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KRIEBELDAM - Hey luitjes! 
De eerste week van Kriebel-
dam is omgevlogen zeg. De 
helft zit er al weer op!
Ik heb een beetje het gevoel 
dat ik in herhaling val want 
volgens mij zeg ik het ieder 
jaar weer maar het gaat ge-
woon echt veel te snel. 
 
Het was in ieder geval wel 
weer super gezellig. Ik heb 
de gaafste hutten gezien, er 
is geschminkt, speurtochten 
gedaan, het nachtje slapen 

was een groot succes en 
de oudste groepen zijn zelfs 
gaan kanoën. Helaas soms 
een spatje regen maar dat 
hou je niet tegen. En omdat 
dat rijmt is het waar, haha! 
 
Ik heb inmiddels van “Elders” 
begrepen dat de oudste 
groepen het ook super leuk 
hebben gehad. De planning 
was eerst om de hele dag in 
het bos spellen te gaan doen 
maar door de regen werd er 
noodgedwongen uitgeweken 

naar Speelstad Oranje. Niet 
gepland, maar wel een leuk 
uitstapje voor de kids (en de 
leiding ook natuurlijk). Uitein-
delijk wel in het scoutingge-
bouw in Roden aangekomen 
en daar ook een hoop leuke 
activiteiten gedaan. Zelf  
broodbakken bij het kamp-
vuur etc. Iedereen hoopte op 
een spooktocht en dat was 
ook wel de bedoeling maar 
door de harde wind en regen 
was het niet verantwoord om 
het bos in te gaan.

En nu zijn we al weer aan het 
einde van de week. Vanavond 
nog een avondprogramma en 
dan een weekendje welver-
diende rust. En maandag 
weer volop aan de bak. Twij-
fel je nog of je een tweede 
week mee doet? Niet doen. 
We gaan weer een hoop 
leuke dingen doen. En lang 
niet alles is hetzelfde als deze 
week. Dus wees niet bang 
dat je precies hetzelfde gaat 
doen. 
Dikkie Kriebel 

HELFT VAN KRIEBELDAM ZIT ER WEER OP

KRIEBELDAM - De Kriebeldam week kan wat ons 
betreft niet lang genoeg duren. Daarom is er ook 
deze vrijdag weer een avondprogramma. 
Geen Bonte Avond, dat doen we volgende 
week, maar een puntenspel in het centrum van 
Appingedam. We verwachten jullie allemaal om 
19.00 uur (liefst verkleed) weer in de grote zaal. We 
gaan dan met z’n allen lopend naar het centrum en 
sluiten tussen 21.00 en 21.30 uur daar de eerste 
week van Kriebeldam ook weer met z’n allen af. 
Doe je volgende week niet mee aan Kriebeldam? 
Je bent wel van harte welkom om op de Bonte 
Avond volgende week vrijdag te komen kijken!

TOT VANAVOND!

Vrijdagmiddag stond in het teken van een spellencircuit.

TWEEDE WEEK
 
Het is nog mogelijk om je voor de 

tweede week van Kriebeldam aan te 

melden (want Kriebeldam duurt natuurlijk 

gewoon twee weken). Er kunnen wat 

ons betreft nog heel wat kinderen bij. 

Dus geen vakantie? Geef je snel op, 

want waarom zou je thuis gaan zitten?

DE   KRIEBELDAMMER
LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN
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Wil je nog een 
week mee doen 
aan Kriebeldam? 
Geef je dan nu op 
voor de 2e week!

Neem vanavond 
een t-shirt en € 2,00 
mee en je krijgt het 
shirt direct gedrukt 
weer mee!

FOTO’S  
Eerste foto’s (einde-
lijk) op de website! 
Rest volgt spoedig!

TWEEDE 
WEEK T-SHIRT
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KRIEBELDAM - Door jullie 
creatieve verslaggever.
 
We hebben dit jaar voor het 
eerst de DUA’s verplaatst 
van de donderdagmiddag 
naar de donderdagochtend. 
De kinderen kwamen al op 
woensdag om 13.00 uur, 
bleven slapen en na het 
ontbijt op donderdag gelijk 

lekker door. Ons is het prima 
bevallen en voor herhaling 
vatbaar. Uit de reacties 
van ouders en het aantal 
kinderen dat er was gaan 
we dat volgende week weer 
doen. 
 
