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KRIEBELDAM - Gelukt? 
De hele week onder water 
blijven? Wat was het toch 
fijn geweest als dat echt zou 
kunnen. De hele week lekker 
onder koel water blijven, dat 
zou pas cool zijn!

Ondanks, of misschien wel 
dankzij het mooie weer is de 
eerste week voorbij gevlo-

gen. We hebben het zelfs 
zo druk gehad met leuke 
dingen doen dat we gisteren 
helemaal niet aan het maken 
van een Kriebeldammer zijn 
toegekomen. Iedereen was 
nog op Elders en de jongsten 
waren druk met de DUA’s en 
iedereen was veel te moe van 
het nachtje met weinig slaap. 
Maar wat heeft iedereen zich 

vermaakt. Op maandag na-
tuurlijk de hutten, of eigenlijk 
boten bouwen, op dinsdag 
de excursie naar Termunten 
in slootjes kijken en zee-
honden spotten (helaas niet 
door iedereen gezien). En 
dan woensdag een nachtje 
slapen op Kriebeldam. Span-
nend natuurlijk maar ook 
reuze gezellig.

En nu... Vakantie? Of nog ge-
zellig een weekje meedoen?
Want je kan je natuurlijk nog 
opgeven voor de tweede 
week mocht je dat nog niet 
gedaan hebben. Iedereen 
die niet meer komt volgende 
week hele fijne vakantie en 
de rest tot maandag!
 
Dikkie Kriebel

KOM BOVEN WATER, EERSTE WEEK VOORBIJ

Veel plezier en vertier woensdagmiddag bij het Grunopark!

SPECIALE EDITIE
Deze Kriebeldammer was eigenlijk 

bedoeld voor de vrijdag. Helaas was 

deze niet op tijd afgeleverd om te 

drukken. Donderdag was er helaas geen 

Kriebeldammer. Daarom is deze vrijdag-

editie omgetovert tot donderdageditie. 

En hij is alleen terug te lezen op de site.

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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De kinderen van groep 1 t/m 
5, de jongste groepen dus, 
kwamen gistermiddag om 
13.00 uur op Kriebeldam. Ze 
zijn toen met busjes en auto’s 
van leiding  en ouders naar 
het Grunopark in Groningen 
gebracht. Eenmaal 
aangekomen met de eerste 
kinderen konden we even 
zwemmen terwijl we gingen 
wachten op de rest.
Toen die er ook waren zijn 
we leuke spellen gaan doen. 
Je moest met stokjes en 
elastiekjes een bouwwerk 
gaan maken en de andere 

helft ging ondertussen 
pijl en boog schieten. Dit 
allemaal onder begeleiding 
van een paar gezellige 
mensen van het Grunopark 
en gelukkig heerlijk in de 
schaduw. Aan het einde 
was er voor iedereen nog 
een lekker ijsje. Toen de 
eerste kinderen terug gingen 
zouden de andere kinderen 
nog even zwemmen die later 
aangekomen waren maar dit 
is helaas niet gelukt omdat 
ze anders niet op tijd droog 
waren om in de auto’s te 
gaan. We zullen hier rekening 

mee houden volgende week 
als we weer gaan zwemmen 
dat ook echt iedereen 
even kan zwemmen. Dat is 
natuurlijk wel zo leuk.
Eenmaal terug in 
Appingedam hebben we 
lekkere patatjes gegeten 
met knakworstjes en toetjes. 
Daarna nog even naar de 
Stammenhof terwijl in de 
zaal de film werd klaargezet. 
Lekker vanuit bed een film 
gekeken en daarna sliepen 
de meeste kinderen ook al 
vrij snel.
Donderdagmorgen even 

uitslapen (dus niet) en 
daarna een broodje en al 
weer verder met de volgende 
activiteit. De DUA’s. Lekker 
rustig knutselen op je eigen 
tempo. Dat relaxte beviel ons 
eigenlijk wel. En voor je het 
wist was het al weer 13.00 
uur en tijd om naar huis te 
gaan. Ik denk dat de meeste 
kinderen donderdagmiddag 
vast wel in slaap zijn gevallen. 
Hopelijk is iedereen vandaag 
weer een beetje uitgerust.
Het was ontzettend tof!

          Groetjes, Peter

Heb jij net als wij ook zo ont-
zettend veel plezier gehad 
op Kriebeldam? 
 
Heb jij ook zin om nog een 
week leuke dingen te gaan 
doen waar jij misschien wel 
helemaal niet aan toegeko-

men bent? Ben jij nog niet 
klaar met huttenbouwen, 
wil je graag nog een keer 
schminken, pannenkoeken 
bakken, een nachtje blijven 
slapen, zwemmen, spelen, 
of heb je zin in een leuke 
disco?

Dan zou ik snel thuis even 
vragen of je nog een week 
mee mag doen aan Krie-
beldam. Want we gaan 
natuurlijk nog een week 
door. Je kan je vanavond 
nog aanmelden of eventueel 
maandag ochtend.

En wees niet bang dat je 
precies hetzelfde weer gaat 
doen. Sommige dingen lijken 
een beetje op elkaar maar er 
zijn ook veel nieuwe andere 
dingen en uitstapjes.
Zoals natuurlijk.... nee dat 
houden we eventjes geheim.

NOG EEN WEEKJE MEEDOEN AAN KRIEBELDAM?

