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KRIEBELDAM - Twee drukke 
dagen achter de rug. Eerst 
op woendag naar het attrac-
tiepark in Drouwenerzand 
met de bus, terwijl de oudste 
groepen op de fiets richting 
Elders zijn vertrokken.

Het was een enorm succes. 
Ondanks het warme weer 
hebben de kinderen zich 
prima vermaakt. We had-
den een lekker plekje in de 
schaduw en je kon net zo 
veel ijsjes en ranja krijgen als 

je wilde. Daar werd dan ook 
goed gebruik van gemaakt. 
Ook heb ik gehoord dat som-
mige kinderen wel 10 bakken 
patat hebben gehad!

En vandaag heb ik gepro-
beert een rustig feestje te ge-
ven. Gezellig een rondje door 
Appingedam gevaren met 
de rondvaartboot “Damster-
veer” en later in de middag 
de knutselactiviteiten.

Dikkie “Abraham” Kriebel

DROUWENERZAND ENORM GROOT SUCCES
Gisteren zijn we naar Drouwenerzand geweest!

FOTO’S OP FACEBOOK

Tijdens Kriebeldam worden er veel 

foto’s en filmpjes gemaakt. Deze 

worden directop onze Facebookpagina 

geplaatst. Later komen er nog veel 

meer foto’s op onze website.

Voor nu: facebook.com/kriebeldam

DE   KRIEBELDAMMER
JUBILEUMUITGAVE VAN DE VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM
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Het programma op vrijdag is van 
09.00 tot 16.30 uur.

AVONDVRIJDAG

Vrijdagavond is er een extra 
avondprogramma. Informatie volgt 
morgen overdag!

Morgenavond gaan we ook weer een 
verloting organiseren. Er zijn leuke 
prijzen te winnen!
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VERLOTING
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KRIEBELDAM - Vanochtend 
zijn we met de kinderen 
naar het centrum gelopen 
waar in de jachthaven 
de rondvaartboot lag te 
wachten.

We waren natuurlijk met veel 
te veel kinderen (en leiding) 
om in één keer aan boord te 
gaan. Daarom zijn we in twee 

groepen gegaan.

De eerste drie groepen 
vertrokken om 10.00 uur 
terwijl de andere groepen 
achter de Nicolaïkerk in het 
park allemaal spellen hebben 
gedaan. Verstoppertje, 
fopbal en het leukste vond ik 
zelf dat we allemaal in een 
kring gingen zitten en dat 

er een woord doorverteld 
moest worden. Je moest 
dit fluisteren in het oor 
van degene die naast je 
zat. Nadat iedereen in de 
kring het aan elkaar had 
doorgefluisterd moest de 
laatste zeggen wat het was. 
Nou dat was elke keer heel 
wat anders dan wat er aan 
het begin was verteld. Gek 

hè? Maar wel leuk om te 
doen.

Om 11.00 uur kwam de 
boot weer terug  en kon er 
gewisseld worden. Het was 
al met al een hele geslaagde 
ochtend.

RONDVAART MET HET DAMSTERVEER IN APPINGEDAM

Morgen is min of meer een 
normale Kriebeldamdag. Alle 
kinderen worden van 09.00 
tot 16.15 uur op Kriebeldam 
verwacht. Voor alle groepen 
komt er een grote stormbaan 
vlakbij Kriebeldam te liggen. 
Een groot luchtkussen waar 

je over heen kan klimmen en 
klauteren.

De oudste groepen gaan ook 
nog op excursie zo als het 
nu lijkt.

Wat we in de avond precies 

gaan doen weten we nog 
niet. Dit kan een activiteit 
op Kriebeldam zijn maar 
mogelijk vertrekken we nog 
richting het centrum voor 
een spel. Dit hoor je sowieso 
morgenochtend of eventueel 
eerder al via Facebook.

Wat zeker is is dat er een 
avondprogramma is. Dit zal 
tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Maar misschien beginnen we 
iets eerder en gaan we iets 
langer door. Dat hoor je hoe 
dan ook morgenochtend bij 
de opening!

