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KRIEBELDAM - Hoi jongens 
en meisjes! Rare dag hoor 
hier op Kriebeldam. Het is 
al weer de laatste dag. Wa-
ren jullie allemaal net zo ver-
drietig als ik? Aan de ene 
kant  was ik superblij dat ik 
nog een dagje heen mocht 
en aan de andere kant dus 
super verdrietig omdat het 
na vanavond allemaal al 
weer voorbij is.
Hebben jullie de afgelopen 
week net zo veel lol gehad 
als ik? Je wilt niet weten 
hoeveel pannenkoeken ik 
heb gehad, hoe vaak ik wel 
niet geschminkt ben en 
hoeveel liters ranja ik wel 
niet gehad heb.
Maar ik ben ook best wel 
een beetje moe hoor. Ik 
denk dat ik morgen lekker 

de hele dag in bed blijf lig-
gen.
Gaan jullie nog op vakan-
tie?  Ik wel! Ik ga lekker een 
weekje naar de zuidpool 
denk ik om ijsberen te tel-

len. Ze zeggen dat ik heel 
goed moet zoeken dan al 
snap ik zelf niet helemaal 
goed waarom ze dat zeg-
gen.
Maar eerst vanavond nog 

even naar de Bonte Avond 
op Kriebeldam. Want dat 
wordt natuurlijk super 
gezellig.
FIJNE VAKANTIE!!!!!! 
Groetjes DIKKIE KRIEBEL

BEDANKT EN TOT VOLGEND JAAR

KRIEBELDAM - Jullie hebben denk ik dit jaar een record 
gevestigd als het gaat om gevonden voorwerpen.
Op het podium lag aan het einde van de tweede week 
een gigantische berg met gevonden voorwerpen. Van 
handdoeken tot aan bekers en t-shirts, je kan het zo gek 
niet verzinnen of jullie hebben het wel laten liggen op 
Kriebeldam.
Vandaag is de laatste kans om het mee te nemen. Morgen 
ruimen we alles op. Echt waardevolle spullen zullen we nog 
een jaartje in het archief stoppen andere dingen brengen 
we naar Hergebruik of gooien we weg.

Wie waren onze sponsoren dit jaar?
Bekijk snel pagina drie!

OP = OPRUIMING!

We hebben nog 10 opdrukken voor 

t-shirts liggen. Deze moeten eigenlijk 

allemaal nog weg! Daarom kan 

je vanavond nog een t-shirt laten 

bedrukken. Lever hem om 19.00 uur in 

en krijg hem op 21.00 uur gelijk weer 

terug. Opruimingsprijsje: 1,00 per opdruk.

KRIEBELDAM -  Zijn jullie er 
allemaal klaar voor? Van-
avond staat namelijk weer 
helemaal in het teken van 
de Bonte Avond!
We hebben de gordijnen in 
de Grote Zaal alvast dicht 
gedaan zodat het hopelijk 

een beetje koel blijft. In de 
pauze kan er aan de bar 
een kopje koffie of thee 
gekocht worden door de 
ouders maar we zetten ook 
flink wat frisdrank koud 
voor de nodige verkoeling.
Tot vanavond!

Wij zijn klaar voor de laatste Kriebeldamdag!

FOTO’S

Bekijk nu de foto’s van maandag, 
dinsdag en woensdag op de site!

BONTE AVOND

Vanavond avondprogramma van 19.00 
tot 21.00 uur: De Bonte Avond!

GEVONDEN VOORWERPEN

BONTE AVOND OM 19.00 UUR

DE   KRIEBELDAMMER
EEN  UITGAVE  VAN  VAKANTIESPELEN  KRIEBELDAM

nuMMer 9  |  vrijDag 18 juLi 2014  |  48sTe jaargang



pagina 2                                                            een uiTgave van De kinDervakanTiespeLen krieBeLDaM uiT appingeDaM

DUA’S DONDERDAG

GISTERMIDDAG ALWEER, DE DUA’S. EEN SFEERIMPRESSIE

De fotograaf op de foto.

Strijkkralen blijven super populair!Alles wat je maakt moet natuurlijk wel geschilderd worden.

Sneeuw in juli? Nee popcorn!

