VRIJDAG

Deze week hebben
we op vrijdagavond
een Vossenjacht.

LEES

HET

T-SHIRT

LAATSTE

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

NIEUWS
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SLAPEN
Morgen blijven we
allemaal gezellig op
Kriebeldam slapen!
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EINDE REGENPERIODE IN ZICHT!
KRIEBELDAM - Getverderrie... Gisteren was het al
een dag met regen en ook
vandaag begon er al weer
mee. Eigenlijk waren we er
gisteren al wel klaar mee
maar vandaag bleef het ook
nat en zelfs koud. Wel prima
weer om lekker binnen te
gaan knutselen.
En toen het aan het einde van
de ochtend weer een beetje
droog werd gingen de oudste
groepen lekker op de fiets

naar Delfzijl naar de dijk en
naar het Muzeeaquarium.
Morgen gaan de oudsten
naar Elders en gan we een
hoop leuke dingen doen met
de jongste groepen. We gaan
in de middag naar de speeltuin in Godlinze. En als we
terugkomen in Appingedam
hebben we in de avond nog
een hele leuke nieuwe activiteit bedacht. Iets dat we nog
niet eerder hebben gedaan
en als het allemaal lukt wordt

dat supergaaf!
Tja en dan is het voor je het
weet al weer laat. Dus dan
is het in Appingedam weer
bedden opmaken en misschien nog even in bed een
film kijken en slapen want
op donderdagochtend gaan
we weer aan de slag met de
DUA’s.
De oudste groepen zullen
vast wel wat later naar bed
gaan en de hele avond nog

leuke spellen gaan doen op
de locatie van Elders. Waar
je dit jaar heen gaat? Geen
flauw idee. Ze zeggen dat het
een andere plek is dan vorige
week, nou dat moet ook
wel want we gaan nu lekker
fietsen.
Pomp dus vanavond thuis je
banden nog even goed op,
check je remmen want we
gaan natuurlijk wel veilig op
pad.
TOT MORGEN!!!

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN
Laatste kans... bijna dan... We hebben
nog wel een paar opdrukken liggen
voor shirts. Alleen even een leuk shirt
meenemen naar Kriebeldam en dan
drukken wij deze voor je.
De kosten zijn slechts twee eurotjes
mensen, dit is bijna voor niks!
kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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BRIEVENBUS - BRIEVENBUS - BRIEVENBUS - BRIEVENBUS
Marijn goep 4.
Tweede week de tijt gat
snel!!!! Op maandag begone
we met een spel. En hute
douwen.
Jantje Schuur
Hoi Kriebeltjes. Ik komt
vandaag even gezellig op
Kriebeldam consumeren.
Dat is een moeilijk woord

voor heel veel dingen opeten.
Ook kom ik de mensen van
de hoofdleiding een beetje
plagen. En dat is me toch
goed gelukt. Ze zijn me nu al
weer spuugzat. Morgen kom
ik zeker weer hoor.
Petertjuh Heun
Ik vind het heel leuk op
Kriebeldam. Je kan met mij

alle kanten op. Ik ben zo
elastisch als een elastiekje.
Het schiet al weer lekker op.
Hier schiet vooral lekker met
elastiekjes op.
Janientje v/d Werff
Ik ben Janine en ik ben een
euro kwijt geraakt. Nu klopt
mijn kasboek niet meer. Heb
jij mijn euro gevonden (of drie

munten van 50 cent mag ook,
dan graag inleveren bij de
gevonden voorwerpen.
Petra en Miranda gingen in
het creatieve hoekje zitten
en aan de gang met schaar
en papier. Heel het papier
aan stukken. Niet te best
dus. Morgen een creatieve
workshop met plakband.

Let op!
morgen
Vergeet
je
niet om
en
ll
slaapspu
s
ta
(in een
m er
met naa te
e
op!) me
naar
n
e
m
ne
am!
Kriebeld

Bezoekje aan het Muzeeaquarium vandaag!

WOENSDAGNACHT
Alleen woensdagavond en
nacht kan je ons mobiel bereiken. Voor de jongste groepen 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.

