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KRIEBELDAM - Kriebeldam is 
eigelijk nog maar net begon-
nen en het is al bijna weer 
afgelopen. Terwijl we het nu 
juist net leuk begonnen te 
vinden.

Nog maar even niet aan den-
ken dus. Gister en vannacht 
heb ik bij de jongste groepen 
geslapen in het ASWA-ge-
bouw. Het was echt een su-
per toffe dag. We begonnen 
pas om 13.00 uur en konden 
dus even uitslapen. Toen we 

op Kriebeldam kwamen gin-
gen we met busjes naar de 
Knoll’n Toen in Godlinze en 
hebben hier de hele middag 
gespeeld en ook nog een ijsje 
gehad! 
 
Daarna snel terug naar Ap-
pingedam want daar stond 
om vijf uur De Vesting al 
weer voor de deur met patat! 
Echt weer super lekker, met 
twee knakworstjes en een 
toetje. En daarna gingen we 
muziekbingo spelen. 

Tja en toen... toen was er 
een verrassing. We gingen 
wandelen zei de leiding. 
We gingen eerst richting de 
Jumbo... gingen we bood-
schappen doen? Nee... 
Verder en verder... Tot we 
bij de Opwierderweg waren 
en toen gingen we naar het 
Noorderpoort College. Maar 
ook daar gingen we weer aan 
voorbij. Eelwerd? Sportcen-
trum? Nee, deur op slot... 
weer verder... Zou het dan 
toch... ja! We gingen bowlen 

in Passe Partout! Super gaaf  
zeg! Met discolampen aan en 
alle banen waren voor ons.
 
Daarna weer terug naar 
Kriebeldam, lekker chipjes 
eten bij het kampvuur en 
liedjes zingen en daarna in 
bed nog een film kijken ook. 
Het was dus echt één groot 
feest gisteren. En vandaag 
nog heerlijk geknutseld bij de 
DUA’s. En nu maar weer op 
naar morgen! 
 GROETJES DIKKIE

SPEELTUIN, DISCOBOWLEN EN DUA’S

KRIEBELDAM - Morgen is het dagprogramma 
gewoon zoals jullie gewend zijn van 09.00 tot 
16.15 uur. ‘s Avonds is er een avondprogramma. 
We verwachten iedereen om 19.00 uur terug en 
gaan dan naar het centrum van Appingedam voor 
een Vossenjacht. Daarna sluiten we met z’n allen 
Kriebeldam 2015 af in de grote zaal en kan er nog 
een leuke prijs worden gewonnen bij een mini 
verloting waarbij de prijsjes door de winkels in 
Appingedam ter beschikking zijn gesteld. 
De hoofdleiding

VRIJDAG

Liedjes zingen bij het kampvuur samen met Jordy

BRANDWEER
 
Voor morgen beloven ze eindelijk mooi 

weer. Daarom gaan we in de middag 

allemaal spellen doen die met water 

te maken hebben. Neem je daarom je 

zwemkleding en een handdoek mee? 

 
De brandweer komt ook nog langs!
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De eerste lichting 
foto’s van deze 
week hopen we 
vanavond ergens 
online te zetten.

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

50  
Wist je dat Kriebeldam 

volgend jaar 50 jaar 
bestaat? Feest dus!

FOTO’S 2E WEEK
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SKELTERBAAN IN DE KNOLL’N TOEN TE GODLINZE

DISCO BOWLEN IN PASSE PARTOUT
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LIEDJES ZINGEN BIJ HET KAMPVUUR

RELAXT KNUTSELEN OP DONDERDAGOCHTEND
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KRIEBELDAM - Morgen 
kom je om 09.00 uur op 
Kriebeldam (zwemkleding 
mee). In de ochtend kan 
je zelf kiezen met je groep 
wat je gaat doen. In de 
middag gaan we met z’n 
allen waterspellen doen 
samen met de brandweer. 
We doen dit waarschijnlijk 
bij het Damsterdiep bij het 

skatepark.
Daarna nog even snel naar 
huis om 16.15 uur en om 
19.00 uur weer (verkleed) 
teug op Kriebeldam. Dan 
gaan we in een grote groep 
naar het centrum en daar 
moet je vossen gaan zoeken. 
Echte? Nee, maar dat leggen 
we je morgen nog wel even 
haarfijn uit!

WAT GAAN WE MORGEN DOEN (EN HOE LAAT)?
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Social Media

FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

Ieder jaar heeft Kriebeldam 
heel veel sponsoren. Daar-
door kunnen we twee leuke 
dingen organiseren voor de 
kinderen. Deze week zijn 
daar geheel spontaan nog 
wat nieuwe sponsoren bijge-
komen. Bedrijven of attrac-

ties die ons korting hebben 
gegeven op de toegangs-
prijs. Echt heel erg lief! 
 
Er zijn er nog veel meer maar 
dit zijn er zo maar even een 
paar die deze week er nieuw 
bij kwamen.

SPONSOREN KRIEBELDAM 2015

Net het ontbijt achter de 
kiezen en na een goed spel-
letje zakdoekje leggen gelijk 
door met de DUA’s. Er zitten 
weer een aantal klassiekers 
tussen die het elk jaar goed 
doen. Pannenkoeken bak-
ken en popcorn bakken mag 
natuurlijk niet ontbreken. Ook 
krimpie dinkie blijft een ac-
tiviteit die veel publiek trekt. 

Nieuw dit jaar is een Minion 
maken, fotolijstjes, trommels 
en als het om eten gaat is 
de pirateneierkoek een fijne 
activiteit. Voor de heren kan 
er een hoge hoed gemaakt 
worden en de dames kunnen 
aan de slag met een tiara. 
Maar goed, mijn popcornbak-
je is ingekleurd. Tijd om deze 
te vullen met extra suiker.

MET KLEINE OOGJES AAN DE DUA’S
Foto’s 

De foto’s van 

deze week 

komen snel 

online! 
 

Nog even 

geduld a.u.b.