Voordeel is dat je als ouders 
niet op donderdag om 08.30 
je kinderen op hoeft te 

halen, om 13.00 uur terug te 
brengen en om 16.15 weer 
op te halen. Nu hoef je alleen 
om 13.00 uur te komen en 
kunnen de kinderen (die dan 
vast wel moe zullen zijn) thuis 
lekker in slaap vallen om op 
vrijdag weer fris en fuitig op 
Kriebeldam te komen.

Ook bleven er veel meer 

kinderen slapen dan vorig 
jaar. Bijna een verdubbeling. 
Supergezellig en super leuk.

We gaan dit dan ook zeker de 
komende week weer doen.

De hoofdleiding.

DUA’S MET SUCCES OP DONDERDAGOCHTEND

De hoofdleiding wordt ge-
vormd door Maurice, Peter, 
Johannes, Janine, Miranda, 
Petra, Anneke en Ineke. Zij 
zijn het hele jaar door bezig 
met de voorbereidingen van 
Kriebeldam en zien er op toe 
dat alles goed verloopt  tij-

dens de weken zelf. Ze doen 
allemaal al meerdere jaren 
mee en hebben ook al heel 
wat ervaring opgedaan. 
 
Vanuit de ASWA is sociaal 
werker Jan Schuur betrok-
ken bij Kriebeldam.

Maurice doet de coördinatie 
en is belangrijkste aan-
spreekpunt voor ouders. 
Je kan bij hem terecht met 
problemen maar ook met 
complimenten. Maar je kan 
ons natuurlijk allemaal aan-
spreken. Als je niet weet wie 

wie precies is kan je dat ook 
via je groepsleiding vragen. 
Zij verwijzen je dan wel door.

Met elkaar zorgen we er voor 
de Kriebeldam één groot 
feest wordt, voor de kinde-
ren en voor de medewerkers.

EVEN VOORSTELLEN: DE HOOFDLEIDING

HELP! 
Ben je wat 

kwijt? Kijk dan 

vanavond nog 

even in de 

doos met 

gevonden 

voorwerpen 

op het 

podium.

Het parachutespel blijft een ontzettend leuk spel!
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•	 Kriebeldam dit jaar als 
thema “Kriebeldam in 
beeld en geluid” heeft?

•	 Kriebeldam dit jaar al 
weer voor de 49ste keer 
gehouden wordt?

•	 We Kriebeldam elke dag 
beginnen en afsluiten 
met het Kriebeldams 
volkslied?

•	 Volgende week nog een 
week Kriebeldam wordt 
gehouden?

•	 Je vanavond je t-shirt kan 
laten bedrukken?

•	 De televisie eigenlijk nog 
helemaal niet zo lang 
bestaat? 

In 1935 waren de eerste tv 
uitzendingen maar er was 
maar een net en er werd 
maar een paar dagen in 
de week tv uitgezonden 
(donderdag,dinsdag en 
zaterdag) en als dat nog niet 
genoeg was kon je ook alleen 
maar in de avond kijken! 
 

Elke dag van de week was er 
iets zoals:

•	 Dinsdagavond een oude 
film.

•	 Donderdagavond een 
toneelstuk.

•	 En zaterdag avond een 
amusement of quiz

Pas in 1958 werd er 12 uur 
per dag uitgezonden. En de 
uitzend uren namen steeds 
toe. Zelfs in 1964 kwam er 
een tweede net bij namelijk 
net 2 en in 1967 kwam er 

zelfs kleuren tv.

Om dan nog maar niet te 
spreken over hoe de TV er uit 
ziet. Was het eerst nog een 
bakbeest die de halve kamer 
in beslag nam, nu is het een 
superplatte plaat waar je 
waarschijnlijk elke dag wel 
(even) naar zit te kijken.

Kun je nagaan dat je opa 
en oma vroeger misschien 
wel haast geen TV hebben 
gekeken?

