoopzaal met pop-
corn en alles er op en er aan. 
En toen was het natuurlijk tijd 
om te gaan slapen. Sommige 
kinderen ging dat goed af na 
een lange dag. Maar het bleef  
nog lang onrustig. Uiteinde-
lijk is het toch gelukt en sliep 
iedereen wel. Niet alle leiding 
heeft geslapen  maar ze 
moesten naar eigen zeggen 

de wacht houden. 
 
Vanochtend na een ontbijtje 
hebben we heerlijk rustig 
geknutseld en veel leuke 
dingen gemaakt. dat zullen 
jullie thuis straks van van 
de kinderen horen en zien 
natuurlijk. 
 
Tot zover mijn inbreng van 
vandaag, morgen is Dikkie 
weer terug. 
S. L. Aapkop 
Invalverslaggever

KRIEBELDAM ONTWAAKT NA KORTE NACHT

KRIEBELDAM - Ondanks dat jullie natuurlijk overal 
keurig je naam op hebben gezet zoals we hebben 
gevraagd (toch?),  raakt er toch nog wel eens wat 
kwijt.
Ook vinden we soms, heel soms weer wat terug. 
Hiervoor hebben we een grote doos gemaakt. 
Deze staat op het podium. Hier leggen we alle 
gevonden voorwerpen in. Ben je wat kwijt, kijk dan 
eerst hier even in. Misschien is het wel gevonden.
 
De hoofdleiding

IETS KWIJT?

Film kijken met de jongsten was een succes!

VRIJDAGAVOND
 
Zoals ieder jaar hebben wij op de 

vrijdag ook een avondprogramma.

Dat is natuurlijk morgen al weer! 

Overdag is het programma gewoon 

van 09..00 tot 16.15 uur en daarna 

verwachten we jullie ook van 19.00 tot 

21.00 uur voor het avondprogramma.

DE   KRIEBELDAMMER
LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN

NUMMER 4|  DONDERDAG 9 JULI 2015|  49STE JAARGANG

Verslag en foto’s 
van Elders nog 
niet binnen. Komt 
dus later nog in de 
Kriebeldammer!

Goed nieuws! 
Je kan je nog 
steeds aanmelden 
voor de tweede 
week.

50  
Wist je dat Kriebeldam 

volgend jaar 50 jaar 
bestaat? Feest dus!

ELDERS 2E WEEK
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GROEPSFOTO JONGSTE GROEPEN OP WOENSDAG
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KRIEBELDAM - Het 
programma op vrijdag is 
bekend. Overdag is er een 
“normaal” programma met 
in de middag een door Team 
Alpha uitgezette stormbaan 
met allemaal leuke, 
spannende en uitdagende 
activiteiten. Ook is er nog tijd 
om wat algemene activiteiten 
te doen met je groep.

Je kan nog popcorn bakken, 
pannenkoeken bakken, 
schminken en naar de 
speeltuin.

In de avond gaan we met de 
hele club een spel doen in het 
centrum van Appingedam.

PROGRAMMA VRIJDAG IN GROTE LIJNEN
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Social Media

FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

Dankzij onze vele sponsoren 
kunnen wij er elk jaar weer 
voor zorgen dat we Kriebel-
dam kunnen organiseren. 
 
We hebben dit jaar onder-
staande bedrijven bereid 
gevonden om ons financieel 

te ondersteunen.

We willen hen daar natuurlijk 
heel erg voor bedanken! 
Zonder de hulp van deze 
bedrijven zou het helaas niet 
mogelijk zijn om Kriebeldam 
te organiseren.

SPONSOREN KRIEBELDAM 2015

Veel mensen vragen ons 
waar de foto’s blijven op 
de website. Nou, dat komt 
helemaal goed maar niet zo 
snel helaas als jullie van ons 
gewend zijn. 
Er worden door verschillende 
mensen foto’s gemaakt. 
Deze moeten eerst bij elkaar 
verzameld worden. Daarna 
uitzoeken en dan op de web-

site zetten. De programma’s 
om de foto’s op de website 
te zetten hebben we helaas 
niet hier bij ons op de ASWA. 
Daarom proberen we de 
eerste lading foto’s uiterlijk 
morgenvroeg op de website 
te plaatsen. In het weekend 
volgt dan vanzelf de rest.

FOTO’S NOG NIET OP DE WEBSITE
Online 
KRIEBELDAM.NL

 

Hier kan je de 

Kriebeldammer 

in kleur 

(handig voor 

de foto’s) 

lezen!


