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Meld het koor zo spoedig mogelijk
:ozak;':·,·aan voor één van de mogelijkheden
! tien < via:
info@carmenindelfzijl.nl.
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~n3ers wel te' bestell~. -Va;'~thet begin, vorige -w-.ee-k,--dro-n....,deti-,aa.-g-,-'~P~-------was het er weer druk en klanten zeiden blij te zijti 'dat Hobbyzaak het
Greet weer haar deuren in de Fivelstad had geopend.
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Kriebeldam zoekt leiding
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1\.PPINGEDAM -, Deze zomer
vinden zoals elk ja,at, de vakantiespelen
Kriebeldam
weer
plaats. Het is inmiddels .traditie
dat Kriebeldam altijd, tijdens de
eerste twee weken van de zo' . .
mervak~tie. g~houden ~orden
dus dat IS dit Jaar ook met an-'
ders. De eerste week is van
maandag 12 juli tot en met vrijdag 19 juli en de tweede week
van maandag 19 juli tot en met
vrijdag 23 juli.

Wat natuurlijk wel anders is, is het
thema. Dit jaar is dat Het griezelt in
Kriebeldam. Dat beloven dus twee
enge en spannende weken te gaan
worden, maar het zal daarnaast
vast ook heel erg leuk worden.
Voor deze weken is de hulp nodig
van een grote groep enthousiaste
leiding die de kinderen in groepjes
Willen begeleiden. Kriebeldam is

dan ook op zoek naar mensen vanaf
lefoonnummer
0596-623315 (tij.
vragen naar'
16 jaar die het leuk lijken om één dens kantooruren,
Kriebeldam) maar het is het makof twee weken mee te doen. Want
kelijkste als je gewoon via de webKriebeldam is niet alleen heel leuk
voor de kinderen maar oèk als lei- site even een mailt je stuurt. Zie
ding onderlingheeft men altijd ont- ook www.krieheldam.ril
zettend 'veel plezier tijdens de We"
ken: Kriebeldam ook gebruikt
worden als maatschappelijke
stage voor de opleiding.
Alle informatie over Kriebeldam staat heel uitgebreid op
de
website
www.kriebeldam.nl.
Hier is het ook mogelijk voor
leiding om zich aan te melden.
De aanmeldingsformulieren'
voor de kinderen zullen in de
tweede helft van mei weer op
alle basisscholen worden uitgedeeld. Mocht men toch nog
meer informatie willen heb"
ben na het lezen van de website dan kan contact worden opnû mef,'
genomen met de ASWA op te-
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