WIST jE DAT...
De leiding had zaterdag teambuilding op Ekenstein.

SPANNENDE FILM
KRIEBELDAM - Een paar 
weken voor Kriebeldam is er 
een spannende film gemaakt 
door de leiding van Kriebel-
dam. Er was namelijk iets met 
een schatkaart, een sleutel 
en een groep kinderen. Zelfs 
de politie kwam er nog aan 
te pas... De bedoeling was 
dat jullie deze film al nog op 
school op het digibord te zien 
zouden krijgen. Ook zouden 
we het op onze website plaat-
sen via ons eigen YouTube 
kanaal.

Nu waren er technisch wat 
probleempjes met het voor 
elkaar krijgen hiervan en is 
dit dus niet optijd gelukt. 
We gaan proberen jullie deze 
film tijdens de Bonte Avond 
alsnog te laten zien op het 
grote scherm. Dan zal dit 
vage verhaal ook een stuk 
duidelijker worden.

Nieuwsgierig geworden? 
Mooizo! Kom kijken dus!

We kregen veel tekeningen voor de Kriebeldammer. Helaas 
bij het scannen en afdrukken vaak niet heel duidelijk. Ze staan 
natuurlijk wel op de website!
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APPINGEDAM - Kriebeldam 
wordt in 2016 voor de 
50ste keer gehouden. Best 
een mijlpaal. We gaan dit 
natuurlijk groots vieren. We 
hopen dat jullie daar ook 
allemaal weer bij zullen zijn. 
Jullie zijn in ieder geval bij 
deze in ieder geval van harte 
uitgenodigd. Het beloofd een 
groots spectakel te worden 

met leuke uitstapjes, extra 
veel feestelijke activiteiten 
etc.

Blijf ons ook na Kriebeldam 
op Facebook en op onze 
website volgen voor 
informatie over dit feestelijke 
programma wat we voor jullie 
gaan voorbereiden.

KRIEBELDAM BESTAAT VOLGEND jAAR 50 jAAR!
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Social Media

FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

ELDERS - De eerste serie 
foto’s staat sinds vanochtend 
(eindelijk) op de website. 
De foto’s van het opbouwen 
van zaterdag, de maandag, 
dinsdag en het nachtje sla-
pen van de jongste groepen 
staan nu op onze website.

Je vind de foto’s op de start-
pagina en via het plakboek. 
Hier zijn ook alle foto’s terug 
te vinden van voorgaande 
edities van Kriebeldam. 
Leuk om nog eens terug te 
kijken.
De foto’s die in deze Kriebel-

dammer staan kan je er ook 
terug vinden. 
Datzelfde geldt voor de 
Kriebeldammer zelf. Bekijk je 
deze via de website dan kan 
je hem in kleur bekijken.

EERSTE SERIE FOTO’S ONLINE

KRIEBELDAM - We heb-
ben gemerkt dat er dit jaar 
minder kinderen zijn dan 
vorig jaar. Graag horen wij 
van jullie hoe wij Kriebeldam 
nog leuker kunnenn maken. 
Volgend jaar zorgen wij 
natuurlijk al voor een extra 
feestelijk tintje maar graag 
horen wij van jullie (kinderen, 
leiding maar ook ouders) of  

jullie ideeën hebben over 
Kriebeldam. 
Je kan dit mailen naar info@
kriebeldam.nl of via Face-
book sturen maar je kan 
natuurlijk ook altijd even 
iemand van de hoofdleiding 
aanspreken. 
 
Heb je bijvoorbeeld ideeën 
over activiteiten, locaties 

waar we naar toe gaan of wat 
dan ook? Laat maar weten. 
We zullen dit meenemen 
bij de voorbereidingen van 
de volgende Kriebeldam in 
2016. 
 
Voor de leiding zullen we 
trouwens nog een evaluatie-
vergadering plannen na de 
zomervakantie.

HEB jE EEN LEUK IDEE? KOM MAAR OP!
Let op! 
Avondprogramma 

vanavond van 

19.00 tot 

ongeveer 

21.00 uur. 

 
Tot 

vanavond!