PROGRAMMA VRIJDAG GROTENDEELS BEKEND

foto
Deze foto’s zijn 

vanochtend 

gemaakt van 

de jongste 

groepen in 

Appingedam 

bij de boot.
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De hele zaal (en ook buiten) in het teken van de DUA’s

KOUDEGOLF OP KOMST! 

Na de extreme hitte gisteren wordt 

het de komende dagen erg koud! De 

winterjas kan wel weer uit de kast want 

het wordt slechts 25 graden. Dat zal 

even wennen zijn. 
Morgen dus maar aan de warme 

chocolademelk en naar de ijsbaan?

KNUTSELMIDDAG
KRIEBELDAM - Donder-
dagmiddag worden er 
traditioneel DUA’s gedaan op 
Kriebeldam. Dit zijn knutse-
lactiviteiten, maar ook is er 
veel lekkers zoals pannen-
koeken, ranja, popcorn en 
snoep. 
 
Het werkt prima omdat de 
kinderen lekker hun eigen 
gang kunnen gaan en hun 
eigen tempo kunnen bepalen. 
 

Er zijn vanmiddag in ieder 
geval een hele hoop leuke 
knutselwerkjes gemaakt door 
de kinderen. Maar dat zullen 
ze ongetwijfeld al hebben 
laten zien thuis want wat je 
maakt mag je natuurlijk mee 
naar huis nemen. 
 
Feesthoedjes, memobordjes, 
en snoepkettingen (al zullen 
die dan waarschijnlijk niet 
thuis aankomen maar eerder 
in een buik belanden haha).
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BAAN 1

Olaf (60)
Roan (52)
Thomas (60)
Benjamin (63)
Elise (62)
Dave (56)
Nick (60)

Baan 2

Joran (66)
Luna (52)
Jevano (75)
Micah (68)
Yenthe (69)
Demiroy (47)

Baan 3

Djanello (52)
Dana (52)
Raphael (56)
Troy (55)
Thijmen (67)
Arjan (59)
Kian (7)

Baan 4

Yaaron (59)
Rowel (51)
Lian (58)
Ruth (32)
Lieke (75)
Ellis (42)

Baan 5

Lieke (54)
Luna (54)
Dirk (51)
Maaike (64)
Anouk (48)
Wesley (75)
Romy (53)

UITSLAGEN BOWLEN OP DINSDAGOCHTEND

Dit is een uitgave van de
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2016
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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

Graag hadden wij ook wat 
informatie over de oudste 
groepen in de Kriebeldam-
mer gezet.

Ze zijn gisterochtend name-
lijk vertrokken op de fiets 
naar Elders.

We hebben via Facebook en 
de groepsapp nog een aantal 
foto’s voorbij zien komen van 
de tocht. Zo zijn ze onder 
andere nog gesignaleerd bij 
het Schildmeer.

Toen jullie verslaggever ter-

plekke ging om daar te kijken 
waren ze natuurlijk al lang 
weer vertrokken.

Een ooggetuige ter plekke 
wist te vertellen dat ze aan 
het zingen waren “de groten 
gaan naar Elders de kleintjes 

blijven hier, het maakt niet 
uit waarheen wat we hebben 
veel plezier”.

Wie kan ons vertellen waar 
Elders is? Het staat namelijk 
niet op de kaart! HELP!

VERMIST: DE OUDSTE GROEPEN ZIJN ZOEK!

BAAN 6

Jinthe (60)
Teun (53)
Feli (44)
Wessel (64)
Roos (47)
Damian (64)
Livia (44)

baan 7

Semmy (45)
Julia (51)
Kurbert (68)
Evanne (64)
Silvano (74)
Giliano (86)
Sanne (47)

Baan 8

Savierro (80)
Junior (64)
Dswen (85)
Marken (55)
Marcus (39)
Jorik (45)
Damian (47)

Baan 9

Gijs (68)
Chanelle (83)
Isabella (43)
Jayden (77)

Baan 10

Eline (64)
Mandy (57)
Amy (60)
Nourdin (113)
Damian (50)


