Doe je volgende week niet meer mee
aan Kriebeldam? Dan wensen we
jullie een fijne >>

De werkjes die gemaakt zijn bij de
DUA’s niet vergeten mee te nemen!
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Controleer uw kinderen goed op
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het wildpark in Siddeburen, altijd spannend welk dier je hier tegenkomt.

Kriebeldam 2017 (bijna) voorbij

KRIEBELDAM - zo en toen
lag de laatste kriebeldammer
van 2017 voor jullie neus.
vandaag wordt kriebeldam
afgesloten. Best jammer
want dat betekend dat we
weer een jaar moeten wachten tot dat Kriebeldam weer
gaat beginnen.
maar we kunnen eerst weer
even uitrusten en nog lekker

een paar weken vakantie opnemen. vooral voor de leiding
is dit ook wel nodig hoor.
vanmiddag hebben alle kids
zich prima weten te vermaken met kanoen, zaal spellen
en een toch naar het centrum
van Appingedam zo het in de
middeleeuwen was.
ook daar weren er veel spellen georganiseerd.

vanavond gaan we er voor
zorgen dat iedereen in Appingedam weet dat kriebeldam weer door ging door het
traditionele Puntenspel die
we dit jaar afsluiten met een
heuse disco!
tot slot wil ik jullie nog een
hele fijne vakantie wensen en
alle medewerkers ontzettend
bedanken voor twee onwijs

toffe, gave kriebeldamse weken en ik hoop jullie volgend
jaar allemaal weer te zien!
we hebben lol met veel plezier en limonade zonder bier
maar afscheid nemen doet
zo’n zeer dus volgend jaar
weer.
Dikkie Kriebel

AVONDPROGRAMMA
We verwachten alle kinderen
vananvond van 19.00 tot 21.00 uur
terug op Kriebeldam voor het
avondprogramma.
uit
Niet boos worden als het een beetje
gaat lopen ;-)

kijk ook eens op kriebeldam.nl & volg ons op facebook.com/kriebeldam
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VLIEGENDE REPORTER JEROEN
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.
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Avond progamma!
KRIEBELDAM - Vanavond
is er nog een avond programma.
het is de aller - állerlaatste
avond van Kriebeldam. om
deze twee geweldige weken
af te sluiten gaan we op
puntenjacht. dat wil zeggen,
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jullie gaan op puntenjacht.
iedere groep heeft de
opdracht mensen te vinden
die iets hebben of doen dat
op de lijst staat. stel dat er
bevoordeeld “zoek iemand
met een hond (10 pnt) ”op
de lijst staat dan moet je dus

iemand vinden met een hond
en als je dat laat zien bij de
post krijg je 10 punten!.
na het puntenspel gaan
we vlug weer terug naar
de gymzaal in het ASWA
gebouw voor een disco.		

dit allemaal is zo superleuk
dat je wel mee moet doen!
we beginnen op 19:00 op het
ASWA gebouw.
rond 21:30 sluiten we kan
Kriebeldam 2017 af...

kriebeldam, al 51 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

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

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!

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.

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!

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.

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!

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

ALGEMENE INFORMATIE OVER “DE KRIEBELDAMMER”
DIT IS EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen
Kriebeldam
VERVAARDIGD DOOR
ASWA Reproservice
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REDACTIE
Peter Heun
Maurice Koops
Hernandt Boonstra

CONTACT
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam

EINDREDACTIE
Dikkie Kriebel

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