DELFZIJL - De oudste groepen zouden vandaag naar Ekenstein gaan om daar in het bos spellen te doen en te gaan
midgetgolfen. Omdat het niet heel erg mooi weer was voor
buitenactiviteiten zijn ze echter naar Delfzijl gegaan om een
bezoekje te brengen aan het Muzeeaquarium.
We kregen ook nog eens een leuke korting (top!). Het was
echt ontzettend leuk. We hebben eerst lekker gegeten op de
dijk. Daarna een rondleiding en een speurtocht.

Overdag bel je met de ASWA
op 0596-623315.

HET WEER
Het ziet er goed uit voor de
rest van de week. Morgen
kan er nog een spatje regen
vallen maar wordt het al wel
weer warmer.
Donderdag doet de temperatuur er nog een schepje
bovenop en komt de zon er
ook weer goed bij.
Vrijdag wordt het bijna
tropisch en schijnt de zon
volop en wordt het ook lekker
warm. Kortom, een prima
zomerdag is in aantocht.
pagina 2
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Interview met Bo Koetje

Bo Koetje, leiding van groep 1

Interview
met
kinderen
van verschillende
groepen!

Naam: Koen
Kriebeldamgroep: groep 7
Wie zijn je leiding: Thea, Brian
en Thomas.
Wat is het cijfer dat je jouw
leiding geeft? Een 8,5
Wat is tot nu toe het leukste?
Het huttenbouwen.
Waar heb je nog zin in, om
te doen deze week? Koen
heeft erg veel zin om te blijven
slapen en om naar Elders te
gaan.

Bo is leiding van groep 1. Dit
is de tweede week dat ze
mee doet als leiding. Op de
vraag welk cijfer de kinderen
in haar groep krijgen, zegt ze
zonder twijfel; een dikke 10!
Haar medeleidign zijn
Rianne (van Idekinge), Marco
(Terpstra) en Marcella. De
vraag welk cijfer de medeleiding krijgt is dat na een
keer veranderen, toch een 10
(dit om scheve gezichten te
voorkomen)!
Het leukste vindt Bo tot nu

toe het ruilspel. Dit was erg
leuk en haar groep heeft
heel wat binnengehaald. Ze
begonnen het ruilspel met
een WC-koker maar zijn
teruggekomen met heel veel
eten, een lamp, een olielamp,
sleutelhanger, maskers en
zelfs een extra kind (het fijne
weten we hier nog niet van,
maar het schijnt allemaal
goed gekomen te zijn). Bo
heeft erg veel zin in het
nachtje blijven slapen. Dat
blijft altijd leuk en spannend.

Naam: Tigo
Kriebeldamgroep: groep 2
Wie zijn je leiding: Gert-Jan,
Jurgen en Sabrina.
Wat is het cijfer dat je jouw
leiding geeft? Tigo geeft geen
cijfer, maar de leiding is erg leuk.
Wat is tot nu toe het leukste?
Knutselen (muizentrappetjes
maken) en spelen met Koen en
Giel.
Waar heb je nog zin in,
om te doen deze week?
Pannenkoeken bakken is allen
leuk als de pannenkoeken
lekker zijn.

Naam: Natasha
Kriebeldamgroep: groep 5
Wie zijn je leiding: Larissa en
Ro
Wat is het cijfer dat je jouw
leiding geeft? Een 10 (zonder
aarzeling)!
Wat is tot nu toe het leukste?
Vorige week lekker naar
Zuid-Limburg geweest en
deze week is nog maar net
begonnen.
Waar heb je nog zin in, om te
doen deze week? Natasha
heeft overal zin in. Van eten tot
knutselen.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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DE GESCHIEDENIS VAN 49 JAAR KRIEBELDAM
HIPPOSTEREIN EN
PELIKAANHAL
Kriebeldam wordt
inmiddels al heel wat jaren
georganiseerd. In 1965
werd in de gemeente
Appingedam een jeugdraad
ingesteld. Op voorstel
van het gemeentebestuur
worden er in 1966, bij wijze
van proef, voor de eerste
keer op bescheiden schaal
jeugdvakantiespelen
georganiseerd op het
Hipposterein voor de 9 en
10 jarigen uit Appingedam.
Dit is feitelijk de “nulde”
editie van Kriebeldam. In
1967 worden voor het eerst
op grote schaal door de
Commissie Vakantiespelen
voor alle lagere schooljeugd
de spelweken georganiseerd.
In dit jaar vinden de
vakantiespelen voor het
eerst plaats onder de naam
Kriebeldam in de Pelikaanhal
aan de Farmsumerweg
(naast het busstation).