KRIEBELDAM - Lian en Anouk van groep twee zijn deze 
week maar liefst drie keer naar de Stammenhof geweest.
Dit was het allerleukste van de hele week.
We vinden het ook ontzettend jammer het het vandaag al 
weer de laatste dag van Kriebeldam is. 
Vanavond is er de Bonte Avond en ze hebben er erg veel 
zin in.
Onze leiding is Anita, Marcella en Rianne. Ze zijn erg 
aardig.

Lian en Anouk, groep 2

GROEP 2
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GEZOCHT
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SPONSOREN 2014

NEXT FASHION

SLIKHOESKE KOOLMAN
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SPONSOREN 2014

“FAIRY KIDS”
      WOON- &    
      CADEAUSHOP

IMMA MODE

POST-TI

Peter de Vos, 
Reynaard en Co



pagina 6                                                            een uiTgave van De kinDervakanTiespeLen krieBeLDaM uiT appingeDaM

WOENSDAG ELDERS

FOTO’S GEMAAKT OP “ELDERS” KROPSWOLDE

Tja hoe krijg je dat kleed weer onder je voeten weg...

Droog blijf je op Elders natuurlijk nooit (meer foto’s op onze site)Gezellig boel met deze stoere gasten!

Uiteraard gaan we weer op de fiets!

ELDERS - De oudste groepen zijn woensdag weer naar 
Elders vertrokken. Deze keer naar het scoutinggebouw van 
De Trappers in Kropswolde. Uiteraard gingen we weer op 
de fiets en dat was geen straf want het weer was super!
Onderweg een paar keer stoppen en leuke opdrachten 
gedaan. Er was zelfs een groep die nog een rondleiding 
kreeg op een boerderij.
Eenmaal in Kropswolde een hoop leuke activiteiten in het 
park. Veel kinderen hebben een nat pak gehaald in het 
water doordat ze van de touwbrug af vielen.
En natuurlijk was ook de spooktocht weer een groot 
succes, daar kijkt volgens mij iedereen naar uit.
Op deze pagina staan een aantal foto’s die er gemaakt 
zijn, de andere foto’s kan je vanaf morgen op onze eigen 
website bekijken: www.kriebeldam.nl.
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VRIJDAG

NOG WAT FOTO’S GEMAAKT OP DE LAATSTE DAG

De container is beschikbaar gesteld door Rozeboom!

Waterballonnen vullen voor de waterspellen.Smile! Je staat in de Kriebeldammer!

De container is weer geplaatst voor het hout!
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twitter.com/kriebeldam

ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

Wat is doorzichtig van bui-
ten en grijs van binnen? 
Een olifant in een plastic 
zakje

Wat is sneller dan de vlieg? 
Degene die de vlieg vangt!
Wat is het lievelingsijsje van 
een astronaut? 
Een raket!

Het is groen en loopt in het 
bos? 
Een dophert!

Hoeveel kanten heeft een 
voetbal? Twee de binnen-
kant en de buitenkant.

Wat wordt nat van het 
drogen? 
Een handdoek!

Wat is de schoonste beer 
die er bestaat?
Een wasbeer!

Wat is erger dan een appel 
met een worm er in?
Een appel met een halve 
worm! 
 
Het is groen en speelt voor 
spion. Kermit de Klikker.

Waarom vliegen meeuwen 
op hun rug boven België?
Om de ellende beneden 

niet te zien.

Het is geel en het pest? 
Een bana-na-na-na-na.

Het heeft een slurf en het is 
goed te drinken? 
Olifanta!

Wat is groen en vrolijk? 
Slalalalalala!

Het is wit, licht, vierkant en 
zo groot als een ping-pong 
balletje?
Een ping-pong blokje.

Wat krijg je als je een 
kangoeroe met een slang 

kruist? Een springtouw!

Wie gaat er eerst slapen 
een konijn of een krokodil?
Een konijn want hij hoeft 
maar twee tanden te poet-
sen.

Het heeft een lange nek en 
doet het soms wel en soms 
niet. Een giraf-en-toe!

Het is blauw en niet zwaar?
Lichtblauw!

Waarom zit een kat graag 
achter de computer? Om 
met de muis te spelen 
natuurlijk!

LAATSTE PAGINA

MOPPENTROMMEL MET ALLEEN RAADSELTJES

FACEBOOK 

 
We hebben bijna 200 

likes! Ga naar 

facebook.com/kriebeldam 

en like onze pagina.