THNX!
Iedereen die 

woensdag 

heeft gereden 

ontzettend 

bedankt 

namens de 

leiding en 

kinderen!

Even tijd voor een groepsfoto!

VERSLAGJE VAN DE JONGSTEN
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Wat is het toppunt van 
geduld? Een vis op de muur 
tekenen en wachten tot hij 
weg zwemt.

Komt er een man bij de 
dokter met een vis onder zijn 
arm. Zegt die dokter: “oohh…
ik zie het al……..uit de kom!”

Agent: “Meneer, u mag hier 
niet vissen, ik zal u een boete 
moeten geven”. Visser: 
“Maar ik zit niet te vissen, ik 
geef mijn worm zwemles”. 
Agent: “Dan krijgt u alsnog 
een boete van 25 euro, uw 
worm zwemt namelijk zonder 
badpak”.

Twee Belgen zitten in een 
boot te vissen. “Huh”, zegt de 
1, er zit een gaatje in de boot 
en er loopt water in!” Zegt de 
ander: “Maken we er nog een 
gat bij. Dan kan het water er 
daar weer uit”.

Petra vraagt aan haar dokter 
raad in verband met gezonde 
voeding of vissen wel gezond 
zijn. “Dat neem ik toch aan” 
zegt de dokter “ik heb er nog 
nooit eentje in mijn praktijk 
gezien”.

Een belg wil gaan vissen 
midden in de winter. Omdat 
het vriest neemt hij een bijl 
mee. Als hij een tijdje over 
het ijs aan het lopen is, stopt 
hij en gaat hakken. Dan hoort 
hij een stem: ?Hier is geen 
vis.? Hij kijkt om maar ziet 
niemand en hij besluit dan 
maar door te lopen. Op een 

gegeven moment stopt hij 
weer en begint te hakken. Hij 
hoort weer een stem: Hier 
is geen vis? Hij kijkt om en 
ziet niemand. Hij vraagt: Is er 
iemand?? Nee, ik ben de om-
roeper van het Thialf-stadion!

Er waren 2 vissen en het be-
gint te regenen. Zegt de ene 
tegen de andere vis: “Zullen 
we onder de brug schuilen 
anders worden we nat..”

Een man is aan het vissen als 
er een voorbijganger langs-
komt en vraagt: “Bijten ze?” 
Zegt de man: “Waarom denk 
je dan dat ik zo ver van de 
kant af zit?”

De meester vertelt over vlieg-
ende vissen. Hij vraagt aan 
de klas wie ooit vliegende 
vissen heeft gezien. Ernst 
steek zijn hand op en zegt:”Ik 
meester.”De meester vraagt 
“Waar dan ernst?” Ernst 
beantwoordde de vraag 
met:”Op de markt meester 
toen 2 vishandelaars ruzie 
hadden.”

Een Nederlander, een Ameri-
kaan en een Belg zijn aan 
het opscheppen over hun 
onderzeeers.

Nederlander : ‘De onze blijft 
wel zes uur onder water!’.
De Amerikaan : ‘De onze blijft 
wel twaalf uur onder water!!’
Waarop de Belg reageert 
met: ‘De onze komt nooit 
meer boven!!!’.

Geen zorgen, we hebben een wapenvergunning.

WIST JE DAT (WATER)...

MOPJES ONDER WATER

…het aardoppervlak voor 
70,9 procent uit water be-
staat?

…we in Nederland gemiddeld 
8 minuten onder de douche 
staan?

…als je 5 minuten doucht, 
je ongeveer 60 liter water 
gebruikt?

…minder dan de helft van de 
mensen in Nederland maar 
zijn handen wast nadat ‘ie 
naar de wc is geweest?

…een olifant water kan 
ruiken op een afstand van 4,8 
kilometer?

…een kwal voor 98% uit 
water bestaat?

…ongeveer 2 miljard mensen 
op de wereld geen schoon 
drinkwater hebben?

…het grootste gedeelte van 
het water aan het aardopper-
vlak bevroren of zout water 
is?

WEBSITE EN FACEBOOK
KRIEBELDAM - Wist je dat 
wij ook een eigen website en 
Facebook hebben? De meest 
actuele informatie is altijd 
op onze Facebook pagina te 
vinden. Hierop plaatsen wij 
nieuwtjes over Kriebeldam 
en plaatsen wij veel bericht-
jes. Dit doen wij vooral omdat 
het makkelijk is om hier iets 
even snel op te zetten. Een 
website bijhouden is toch 
altijd weer wat meer werk. 
Vooral deze week is dat er 
een beetje bij ingeschoten. 
Dat wil niet zeggen dat wij dit 

niet nog alsnog gaan doen. 
Je mag van ons verwachten 
dat wij op korte termijn ook 
weer alle foto’s, filmpjes, 
Kriebeldammers enzovoorts 
op de website gaan plaatsen. 
 
Voor nu moet je het nog even 
doen met de berichtjes op 
Facebook. Dan proberen wij 
om zo snel mogelijk alle foto’s 
te verzamelen en de leukste 
op de website te plaatsen. 
Zodra ze er op staan melden 
we dat op facebook.com/
kriebeldam.

BEDANKT

hoofdsponsor

en vele anderen!
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DIT IS EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam

VERVAARDIGD DOOR
ASWA Reproservice

CONTACT
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

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!!!!


