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DE   KRIEBELDAMMER
EEN UITGAVE VAN DE VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

Kriebeldam wordt gehouden tijdens 
de eerste twee weken van de  
zomervakantie! AANMELDENVOOR WIEWANNEER
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KRIEBELDAM - Kriebeldam is er voor kinderen 
uit groep drie t/m acht van de basisschool 
leeftijd. Zit je nu in groep twee en ga je naar 
groep drie of  ga je na de zomer al naar de 
middelbare school? Ook dan mag je meedoen. 

Woon je niet in Appingedam maar logeer je 
hier bijvoorbeeld bij familie of  wil je graag met 
een vriendje of  vriendinnetje mee? Ook dan 
mag je je gerust aanmelden.

VOOR WIE?

Zit je in groep 3 t/m 8 van de 
basisschool? Dan kan je natuurlijk 
meedoen!

Geef je voor vrijdag 13 juli op bij de 
receptie van het ASWA-gebouw!

AANMELDEN DOE JE ZO...
Kriebeldam wordt gehouden rondom het 

ASWA-gebouw aan de Burgemeester 

Klauckelaan nummer 16 in Appingedam.

Aanmelden kan door het aanmeldings-

formulier samen met de deelnemersbijdrage 

(af te geven bij de receptie van het ASWA-

gebouw tussen 09.00 en 16.00 uur en liefst 

voor vrijdag 13 juli.

KRIEBELDAM - Zin in een 
leuke zomervakantie? 
Geef  je dan nu op voor 
Kriebeldam! 
 
Zes weken zomervakantie 
is best lang en daarom 
worden er in Appinge-
dam al ruim vijftig jaar 
de kindervakantiespelen 
Kriebeldam gehouden. 
Grote kans dat je vader 

of  moeder ook ooit heeft 
meegedaan met hutten-
bouwen, schminken, de 
excursies en de vele sport 
en spelactiviteiten die 
op Kriebeldam worden 
gedaan.

Als thema hebben we ge-
kozen voor “de wonderlij-
ke onderwaterwereld van 
Kriebeldam”. Veel van de 

activiteiten zullen met dit 
thema te maken hebben. 
Wat we precies gaan doen 
vertellen we natuurlijk nog 
niet  maar het belooft weer 
supergaaf  te worden. 
Vraag dus snel of  jij ook 
mee mag doen en lever het 
aanmeldingsformulier in 
bij het ASWA-gebouw!

Ook dit jaar kan je weer 

een t-shirt laten bedrukken 
met het logo van het thema 
van dit jaar. Neem je op de 
eerste maandag een effen 
kleur t-shirt mee naar Krie-
beldam? Wij bedrukken 
deze dan voor je en je kan 
hem de rest van de week 
gelijk aantrekken. Het kost 
slechts 2,00. 
 
Wij gaan achter de scher-
men verder met de voor-
bereidingen zodat we 
maandag 23 juli van start 
kunnen gaan. We kunnen 
hierbij nog wat extra hulp 
gebruiken! Ken je iemand 
van 16 jaar of  ouder die 
nog geen vakantieplannen 
heeft? We zijn nog op zoek 
naar leiding dus laat ze 
zich maar snel aanmelden 
via www.kriebeldam.nl. Dit 
is trouwens  ook de plek 
waar je alle informatie nog 
eens rustig terug kan lezen 
en de foto’s van afgelopen 
jaren kan bekijken. 
 
En voor nu: hup jongens, 
hup meisjes aan de slag! 
Aanmelden maar!
    
      Groetjes, Dikkie Kriebel

VAN KRIEBELDAM
Onderwater-

wereld
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Tussen de middag eet je 
gezellig een broodje op 
Kriebeldam. Deze moet je 
wel zelf meenemen. Je krijgt 
van ons gedurende de dag 
ranja en tussen de middag 
melk of chocolademelk. 
Neem hiervoor wel een eigen 
beker mee naar Kriebeldam!
Als het  erg mooi weer 

is neem dan ook je 
zwemkleding en een 
handdoek mee. Wanneer 
het weer een beetje tegenzit 
kan een regenkleding handig 
zijn. Trek elke dag kleren aan 
die een beetje vies mogen 
worden, er wordt namelijk 
veel gespeeld, met verf  
gekliederd enz. 

Vergeet ook je fiets niet, 
we blijven niet elke dag op 
Kriebeldam. De jongste 
groepen worden waar 
mogelijk met busjes 
vervoerd.

Iedere dag krijg je van ons 
een krantje mee naar huis, de 
Kriebeldammer. Hierin staat 

altijd belangrijke informatie 
over dingen die je niet moet 
vergeten de volgende dag.

