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KrIEBELDaM - Het blijft 
ook echt altijd lastig om van 
de jongens en meiden van 
de groep die naar Elders 
geweest is een verslagje te 
krijgen over hun belevenis-
sen op Elders. Woensdagoch-
tend vertrekken ze natuurlijk 
al vroeg op de fiets.

Dit jaar ging de reis naar 

Camping de Bouwte in 
Midwolda. Voor de ongeruste 
ouders durven we dat nu 
wel in de Kriebeldammer te 
vermelden ;-)

Via een lange fietstocht kwa-
men de kinderen in de mid-
dag aan op de camping waar 
de tentjes al klaar stonden, 
want deze keer hadden we 

niet de luxe van een scouting-
gebouw. Maar dat boeit niet, 
want dit was minstens zo 
leuk.

Wat de groepen precies 
gedaan hebben weet ik ook 
nog steeds niet want ik sliep 
bij de jongste groepen in ap-
pingedam.

Gelukkig hebben we wel 
heel veel foto’s ontvangen 
dus dan zetten we die maar 
in de Kriebeldammer. Dan 
hebben jullie toch een beetje 
een indruk van hoe het was. 
uiteraard staan nog veel 
meer foto’s zeer binnenkort 
op onze website.

Dikkie Kriebel

SPECIALE ELDERS FOTO-EDITIE

De groten (wij dus) gaan naar Elders, de kleintjes blijven hier...

SPECIALE EDITIE

Altijd lastig als de kinderen en 

leiding niet op Kriebeldam zijn maar 

vertrokken zijn naar Elders om hier een 

Kriebeldammer voor te maken. Daarom 

vandaag deze speciale editie die in het 

teken staat van Elders.
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KRIEBELDAMMER

We vertrokken woensdag om 09.00 uur 
en donderdagmiddag weer terug.

wanneer?

De locatie van Elders was deze week 
Camping de Bouwte in Midwolda.

waar?

Elders is alleen voor de oudste groepen, 
in dit geval dus groep 7 t/m 10

voor wie?

aL HEt NIEuWS OVEr DE KINDErVaKaNtIESPELEN KrIEBELDaM uIt aPPINGEDaM 

Dikkie Kriebel
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Foto’s van Elders

Eindelijk tijd voor waterspellen! Grote kleine kinderen.

Smile, je staat in de Kriebeldammer! Lol op de speelplek, het zijn ook net kleine kinderen...

Van al dat plezier maken krijg je wel trek natuurlijk! Hoeveel vingers steek ik op?
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Frikandellen van de BBQ met een lekkere salade.

Foto’s van Elders

Zeg, wie heeft deze tent hier neergezet? Is ‘ie voor mij?

Nou onze Larissa heeft er nog steeds zin in hoor! De paden op, de lanen in! We gaan op survival!

Er zaten eens drie kleine jongens op een bankje... Hij bakt ze lekker bruin. Onze eigen McMaurice
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INFORMATIE  OVER  DE  “KRIEBELDAMMER”

En na een lange, lange fietstocht zijn ze dan eindelijk weer thuis!

Ja hoor, hij is weer thuis! Snel even vertellen hoe leuk het is geweest!

Dit is de korste route. Geloof dat de kinderen wel een stukje hebben omgefietst.


