
HUp JOngens HUp meisJes aan de slag! HUp kriebeldam ‘t WOrdt Weer een drUkke dag!

APPiNGEDAM - Je kan je aanmelden via   
http://kriebeldam.nl/aanmelden Je vult je 
gegevens in en je ontvangt binnen één of  twee 
dagen een mail ter bevestiging. Betalen doe 
je op de maandagochtend bij de hoofdleiding. 
Deelname kost 10,00 euro per week en let op; 
je kan niet pinnen.

Nemen je ouders deel aan de webshop van 
Kans voor uw Kind? Kriebeldam is ook in het 
aanbod van de webshop opgenomen.

AANMELDEN
CONTACT OPNEMEN
Dat doe je door een mailtje te sturen naar 

info@kriebeldam.nl of via Facebook.

Ook staat veel informatie op onze website

www.kriebeldam.nl

Ons telefoonnummer tijdens de weken:

06 - 19 20 75 75

APPiNGEDAM - Over een 
paar weken kan iedereen 
met ons op wereldreis! Nou 
ja, alleen kinderen en geen 
ouders. Een paspoort of  
koffer heb je ook niet nodig, 
alleen een beker en een 
broodtrommel is genoeg.
De eerste twee weken 
van de zomervakantie 
worden in Appingedam de 
vakantiespelen Kriebeldam 
gehouden.

Het thema “wereldreis” 
loopt als een rode draad 
door het programma. 
Maar we gaan ook 
bekende dingen doen 
zoals huttenbouwen en op 
pad met elkaar. Nog nooit 
eerder meegedaan aan 
Kriebeldam? Wel doen 
hoor. Het is echt superleuk. 
Speurtochten, spelletjes, 
knutselen, een nachtje 
slapen... Er is zo veel te 

doen! Vraag eens aan één 
van je vriendjes in de klas. 
Er is vast wel iemand die 
heeft meegedaan en er 
alles over kan vertellen!

Maandag, dinsdag en 
vrijdag is het programma 
van 09.00 tot 16.15 uur. 
tussen de middag blijf  je 
gewoon bij ons eten. Op 
de woensdag doen we het 
net even anders, want dan 

blijft iedereen een nachtje 
slapen. De jongste groepen 
in Appingedam, de oudste 
groepen gaan op kamp naar 
Elders. De tijden worden 
later bekend gemaakt. Op 
vrijdag knopen we er een 
avondprogramma aan vast 
van 19.00 tot 21.00 uur.

POStEr-WEDStriJD
De binnenkant van deze 
Kriebeldammer is een 
poster. Wel eentje die je 
zelf  nog in moet kleuren. 
Doe dit, hang hem goed 
zichtbaar voor je raam. 
Want in de week voor 
Kriebeldam van start gaat 
gaan wij in Appingedam 
op pad en gaan op zoek 
naar de mooiste poster. 
Uiteraard valt er een 
leuke prijs mee te winnen. 
Zeker weten dat we langs 
komen? Stuur dan even een 
berichtje waar we moeten 
komen kijken.

Wij hebben er weer zin in!

Kan je niet wachten? 
Zaterdagmiddag 11 juni 
gaan we ook iets doen. 
Weten wat? Let goed 
op onze Facebook en 
instragram pagina’s :-)

KRIEBELDAM OP WERELDREIS
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KRIEBELDAMMER

Dagelijks van 9 tot 16.15 uur, woensdag 
en donderdag afwijkend programma 
i.v.m. het nachtje slapen.

wanneer

Gebruik alleen de ingang aan de 
zijkant van het gebouw. Bereikbaar via 
parkeerplaats van het voetbalveld.

locatie 

Lees alles wat je moet weten 
over Kriebeldam in deze eerste 
Kriebeldammer!

informatie
Kriebeldammer!

AL HEt NiEUWS OVEr DE KiNDErVAKANtiESPELEN KriEBELDAM Uit APPiNGEDAM 

Dikkie Kriebel
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1. Gebruik je medicijnen? 
Lever deze dan in bij de 
hoofdleiding. Zij zorgen er 
voor dat je ze op tijd krijgt 
en zo voorkom je dat je ze 
verliest tijdens het spelen. 

Vermeld dit ook op het 
aanmeldingsformulier bij de 
opmerkingen.

