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KRIEBELDAM - De eerste 
Kriebedalmweek is bijna ge-
schiedenis, net zo als de Mid-
deleeuwen. Ik heb het idee 
dat we deze week toch een 
iets te druk programma heb-
ben gehad. Vandaag misten 
er toch best wel een aantal 
kinderen. Te moe was een 
veelgehoorde opmerking. Op 
zich prima toch?

Vandaag een lekker druk 
dagje op het programma, 
eerst naar Stammenhof en 
vanmiddag een spellencir-
cuit. Allemaal leuke kleine 
spelletjes in de grote zaal.

En als je dacht dat we dan 
klaar waren? Welnee, we 
gaan er vanavond nog even 
tegen aan!

Ik hoop eigenlijk ook dat er 
zich nog wat meer kinderen 
aanmelden voor volgende 
week. Want er kunnen nog 
steeds kinderen bij. Wel zo 
gezellig toch? Je hoeft echt 
niet op vakantie te gaan om 
plezier te maken?

Vanavond nog even gezellige 
een fotospeurtocht in het 

centrum van Appingedam 
doen en daarna het hele 
weekend een beetje uitrusten 
en volgende week weer vol 
goede moed er tegen aan!
 
Tot volgende week, en ieder-
een die op vakantie gaat een 
hele fijne vakantie! 
 
Dikkie Kriebel

EERSTE WEEK IS NU BIJNA GESCHIEDENIS

Lekkere broodjes bakken aan een stok boven het kampvuur op “Elders”

AVONDPROGRAMMA

We verwachten alle kinderen 

vananvond van 19.00 tot 21.00 uur 

terug op Kriebeldam voor het 

avondprogramma.
Niet boos worden als het een beetje uit 

gaat lopen ;-)
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Doe je volgende week niet meer mee 
aan Kriebeldam? Dan wensen we 
jullie een fijne >> DUA’SVAKANTIE

De werkjes die gemaakt zijn bij de 
DUA’s niet vergeten mee te nemen!

Controleer uw kinderen goed op 
teken als ze thuiskomen!

TEKEN
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Gimay en Isabelle zitten 
samen in groep 5. Thea en 
Gert-Jan zijn hun leiding. 
We hebben erg leuke dingen 
gedaan zegt Isabella. Naar 
de speeltuin geweest, 
geverfd en geknutseld en ook 
nog pannenkoeken gemaakt 
zegt Gimay. Volgens de 
dames een geslaagde week.

Vlinder verteld heel blij dat 

ze in groep 3 zit. Bo, Iris en 
Esther zijn haar leiding. Daar 
is ze heel blij mee. Ze verteld 
dat ze veel nieuwe vriendjes 
heeft gemaakt. Nu zijn we op 
Stammenhof en daar kunnen 
we lekker spelen.

Teun uit groep 7 is nog 
helemaal in de wolken van 
het nachtje blijven slapen. 
Zo verteld hij dat ze in het 

donker een wandeling 
hebben gemaakt en ook 
nog een disco hadden 
met allemaal opdrachten. 
De jongens moesten 
tegen de meisjes. Ook is 
hij mee geweest naar het 
Speulparadies in Beerta. Dat 
was super leuk.
De leiding van de jongste 
groepen verteld dat ze 
allemaal een leuke groep 

hebben met top kinderen. 
Ook de leiding verteld 
blij dat ze leuke dingen 
hebben gedaan naar de 
kippenboerderj en naar 
het Speulparadies was 
geweldig. Ook de spelletjes 
en knutselmiddag was leuk. 
Zwaarden maken, kleien met 
brooddeeg maar ook werd 
er lekker gesnoept in het 
restaurant De Pannenkoek.

Vraag zo snel mogelijk als 
je thuis komt of je volgende 
week ook nog mee mag doen 
aan Kriebeldam. Want je kan 
je vanavond als je terug komt 
nog steeds aanmelden voor 
nog een weekje Kriebeldam.

Ook kan je nog steeds een t-
shirt laten bedrukken, hutten 
bouwen, schminken, knut-
selen, spelen, een nachtje 
blijven slapen, popcorn bak-
ken, buiten spelen, pannen-
koeken bakken, iets voor de 
Kriebeldammer maken, de 

leiding plagen, uitstapjes ma-
ken en nog heel veel meer.

Geef je dus zo snel mogelijk 
op zodat wij de groepjes 
weer in kunnen delen.

DOE JIJ VOLGENDE WEEK OOK WEER MEE?