HOGEWERF
In 1976 komt de gemeente
met het nieuws dat de
Hogewerf kan worden
aangekocht en ingericht
als jongerencentrum.
Kriebeldam gaat vanaf dan
ook gebruik maken van de
oude boerderij. Vanaf 1990 is
de ASWA (waar Kriebeldam
nu nog steeds deel van uit
maakt) een feit. De diverse
onderdelen van de ASWA
zijn o.a. jongerenwerk waar
Kriebeldam onder valt.
IJSBAAN OPWIERDERWEG
Helaas kan Kriebeldam niet
meer terecht op de Hogewerf
en wijken we in 1990 uit
naar de ijsbaan aan de
Opwierderweg. Hier hielden
we het maar één jaar uit. Een
ontzettend groot (vaak nat)
grasveld en een veel te klein
gebouw. Op zoek maar weer
dus naar een nieuwe locatie.
NETWEG
Deze nieuwe locatie is

wederom de gymzaal op
het Hipposterein aan de
Netweg (net als in 1966).
Ook gebruiken we het
dienstencentrum in het Oude
Waterschapshuis. Verder
vertoeft de leiding ’s avonds
het jongerencentrum in de
oude schuilkelder aan de
Takenslaan.
Het Oude Waterschapshuis
was tevens de opslaglocatie
voor alle spullen van
Kriebeldam. Op de opbouw
dag (wat destijds “de
ellende van zaterdag” werd
genoemd) sleepten we
alle spullen dan van het
de kelder van het Oude
Waterschapshuis naar
de paar straten verderop
gelegen gymzaal. Op het
voormalige voetbalveld bij
de gymzaal was voldoende
spelruimte en ruimte om
hutten te bouwen. En de
(vieze) sloot die om het
terrein lag stond garant voor
een geslaagde “ontgroening”

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

voor de nieuwe leiding.
HET ASWA-GEBOUW
In 2000 vindt er wederom
een verhuizing plaats. De
Algemene Stichting Welzijn
Appingedam, oftewel ASWA,
koopt het pand van de
voormalige PABO aan de
Burgemeester Klauckelaan
nummer 16 te Appingedam.
Het Oude Waterschapshuis
wordt verkocht en de
gymzaal aan de Netweg en
De Kelder worden gesloopt
om plaats te maken voor
woningbouw.
Gelukkig is er in het nieuwe
ASWA gebouw meer
dan genoeg ruimte voor
Kriebeldam. Tijdens het
eerste jaar zijn wij zelfs de
eerste gebruikers van de
grote zaal (een voormalige
gymzaal). Inmiddels zitten
we nog steeds op dezelfde
locatie. Gelukkig kunnen
we nog steeds prima uit de
voeten in en om het ASWAgebouw.
pagina 5

ZOMAAR WAT FOTO’S EN TEKENINGEN

MOPPENTROMMEL MET MOPPEN OM OM TE LACHEN
Wat is het toppunt van
onaardig zijn?
Iemand met een bril veel
sterkte wensen.
Een man stapt de bus in en
vraagt aan de buschauffeur:
“Gaat u naar Artis?” -Nee
zegt de buschauffeur, “ik
moet gewoon werken”
Er wandelen 2 katten door de
woestijn.. Zegt de één tegen
de ander: “nou, we hebben in
elk geval genoeg plek om te
kakken….”
Hoe ver kun je een tunnel
inlopen?
Tot de helft want daarna loop
je er weer uit.
Welke plant is dodelijk als
je er te lang onder zit? Een
waterlelie.
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De wereld is een
gekkenhuis.. En bij jou thuis
is het hoofdkantoor!
Wat kun je wel serveren,
maar niet eten?
Een tennisbal.
10 op de 6 mensen kunnen
niet rekenen.
“Hoe stop je een koe in de
diepvries?” vraagt Jantje aan
zijn vriend Keesje.
– Keesje: “Weet ik niet”
Jantje: “Diepvries open, koe
erin, diepvries dicht.”
– Dat is flauw zegt Keesje.
Jantje: “Oke maar hoe stop je
een varken in de diepvries?”
– Nou.. diepvries open,
varken erin en dan de
diepvries weer dicht doen
zegt Keesje.
“FOUT!” zegt Jantje.