2. Kan je een keer niet 
komen? Geef dit dan even 
door bij de hoofdleiding 
(graag voor 09.15 uur).

3. Halen en brengen via 
parkeerplaats voetbalveld. 
De hoofdingang van het 
ASWA-gebouw kan niet 
worden gebruikt.

4. Kom zoveel mogelijk 
lopend of op de fiets. De 
oudste groepen (vanaf 9 
jaar) moeten sowieso een 
fiets meenemen want je blijft 
natuurlijk niet de hele dag op 
het Kriebeldamterrein.

5. Fietssleutels inleveren bij 
het magazijn!

6. Neem een beker mee! 
Wij zorgen er voor dat deze 
gevuld wordt met ranja, melk 
of chocolademelk!

7. Zet je naam op de tassen, 
bekers, broodbakjes etc. die 
je mee neemt! Gevonden 
voorwerpen leggen we op 
het podium neer.

IK GA OP REIS EN NEEM MEE... INFORMATIE!

Een leuk jaarlijks 
terugkomend iets bij 
Kriebeldam is dat je 
een supertof t-shirt kan 
laten bedrukken met een 
afbeelding van het thema van 
Kriebeldam van dat jaar.
Dit jaar zal de afbeelding 

ongetwijfeld iets te maken 
gaan hebben met een reis 
om de wereld. Neem op 
maandag een effen kleur 
t-shirt mee (voorzien van 
je naam) dan krijg je die 
dezelfde dag nog terug met 
opdruk. We vragen hiervoor 

een bijdrage van € 2,50.
Ook dit jaar willen we 
weer een legeflessenactie 
organiseren. Een simpele 
manier om een extra 
zakcentje te verdienen voor 
Kriebeldam. Begin daarom 
nu alvast met het verzamelen 

van lege flessen en neem 
deze tijdens Kriebeldam mee. 
Voor degene die de meeste 
lege flessen inlevert hebben 
we een prijsje klaarliggen. 
Uiteraard komt het geld 
dat we inzamelen weer ten 
goede aan de activiteiten!

T-SHIRTS BEDRUKKEN       LEGE FLESSENACTIE

Je kan de eerste, de tweede 
of gewoon beide weken 
meedoen!  
Vorig jaar hebben we 
noodgedwongen de groep 
moeten splitsen. Dit jaar is 
dat niet nodig en kan je dus 
zelfs weer twee weken mee 

doen. Best leuk als je geen 
genoeg kan krijgen van alle 
leuke dingen die er te doen 
zijn op Kriebeldam.
Beide weken zien er in 
grote lijnen wel hetzelfde 
uit maar we zorgen er 
uiteraard voor dat er de 

tweede week ook nieuwe 
dingen gedaan worden. Zo 
zijn er andere speurtochten, 
andere uitstapjes en ook 
weer andere kinderen dus je 
kan weer een hoop nieuwe 
vrienden maken.

TWEE WEKEN LANG VOOR IEDEREENDe kinderen van 
de oudste groepen 

(vanaf  9 jaar) moeten 
elke dag op de fiets 

komen. Je gaat 
namelijk op de fiets 
naar locaties buiten 

Kriebeldam.

EEN UitGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2022

VErVAArDiGD DOOr
Drukkerij  “Kikkie Driebel”

CONtACt
Burgemeester Klauckelaan 16

9902 KZ Appingedam

telefoon: 06-19207575 
Bij geen gehoor: 0596-745024

Vragen naar: Kriebeldam

rEDACtiE
Peter Heun 

Dikkie Kriebel 
 

LAY OUt
Hernandt Boonstra 

Dikkie Kriebel

WEBSitE & MAiL
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl 

 
SOCiAL MEDiA
@kriebeldam 

#kriebeldam etc.

 INFORMATIE   OVER   DE  “KRIEBELDAMMER”

Welke groepen jong en oud 
zijn maken we op maandag-
ochtend bekend. We hante-
ren als richtlijn dat vanaf 9 
jaar ongeveer oud is en de 
rest jong. 

De jongste groepen blijven in 
Appingedam slapen, in het 
ASWA-gebouw. Zij komen 
woensdag om 12.00 en 
gaan donderdag om 12.00 
uur naar huis. De oudste 

groepen gaan op de fiets 
(of met ander vervoer) naar 
Elders. Dit programma wordt 
nog uitgewerkt. Zij starten 
woensdag om 09.00 uur en 
gaan donderdag om 16.15 

naar huis. Voor alle kinderen 
geldt dat ze zelf slaapspullen 
(minimaal een matje, lucht-
bed, kussen en slaapzak) 
meenemen. Meer info volgt 
tijdens de weken. 

NACHTJE SLAPEN OP KRIEBELDAM... OF ELDERS!


