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KRIEBELDAM
VIERT FEEST

~
Kriebeldam viert in 2011 alweer het
ge lustrum. De vakantiespelen worden dan al
weer voor de 45ste keer gehouden. Zoals
gebruikelijk de laatste jaren zal de locatie ook
dit jaar weer het ASWA-gebouw zijn. Op deze
top locatie kan Kriebeldam prima uit de voeten
zowel bij mooi weer buiten als bij slecht weer
in de grote zaal. De afgelopen 45 jaar heeft
Kriebeldam al op diverse locaties in Appingedam gezeten.

Zo waren er onder andere de Pelikaanhal
(bij de tennisbanen), boerderij De Hogewerf,
het gebouw van de ijsbaan achter Sportcentrum Eelwerd en tot slot nog een aantal jaren
op het Hipposterrein aan de Netweg.

Als thema voor Kriebeldam 2011 is gekozen
voor "Kriebeldam elke dag een feestdag!" Elke
dag zal in het teken staan van een ander soort
feest. Zo wordt er gedacht om bijvoorbeeld
Carnaval en oud en nieuw te vieren. We proberen of Sinterklaas deze zomer misschien
een dagje op bezoek wil komen en we gaan
natuurlijk ook paaseieren schilderen en misschien verplaatsen we Koninginnedag ook wel
naar de zomervakantie. Kortom het beloofd
sowieso weer een dolle boel te worden.
De voorbereidingscommissie van Kriebeldam
begint in januari alweer met de eerste voorbereidingen. Mocht je als leiding (16 jaar e.o)
mee willen doen vraag dan op tijd vrij van je
werk. Voor de duidelijkheid: de eerste week
is van maandag 25 Urn vrijdag 29 juli 2011 en
de tweede week van maandag 1 Urn vrijdag 5
augustus 2011.
Meedoen als leiding aan Kriebeldam mag je
ook gebruiken als maatschappelijke stage. Op
school kunnen ze je hier vast meer over vertellen. Dus als je nog geen idee hebt wat je
voor maatschappelijke stage wilt gaan doen
denk dan ook even aan ons. Want zeg nou
zelf, het is toch de ideale combinatie van lol
maken, nieuwe vrienden maken en ook nog
eens punten voor school halen?

Gelukkig heeft Kriebeldam tot nu toe elk jaar
nog door kunnen gaan ondanks de verhuizingen en soms het gebrek aan leiding. De laatste jaren merkt de organisatie dat het steeds
moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers op
de been te krijgen om één of twee weken van
hun vakantie op te offeren. En dat terwijl het
helemaal geen opoffering is.
Op Kriebeldam hebben niet alleen de kinderen
een onwijs toffe tijd met elkaar maar ook de
leiding onderling heeft altijd een hoop plezier.
Dat blijkt ook wel uit het feit dat er vele hechte
vriendschappen zijn ontstaan in de loop van
de tijd en er zelfs huwelijken zijn gesloten.
Alle informatie over Kriebeldam is terug te
vinden op onze eigen website
www.kriebeldam.nl.
______________

WijkkrantOpwierde

--------------

