Iets kwijt? Je naam er niet op gezet
zeker? Gevonden voorwerpen liggen
op het podium.
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Heb je gisteren een Kriebeldammer
gemist? Nee hoor, we hebben een
dagje overgeslagen.

T-shirt ingeleverd? Dan is ie nu vast
en zeker klaar. Je kan hem ophalen
bij de leiding!
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T-SHIRTS
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Lekker springen tot je helemaal moe bent, en de leiding? Die doet natuurlijk gewoon mee!

UITSLAPEN? DAT DOEN WE HIER NIET ;-)
KRIEBELDAM - Zo dat waren
weer twee drukke dagen.
Eerst gisteren met de hele
meute naar Beerta in busjes
en auto’s en daar de hele dag
lekker kunnen spelen in de
speeltuin van het Speulparadies. We kregen daar zelfs
een lekker ijsje en een zakje
chips en zo veel ranja als je

maar kon drinken.
Het was mede door het
mooie weer een super geslaagde middag. En om vier
uur even snel naar huis om
de slaapspullen op te halen
want we zijn (bijna) allemaal
een nachtje blijven slapen op
Kriebeldam!

Best gek hoor hoor om te
zien dat in de zaal waar overdag geknutseld, gezongen
en gespeeld wordt ‘s nachts
ineens meer dan 40 kinderen
liggen te slapen. En niet eens
zo vroeg natuurlijk, want
eerst was er nog een supergave disco met allemaal
leuke opdrachten tussen-

door. De jongens deden een
wedstrijdje tegen de meisjes.
Het werd gelijkspel, dus de
discomevrouw/meneer komt
vrijdagavond terug zei hij
om de finaleronde te spelen
tijdens de afsluiting.
Ik ben benieuwd!!!
Groetjes Dikkie Kriebel

VRIJDAGAVOND

0
Morgen komt iedereen weer van 09.0
tot 16.15 uur. Maar wist je al dat er ook
nog een avondprogramma is?
r
We starten om 19.00 uur, gaan dan voo
een spel naar Appingedam en sluiten
Kriebeldam af om ongeveer 21.00 uur.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & volg ons op facebook.com/kriebeldam
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DIKKIE KRIEBEL
Hoi allemaal,
Weten jullie wel wie ik ben?
Ik ben Dikkie. Ik doe al vanaf
het begin af aan mee aan
Kriebeldam. Meestal zien
jullie me niet maar ik ben er
vaak wel. Ik kom iedere dag
even kijken op Kriebeldam of
alles wel goed gaat. Ook ga ik
vaak even mee op uitstapjes

en tja eigenlijk doe ik gewoon
van alles wel een beetje.
Waarom jullie mij nog
nooit hebben gezien op
Kriebeldam? Nou dat is
niet helemaal waar hoor...
kijk maar eens goed op
de voorpagina van de
Kriebeldammer. Daar sta ik
elke dag ;-)
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Natuurlijk kregen we ook allemaal een ijsje!

AANMELDEN TWEEDE WEEK
Mocht je er zin in hebben, en
natuurlijk heb je dat, je kan je
nog opgeven voor de tweede
Kriebeldamweek!
We zijn morgen namelijk al
weer aan de laatste Kriebeldamdag toe maar we kunnen
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ons niet voorstellen dat je de
gezelligheid van Kriebeldam
kan missen.

(een beetje) hetzelfde, maar
we hebben ook weer wat
andere dingen bedacht.

En je hoeft niet bang te zijn
dat we allemaal precies
dezelfde dingen gaan doen.
Sommige zijn natuurlijk wel

Zo blijft het wel zo leuk
natuurlijk.

morgen) bij Janine. Ze zit
meestal wel ergens, en anders roep je haar maar heel
hard dan komt ze er direct
aanrennen heeft ze beloofd.

Aanmelden kan nu direct (of

kriebeldam, al 51 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

LEKKER OCHTENDJE KNUTSELEN MET DE DUA’S

De hele club zit er weer klaar voor!

Hey, een Kriebeldam t-shirt. Leuk is ie hè?!

Opperste concentratie tijdens het schilderen.

Onder leiding van Jurgen een middeleeuws zwaard maken

Macaroni slingers maken (en kleuren).

Een gezellige puinzooi!

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

WAAR ZIJN DE OUDSTE GROEPEN!?
ELDERS - Hoe zal het met
ze zijn gegaan, de jongens
en meisjes die naar Elders
zijn geweest? Helemaal
op je fiets naar een plaats
ergens in Nederland om daar
een heleboel leuke spellen
te doen en daar te blijven

Hoe ver hebben ze gefietst?
Was het 1 kilometer, waren
het er 10 of misschien wel
200?

nog geen idee, want ze zijn
nog niet terug. Ze liggen vast
nog te slapen die luie donders, terwijl wij al weer bezig
zijn geweest met knutselen
en spelletjes.

Eerlijk gezegd hebben we

We zullen vanmiddag als

slapen?

ze terug komen (want dat
komen ze hopelijk wel) eens
vragen hoe ze het gehad
hebben en waar ze naar
toe zijn geweest. Misschien
schrijven ze er zelfs morgen
wel een stukje over in de
Kriebeldammer :-)
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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

met kriebeldam terug naar de middeleeuwen