FOTO’S
Bekijk de foto’s 

die tijdens 

Kriebeldam 

gemaakt 

worden op 

onze website: 

kriebeldam.nl

Samen rond het kampvuur in Haren ofzo...

VLIEGENDE REPORTER JEROEN
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De ridder op het rood-zwarte 
paard komt bij een kasteel in 
het noorden. Daar zijn drie 
poortwachters: ‘Hoe heet 
je?’ ‘Ik ben de ridder op het 
rood-zwarte paard’ ‘Hoe heet 
je?’ ‘Ik ben de ridder op het 
rood-zwarte paard.’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder 
op het rood-zwarte paard.’ 
Dan komt hij bij de koning. 
‘Koning, mag ik met uw doch-
ter trouwen?’ ‘Dan moet je 
eerst de draak in het zuiden 
verslaan!’ zegt de koning. 
Na een lange reis komt de 
ridder aan bij het kasteel van 
het zuiden. Daar zijn weer 
drie poort-wachters: ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard.’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder 
op het rood-zwarte paard.’ 
Hij verslaat de draak van het 
zuiden. Hij komt weer bij het 
kasteel van de koning. Weer 
de drie poortwachters: ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard.’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder 
op het rood-zwarte paard.’ 
Tegen de koning: ‘Mag ik nu 
uw dochter trouwen?’ ‘Dan 
moet je eerst de draak van 
het oosten verslaan.’ Hij komt 
bij het kasteel van de draak 

van het oosten. Alweer de 
drie poortwachters: ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard.’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder 
op het rood-zwarte paard.’ 
Hij verslaat de draak van het 
oosten. Dan komt hij weer 
bij het paleis van de koning. 
Nou weer drie poortwach-
ters: ‘Hoe heet je?’ ‘Ik ben 
de ridder op het rood-zwarte 
paard’ ‘Hoe heet je?’ ‘Ik ben 
de ridder op het rood-zwarte 
paard.’ ‘Hoe heet je?’ ‘Ik ben 
de ridder op het rood-zwarte 
paard.’ Bij de koning: ‘Mag 
ik dan nu met uw dochter 
trouwen?’ ‘Dan moet je eerst 
de draak van het westen 
verslaan.’ De ridder gaat op 
weg. Bij het kasteel van de 
draak van het westen: ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard.’ ‘Hoe 
heet je?’ ‘Ik ben de ridder op 
het rood-zwarte paard.’ Hij 
verslaat ook de draak van het 
westen. Na een vermoeiende 
reis komt hij voor de zoveel-
ste keer bij de koning. ‘Mag 
ik dan nu met uw dochter 
trouwen?’ Koning: ‘Huh? Oh, 
oepsie, dat was ik even ver-
geten, ik heb helemaal geen 
dochter.’

Even poseren voor de foto, ergens op Elders.

REBUS MIDDELEEUWEN
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ALGEMENE  INFORMATIE  OVER  “DE KRIEBELDAMMER”

kriebeldams volkslied
Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

We wonen aan de Kriebel, dichtbij de Kriebelzee.
We zijn er heel tevreden en hebben pret voor twee.
Vakantiegangers blijven zolang het als ’t maar kan.
Ze willen nooit weer weg uit ons Kriebel, Kriebeldam!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

De leiding staat te springen, ze wachten al zo’n tijd.
We zullen ze laten zweten, dat is wat ons verblijdt.
De vaders en de moeders, die laten we maar alleen,
Want terug naar huis: Oh nee, dat wil geen één!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

Een nachtje blijven slapen dat is ook reuze leuk,
Een fietstocht en een mopje we liggen in een deuk.
De groten gaan naar Elders, de kleintjes blijven hier,
Het maakt niet uit waarheen want we hebben veel plezier!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

Op vliegende tapijten, reizen we door de tijd,
Elk jaar een ander thema is iets wat ons verblijd.
En nu niet langer praten, we gaan weer aan de slag,
Dit wordt een gave vette, coole Kriebeldamse dag.

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam. 
 
Al vijftig mooie jaren, vieren wij hier feest,
Wij hebben dan vakantie, ‘t is altijd mooi geweest,
Wij gaan nnu voor de honderd, al klinkt dat wel heel veel,
Maar onze Dikkie Kriebel blijft zingen met luide keel!

Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

1, 2, 3, PSST, 1, 2, 3, PSST, 1, 2, 3, OEWOEWOEWOEWOEWOE!!!!


