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KRIEBELDAM - Hey Kriebel-
dammers! Het zit er op... het 
is over en uit met Kriebeldam 
2015. Jammer, jazeker maar 
nu begint wel een welverdien-
de vakantie.

Vandaag was nog een su-
perdag. Zon, lekker warm en 
nog heel veel lol gemaakt met 
elkaar. Iedereen was weer 
terug. Ook de groepen die 
naar Elders zijn geweest.

We hebben inmiddels van de 

verhalen begrepen dat ook 
de oudste groepen het super-
gezellig hebben gehad. Een 
lange fietstocht, veel leuke 
spellen in het bos en een 
superenge spooktocht. En 
natuurlijk op donderdag weer 
de lange fietstocht terug.

Iedereen was vandaag wel 
merkbaar moe. Kleine oogjes 
en zelfs een paar kinderen 
die zo moe waren dat ze 
vandaag helemaal niet zijn 
gekomen. Sommige ouders 

belden ons al op dat ze hun 
kinderen niet uit bed konden 
krijgen.

Tja en met de kinderen die 
er vandaag wel waren naar 
Ekenstein (oudste groepen) 
en in de middag naar het 
skatepark met de jongste 
groepen waar ook de brand-
weer voor ons klaar stond 
en ging helpen met water-
spelletjes. Je kon met een 
brandslang een Minny Mouse 
omver spuiten. Heel tof om te 

doen. Ook moet je buikglijden 
op een kleed met zeep en nog 
veel meer gekke spelletjes 
waar je nat van kon worden. 
 
Nu alleen vanavond nog 
eventjes de vossenjacht en 
dan zit Kriebeldam er weer 
op. En na de vakantie direct 
beginnen met de voorberei-
dingen van Kriebeldam 2016, 
dan worden we 50 jaar! Kom 
jij dit feestje ook met ons 
vieren? FIJNE VAKANTIE! 
 GROETJES DIKKIE

LAATSTE DAG: FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL

KRIEBELDAM - Vanavond komen jullie allemaal 
om 19.00 uur op Kriebeldam voor de Vossenjacht. 
Normaal hadden wij altijd tijdens de bonte avond 
een verloting. Omdat we nu naar Appingedam 
gaan voor de vossenjacht doen we het net even 
iets anders. Als je gebracht wordt kan je samen 
met je ouders een envelop met lootjes kopen. Als je 
dan om 21.00 uur naar huis gaat kan je bij de langs 
de tafels met prijsjes lopen en direct zien of je wat 
gewonnen hebt. 
De hoofdleiding

VERLOTING

TOT VOLGEND JAAR!

AVONDPROGRAMMA
 
Vanavond hebben we een Vossenjacht. 

We starten om 19.00 uur en gaan rond 

21.00 uur naar huis. Kom jij vanavond 

ook? Liefst verkleed, dat is wel zo leuk.

Ook kan je lootjes kopen voor de 

verloting. TOT VANAVOND!

DE   KRIEBELDAMMER
LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN
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Foto’s van de 
jongste groepen 
woensdag/
donderdag staan 
op de website!

Blijf op de hoogte 
van Kriebeldam! 
Volg ons op 
Facebook voor de 
laatste nieuwtjes.

WEBSITE  
Onze website wordt 

komende week bijge-
werkt met foto’s etc.

FOTO’S FACEBOOK



Ook deze week zijn de 
oudste groepen op de fiets 
naar Elders geweest. Via 
een lange fietstocht (met 
af  en toe een regenbuitje 
in de middag) kwamen 
ze licht vermoeid aan op 
de locatie in Kropswolde. 
Daar zijn een hoop leuke 
spellen gedaan (auto 
duwen was niet gepland 
maar wel weer eens wat anders. En ook de spooktocht ging deze 
week door tot gelukt van vele kinderen (en leiding trouwens ook). 
Vandaag zijn ze trouwens ook al weer op pad, ze zijn nu vertrok-
ken naar Ekenstein. 
Na vandaag lekker uitrusten en bijkomen van het vele fietsen!
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DE GROTEN GINGEN NAAR 

SPONSOREN KRIEBELDAM 2015

NEXT FASHION
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EEMSLANDER, WOENSDAG 15 JULI 2015

Deze twee artikelen stonden deze week in de 
Eemslander. Mensen die goed hebben opgelet 
hebben gezien dat er iets niet klopt... Jij ook? 
 
Inderdaad, de foto van Kriebeldam staat bij het 
stuk van Lutje Grut, en de foto van Lutje Grut
stond bij Kriebeldam. Foutje!



pagina 4                                                            kriebeldam, al 49 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

KRIEBELDAM - Tijdens 
Kriebeldam worden altijd 
ontzettend veel foto´s en 
filmpjes gemaakt. We zijn 
al druk bezig geweest met 
het verzamelen hiervan (de 
leiding maakt ook veel foto’s 
namelijk).  
 
Het is ons deze week nog 
niet gelukt om de foto’s op de 

website te krijgen. Inmiddels 
staan de foto’s van de 
jongste groepen (woensdag 
en donderdag) wel op de 
website. De rest volgt echt zo 
snel mogelijk.

We plaatsen een berichtje 
op Facebook zodra de foto’s 
online staan.

FOTO´S OP DE WEBSITE
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Inmiddels hebben we de 
meeste spullen al weer 
opgeruimd en dan komt 
automatisch de gevonden 
voorwerpendoos weer extra 
vol te zitten. Van bekers tot 
handdoeken en knutselwerk-
jes... En dan natuurlijk nog 

slaapspullen. Jullie moeten 
gewoon wel wat missen.  
We hebben zelfs een fiets-
sleutel gevonden. Loop er 
vanavond nog even bij langs 
voor je naar huis gaat. Het 
zou zonde zijn als alles in de 
container gaat.

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgens jaar gaat Kriebeldam 
voor een extra groot feest 
zorgen. Dan worden we na-
melijk 50 jaar! We hebben al 
een hoop leuke ideeën over 
het programma en zullen 
deze het komende jaar uit 
gaan werken.

Bij deze ben je van harte 
uitgenodigd om dit met ons 

te komen vieren. Wat we pre-
cies gaan doen weten we nu 
natuurlijk nog niet maar dat je 
het niet wilt missen weten we 
nu al. We gaan sowieso met 
de hele groep een dagje op 
stap en alle andere activitei-
ten die we gaan doen hebben 
ook een extra feestelijk tintje.

VOLGEND JAAR EEN FEESTJE
Blabla 

Hier zou iets 

kunnen staan 

dat belangrijk 

is maar ik 

weet niks 

meer dus 

doei!


