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KrIEBElDAM - Wat was het 
weer een fantastische week! 
Of eigenlijk, wat is het een 
fantastische week, want het 
is nog niet voorbij.

Vanavond is er nog een 
avondprogramma van 19.00 
tot 21.00 uur (en het loopt 
vast wel een beetje uit). Dus 
ik hoop dat jullie er dan ook 

weer bij zijn.

Deze week begon natuurlijk 
met het bouwen van hutten 
en eigenlijk zijn de kinderen 
daar nog steeds mee bezig. 
En verder is er natuurlijk veel 
geschminkt, ge-pannenkoe-
ken-gebakt (en nee dat schijft 
je niet zo) en gespeeld.

En van woensdag op don-
derdag hebben we natuurlijk 
bijna allemaal op Kriebeldam 
geslapen wat ook super 
gezellig was.

Tja en dan is het nu al weer 
vrijdag. De laatste dag dat 
je leuke Kriebeldam dingen 
kan doen dus vandaag staat 
in het teken van alles-kan-op-

vrijdag. De groepen kiezen 
zelf iets leuks uit om te doen. 
Zo zijn de oudste groepen 
naar Ekenstein geweest en 
de jongste groepen hebben 
zich prima vermaakt op Krie-
beldam.
Nu even snel een hapje eten 
en dan tot vanavond!

Dikkie Kriebel

EERSTE WEEK BIJNA VOORBIJ

Woensdagmiddag een dagje aan het strand van Schildmeer met de jongsten.

AVONDPROGRAMMA

We verwachten alle kinderen 

vananvond van 19.00 tot 21.00 uur 

terug op Kriebeldam voor het 

avondprogramma.
We vertrekken vanuit het ASWA-gebouw 

naar het centrum van Appingedam!
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KRIEBELDAMMER

Volgende week is de tweede (en laatste) 
week van Kriebeldam. Doe je ook mee?

nog een week

Iedereen die na vandaag op vakantie 
gaat: HEEl VEEl PlEZIEr!

vakantie

Allerlaatste kans, vanavond kan je nog 
een t-shirt laten bedrukken!

t-shirts

Al HET NIEuWS OVEr DE KINDErVAKANTIESPElEN KrIEBElDAM uIT APPINGEDAM 

Dikkie Kriebel
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De kinderen van de jongste 
groepen, groep 1 t/m 6, 
bleven van woensdag op 
donderdag in de gymzaal 
slapen. Super spannend 
natuurlijk. De leiding had 
hiervoor een heel programma 
in elkaar geknutselt.

We begonnnen 
woensdagmiddag om 12.00 
uur en de kinderen gingen 
toen naar het Schildmeer. 
De oudste groepen op 
de fiets, de jongste drie 
groepen met auto’s. Toen 
we vertrokken was het zelfs 

nog een beetje bewolkt maar 
toen we aankwamen bij het 
Schildmeer scheen de zon al 
snel. De flessen zonnebrand 
die we mee hadden genomen 
waren dus zeker geen 
overbodige luxe en ze zullen 
ook zeker komende week 
nog van pas gaan komen.

Na terugkomst in 
Appingedam stonden er 
overheerlijke patatjes van 
De Vesting voor ons klaar en 
konden we gaan eten. 
Na het eten nog even een 
lekker ijsje en toen al weer 

op pad voor de volgende 
activiteit, het water spons 
en vuurspel. Dit hebben we 
gedaan in het bos bij Oling. 
Eens een keer een andere 
locatie. De kinderen hebben 
zich hier een aantal uren 
prima vermaakt. Konden wij 
ondertussen mooi de zaal 
klaarmaken voor het slapen.

We hadden allemaal nog 
leuke plannen zoals gezellig 
bij het kampvuur liedjes 
zingen maar dat liep net 
even anders, de kinderen 
waren zo enthousiast bezig 

met het opmaken van de 
bedden dat de meeste ook 
direct de pyjama’s hebben 
aangetrokken en in bed 
waren gekropen. We hebben 
toen het kampvuur maar 
overgeslagen en hebben de 
film gestart . Het was immers 
al laat genoeg.

Na de film sliepen veel 
kinderen al en anderen, tja 
die bleven nog lang wakker. 
Maar gezellig, dat was het 
zeker wel!

          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!

De oudste van de jongsten, de middelsten, gingen ook op de fiets!

OVERNACHTING JONGSTE GROEPEN
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APPINGEDAM - Tja, en dan 
is het een week voor Kriebel-
dam en dan blijkt onze vaste 
transporteur (moeilijk woord 
voor een bedrijf dat dingen 
met een vrachtauto brengt) 
materiaalpech en een zieke 
chauffeur heeft.

Heel vervelend natuurlijk 
maar de pallets moesten 
natuurlijk wel zo snel moge-
lijk naar Kriebeldam want 
anders kunnen we geen 
hutten bouwen. Geluk-
kig kwam Maurice op het 
idee om even te bellen met 
Tuinhoutcentrum Arkema. 
En gelukkig was dit helemaal 
geen probleem en ze hebben 
alle pallets de volgende dag 
nog voor ons opgehaald in 
Farmsum en hier naar toe 
gebracht.

Dit vinden wij natuurlijk super 
mooi en daarom via deze weg 
onwijs bedankt!

IETS KWIJT
Ben je iets kwijtgeraakt op 
Kriebeldam? Kijk dan even in 
de doos met gevonden voor-
werpen die op het podium 
staat. Kleine kans dat het 
daar in ligt.

Moet je iets kwijt? Dan 
kan je altijd iets schrijven 
voor in de Kriebeldammer. 
Zouden we echt heel leuk 
vinden maar niemand heeft 
hier zin of  tijd voor gehad 
deze week. Misschien dat 
jullie volgende week hier 
wel zin in hebben want dan 
hoef  ik niet zelf  alle witte 
vakken vol te schrijven ;-)

Hiep hiep hoera! Michel is 7 jaar (en een paar dagen)

WIST JE DAT...

ARKEMA

…de kinderen vandaag erg 
moe zijn?

... Bakker Prins lekkere koek 
heeft meegegeven voor de 
leiding?

... Er nog steeds plekken 
beschikbaar zijn voor de 
tweede week?

... Kriebeldam dit jaar voor de 
54ste keer werd gehouden?

... De hutten best mooi ge-
worden zijn dit jaar?

... De kinderen nog steeds 
aan het bouwen zijn?

... Het volgende week mooi 
weer wordt?

... Wij dus snel naar de winkel 
gaan voor extra ranja, zonne-
brand en waterballonnen?

... Wij de kinderen die op 
vakantie gaan alvast een fijne 
vakantie wensen?

... Er vanavond een avond-
programm is van 19 tot 21?

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 kost iets 
meer tijd.

De foto’s van woensdag en 
donderdag staan op dit mo-

ment nog niet op de website, 
maar dit doen we zo snel 
mogelijk, maar waarschijnlijk 
pas morgen.

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!

en vele anderen!
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EEN uITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2019

VErVAArDIGD DOOr
ASWA reproservice

CONTACT
Burgemeester Klauckelaan 16

9902 KZ Appingedam

Telefoon: 06-19281022 
Bij geen gehoor: 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

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!!!!