“Diepvries open, koe eruit,
varken erin, diepvries dicht!”
Vader: “Jantje, laat me je
rapport eens zien!”
Jantje: “Dat kan niet, ik heb
hem aan een vriend geleend.
Die wilde zijn ouders eens
flink laten schrikken.”
Een varken ziet voor het
eerst een stopcontact. “Oh,
wat zielig” zegt het varken.
“Hebben ze jou in de muur
gemetseld?”.
Waarom vliegt een heks op
een bezem?
Omdat een stofzuiger te
zwaar is.
Tijdens de aardrijkskundeles
vraagt de juf in welke streken
er nog menseneters zijn.
Keesje staat op en zegt “Aan

de Belgische kust, juffrouw”.
De juf is verbijsterd en
vraagt hoe Keesje daar
bij komt.. “Het staat in
ons aardrijkskundeboek,
juffrouw” zegt Keesje.
“Er staat letterlijk dat de
bewoners daar leven van de
toeristen!”.
Jantje staat aan de balie van
de gevonden voorwerpen.
“Heeft iemand hier een fiets
afgegeven?”
“Jazeker jongeman, wat voor
kleur?”
“Euh, het liefst een blauwe.”
Wat waren de laatste
woorden van Kapitein iglo?
“Help! Ik geloof dat ik in een
vis-stick!”
HAHAHAHAHAHAHA!
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FROZEN KLEURPLAAT

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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NACHTJE SLAPEN JONGSTE GROEPEN ( 1 t/m 6)
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 Godlinze. Wij zorgen
voor vervoer. We gaan een
bezoekje brengen aan de
Knoll’n Toen.
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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. Wat dat is
houden we nog even geheim
maar we hebben het nog
nooit eerder gedaan maar
het wordt erg leuk!

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.

OVERNACHTING GROEP 7, 8 en 9
ELDERS - Kinderen van de
oudste groepen gaan morgen
OP DE FIETS naar Elders.
De locatie waar we deze
week naar toe gaan is binnen
fietsbereik.
Slaapspullen neerleggen in
de carport (waar ook popcorn en pannenkoeken worden gebakken). Dit vervoeren
wij met de auto.

Je moet in ieder geval een
slaapmatje, slaapzak en
kussen meenemen. Ook een
setje extra (droge) kleren en
en eventueel zwemkleding en
een handdoek.
Voor de woensdagmiddag
graag ook een lunchpakketje
met een boterham in de rugtas zodat je deze bij je hebt in
op de fiets.

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 groepen en blijf je niet slapen?
Dan ben je op woensdag en
donderdag helaas vrij.

ELDERS IS SUPER TOF!
ELDERS - Allereerst wordt er
een eind gefietst. Onderweg
stoppen we natuurlijk een
aantal keer om wat leuks te
doen of even uit te rusten.
Als we op de locatie aan
komen zijn er allemaal leuke
spellen te doen. Ook gaan

we zelf broodjes bakken en
gezellig bij het kampvuur
zitten.
En we gaan natuurlijk vroeg
naar bed want we gaan er
van uit dat iedereen wel erg
moe is. Toch? En we gaan
net als vorige week zeker
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geen spooktocht doen.
Toch? Of... nee vast niet...
Twijfel je nog of je mee gaat?
Niet doen, gewoon lekker
blijven slapen want het is
echt super gaaf om mee te
gaan naar Elders.

Contact
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
Vragen naar Kriebeldam

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Social Media
FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam
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