GEBRuIK JE MEDIcIJNEN? 
Lever deze dan in bij de 
hoofdleiding. Zij zien er op 
toe dat de medicijnen op 
het juiste tijdstip worden 
ingenomen!

DIT MOET JE ZEKER MEENEMEN!

We hebben goed nieuws! Je 
betaalt dit jaar de helft min-
der dan vorig jaar. Deelname 
kost tijdens de voorinschrij-
ving slechts 7,50 per week. 
Als je je direct voor beide we-
ken op geeft betaal je slechts 
14,00 voor beide weken.

Dit is mogelijk dankzij onze 
sponsoren. Onze hoofdspon-
sor, het RWE cultuurfonds 
heeft eenmalig een forse 
bijdrage aan Kriebeldam 
overgemaakt. Daarnaast 
kunnen we ook rekenen op 
een bijdrage van  het Fonds 

Eemsmond, de gemeente 
Appingedam, het centrum 
Veilig Wonen, de Rabobank, 
de Odd Fellows, Akzo Nobel 
en Albert Heijn.

Dankzij deze bijdragen kun-
nen we Kriebeldam voor 

iedereen bereikbaar maken. 
 
Om te stimuleren dat mensen 
zich op tijd aanmelden betaal 
je tijdens de weken zelf 1,00 
per week extra. Geef je dus 
uiterlijk vrijdag 13 juli op bij 
het ASWA-gebouw.

WAT KOST HET EIGENLIJK?

Het programma is van 09.00 
tot (ongeveer) 16.15 uur. 
Soms is het zo gezellig en 
loopt het een beetje uit. 
De oudste groepen begin-
nen woensdag om 09.00 uur 
en gaan op de fiets op kamp 
naar Elders. Ze keren don-

derdag om 16.15 uur terug in 
Appingedam. 
De jongste groepen zijn 
woensdagochtend vrij en 
beginnen om 13.00 uur. Zij 
gaan donderdag om 13.00 
uur naar huis na een nachtje 
slapen op Kriebeldam. 

Vrijdag, na het programma 
overdag is er een avondpro-
gramma van 19.00 tot 21.00 
uur voor alle groepen.

Eventuele wijzigingen in het 
programma zetten we in de 
Kriebeldammer en online.

HOE LAAT BEGINNEN WE?Kinderen kunnen 
vanaf  een kwartier 

voor aanvang van het 
programma worden 

gebracht. 
Dan is er namelijk 

voldoende toezicht op 
de locatie aanwezig.

HOOFDSPONSOR
 

RWE cuLTuuRFONDS 
 

 

A-SPONSOREN
RABOBANK NOORD GRONINGEN 

ALBERT HEIJN APPINGEDAM 
ODD FELLOWS APINGEDAM 
cENTRuM VEILIG WONEN 

GEMEENTE APPINGDAM 
FONDS EEMSMOND 

AKZONOBEL

OVERIGE SPONSOREN
VELE WINKELIERS EN BEDRIJVEN 
uIT APPINGEDAM EN OMGEVING

VAN KRIEBELDAM
Onderwater-

wereld
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AANMELDEN  2018
EEN UITGAVE VAN DE VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

Vul het formulier in en lever dit in bij 
de receptie van het ASWA-gebouw.

WANNEERVOOR WIEAANMELDEN
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Je betaalt direct bij het aanmelden. 
Dan hoef je tijdens Kriebeldam geen 
geld mee.

De voorinschrijving loopt tot vrijdag 
13 juli aanstaande. 

Voor- en achternaam
maximaal 1 kind per formulier 

Adres 
Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoon- en/of  mobiel nummer
Van ouder of verzorger voor noodgevallen

E-mail 

Geboortedatum

School

Groep
Waar je voor de vakantie nog in zit

Huisarts

Zwemdiploma
Streep door wat niet van toepassing is

   JA   /   NEE

Wanneer doe je mee? 
Kleur de rondjes in van de week of weken die 

je mee wilt doen 

  O  MAANDAG 23 T/M VRIJDAG 27 JuLI 2018

 O  MAANDAG 30 JuLI T/M VRIJDAG 3 AuGuSTuS 2018

Bij wie wil je in de groep?
We delen groepen in op leeftijd. Eventuele 

voorkeuren kan je hier aangeven. 
Wij proberen hier rekening mee te houden.

Zijn er bijzonderheden? 
Gebruik je medicijnen, ben je ergens 

allergisch voor en alle andere dingen die wij 
van je moeten weten.

Betaling 
 Je betaalt altijd direct bij aannmelding

   JA   /   NEE  + handtekening medeweker ASWA                 
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1. Kinderen kunnen 
vanaf een kwartier 
voor aanvang 
van Kriebeldam 
gebracht worden. 
Dat is dus vanaf  
08.45 uur. Dan gaat 
ook de zaal open 
en is er voldoende 
toezicht aanwezig. 
Om 16.15 uur gaat 
iedereen naar huis 
en na 16.30 uur is 
er geen toezicht 
meer op eventueel 
achtergebleven 
kinderen. 

2. Ouders zijn zelf  
verantwoordelijk 
voor het halen en 
brengen van de 
kinderen. Kom 
alsjeblieft zoveel 
mogelijk op de 
fiets. Het is gezond 
en het voorkomt 
ook nog eens een 
hoop gevaarlijke 
situaties. 

3. Zorg voor een 
goede en veilige 
fiets. Wanneer je 
fiets niet veilig is 
kan je niet met de 
groep mee fietsen 
naar locaties buiten 
Kriebeldam. Voor 
de jongste groepen 
regelen wij vervoer 
met auto’s en/of  
busjes. 

4. Fietssleutels 
inleveren bij het 
magazijn. Wij 
hangen deze op 
een bord en je krijgt 
een nummer op je 
hand. Zo raak je 

je fietssleutel niet 
kwijt. Dat wil je 
ook niet, want een 
sleutel terugvinden 
op het grote 
Kriebeldam terrein 
is bijna onmogelijk! 

5. Kinderen die 
medicijnen 
gebruiken moeten 
deze inleveren bij 
de hoofdleiding. 
Wij zorgen er dan 
voor dat ze op de 
juiste tijden worden 
uitgedeeld. Op 
deze manier willen 
we voorkomen 
dat de medicijnen 
vergeten worden 
of nog erger, 
per ongeluk in 
verkeerde handen 
vallen. Vermeldt 
duidelijk de naam 
en tijdstippen op 
het doosje. 

6. Neem iedere dag 
een boterham 
voor tussen de 
middag mee naar 
Kriebeldam. Geen 
energiedrankjes. 
Wij zorgen voor 
ranja, melk- en 
chocolademelk. 
Neem dus ook een 
beker mee! 

7. Op alle spullen 
die je mee neemt 
naar Kriebeldam 
graag je naam 
zetten! Raak je 
toch iets kwijt, dan 
kunnen we het veel 
makkelijker aan je 
terug geven. 

8. Trek makkelijke 
kleren aan (die vies 
mogen worden) 
en let ook op het 
weer. Zwemkleding 
op warme dagen 
altijd meenemen. 
En als er regen 
verwacht wordt 
kan regenkleding 
natuurlijk erg 
handig zijn. 

9. Lees elke dag de 
Kriebeldammer 
die je van ons 
mee krijgt goed 
door. Hierin 
staat namelijk 
belangrijke 
informatie over het 
programma! 
Ook staat er veel 
nuttige informatie 
op onze website en 
op Facebook. 

10. Op Kriebeldam zijn  
opgeleide EHBO-
ers aanwezig. Dus 
mocht er iets mis 
gaan dan zullen 
zij de eerste hulp 
verlenen. 

11. Er is altijd iemand 
van de hoofdleiding 
aanwezig die 
toezicht houdt op 
de groep. Dus ook 
tijdens het slapen. 
Als er vragen of  
onduidelijkheden 
zijn waar je met 
de groepsleiding 
niet uit komt geef  
dit dan aan bij 
iemand van de 
hoofdleiding/
coördinatie.

12. Tijdens Kriebeldam 

worden foto’s 
gemaakt van 
de activiteiten 
voor onze eigen 
website en 
Facebookpagina.  
Bij deelname aan 
Kriebeldam ga je 
hier mee akkoord. 
uiteraard kunnen 
wij op verzoek 
foto’s verwijderen 
wanneer daar om 
gevraagd wordt. 

13. De gegevens op 
het aanmeldings-
formulier worden 
alleen voor onze 
eigen administratie 
gebruikt en zullen 
nooit worden 
doorgegeven 
aan derden. Wij 
gebruiken deze 
gegevens alleen 
om contact op 
te nemen met de 
ouders/verzorgers 
indien dit nodig 
mocht zijn. 

14. Van alle mensen 
binnen de 
commissie 
Vakantiespelen 
Kriebeldam is bij 
het ASWA een 
Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) 
afgegeven. Overige 
vrijwilligers worden 
door de organisatie 
gescreend 
en iedereen 
ondertekend een 
gedragsverklaring. 
 
uw kinderen zijn bij 
ons dus in goede 
handen.

ONZE SPELREGELS EN KLEINE LETTERTJES

DIT IS EEN uITGAVE VAN
commissie Vakantiespelen 
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