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KRIEBELDAM - Jeetje, 
regen op de laatste dag van 
Kriebeldam. Wat gaan we 
doen? Naar binnen? Welnee! 
We gaan lekker op de mega 
stormbaan op het veld naast 
het ASWA-gebouw! Je zou 
denken dat de regen roet in 
het eten zou gooien maar 
niks is minder waar. Het 
maakt de baan alleen maar 
spanneder, natter en gladder.

Al met al hebben we een 
super leuke week gehad met 

heel veel leuke activiteiten. 
Jammer dat het zo snel voor-
bij gevlogen is.
Nouja, helemaal voorbij is 
het nog niet, want vanavond 
gaan we nog naar het cen-
trum voor een Vossenjacht 
en daarna nog de afsluiting 
op Kriebeldam. We hebben 
dus nog even te gaan.

Tot vanavond allemaal!

Groetjes van
Dikkie “Abraham” Kriebel

STORMBAAN OP LAATSTE KRIEBELDAMDAG
De megagrote stormbaan past maar amper op het veld.

AVONDPROGRAMMA

We zien jullie graag vanavond weer 

terug om 18.45 uur voor de Vossenjacht. 

Ouders zijn ook van harte welkom in 

het centrum omdat we daar de lootjes 

verkopen voor onze grote verloting.

Zien we jullie daar?

DE   KRIEBELDAMMER
JUBILEUMUITGAVE VAN DE VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

nUmmer 5  |  vrijdag 22 jUli 2016  |  50ste jaargang

Avondprogramma vanavond van 
18.45 tot 21.00 uur. Kom jij ook?

SIGMAVRIJDAG

Aanmelden Kamp Sigma is nog 
steeds mogelijk! Informatie elders in 
deze Kriebeldammer.

Het zit er (bijna) op. We wensen jullie 
allemaal een hele fijne vakantie!

DE   KRIEBELDAMMER
nUmmer 5  |  vrijdag 22 jUli 2016  |  50nUmmer 5  |  vrijdag 22 jUli 2016  |  50ste jaargangste jaargangste

VAKANTIE
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KRIEBELDAM 

Ben jij ook allergisch voor 
afwassen, huiswerk, vroeg 
naar bed of zeurende 
ouders?

Heb jij lef? 

Kamp Sigma daagt je uit om 
de tofste avonturen aan te 
gaan! 

Deze zomer gaan we diep het 
bos in met alles wat daarbij 
hoort zoals een stormbaan, 
spooktocht, dropping en een 
heleboel actieve bos-spellen!

We verzamelen in 
Appingedam op 27 juli om 
9:00 ‘s ochtends. Het kamp is 
op een nog geheime locatie 
en zal pas later bekend 
worden gemaakt… Wel 
kunnen we alvast zeggen dat 
het midden in de natuur is, 

lekker in het bos! 

Voordat het kamp kan 
beginnen zullen we eerst het 
kamp moeten bouwen, want 
als het eindelijk zo laat is 
slapen we in zelf verzonnen 
tenten natuurlijk.

Tijdens Kamp Sigma is 
het heel belangrijk dat het 
kampvuur nooit, maar dan 
ook NOOIT uitgaat! Hier 
zorgen we met zijn allen voor! 

Ga jij ook mee op dit 
avontuur? 

Kamp Sigma is voor alle 
kinderen vanaf de brugklas 
t/m ongeveer 15 jaar oud. 
Dus voor de oudste kinderen 
die na de vakantie na de 
brugklas gaan en misschien 
voor jullie oudere broers of  
zussen.

Info: www.kampsigma.nl

AANMELDEN VOOR KAMP SIGMA KAN NOG!

Voor mijn verjaardag had ik 
een verrekijker gekregen. Op 
de doos stond: vergroot 20 X 
. Nu kijk ik er net de 21ste en 
22ste keer doorheen, en hij 
doet het nog steeds. Gek hè 

Jantje mocht voor zijn ver-

jaardag 1 iemand uitnodigen, 
hij koos Marie. Hij zei: “Kom 
Marie, we gaan naar boven! 
Eerst de rolluiken dicht doen, 
want de buren mogen het 
niet zien en nu de deur op 
slot voor mijn ouders en het 
licht uit.” Marie zegt: “Wat 

moest je me laten zien?” 
“Kom onder het laken, kijk 
mijn horloge maakt licht!”

Jantje zat in de klas en vroeg 
aan de meester: “Meester, 
word je gestraft voor iets dat 
je niet gedaan hebt?” Waar-

op de meester antwoordde: 
“Natuurlijk niet, als je niets 
gedaan hebt, waarom zou je 
dan gestraft worden. Het is 
juist beter als je niets gedaan 
hebt. Jantje haalt opgelucht 
adem en zegt: “Ben ik ff op-
gelucht, ik heb namelijk mijn 
huiswerk niet gedaan”.

MINI MOPPENTROMMEL

51 jaar
Wist je dat 

Kriebeldam 

volgend jaar 51 

jaar bestaat? 

Gek hè? 

Dit jaar was 

het nog 

maar 50?!
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Volop in actie op de stormbaan!

Wist je dat de stormbaan...
....maar liefst 65 meter lang is?

...hij maar amper op het veld pastte?

...hij nat nog leuker is dan droog?

...er vijf verschillende delen aan elkaar 

waren gekoppeld?
...er tien man leiding nodig was om de 

baan in een uur tijd op te zetten?

HOE VOND JE HET?!
KRIEBELDAM -Wij zijn heel 
erg benieuwd hoe jullie het 
op Kriebeldam hebben gehad 
deze week. Wat vond je leuk, 
wat vond je geweldig, en wat 
vond je super gaaf? En wat 
zou je misschien liever niet 
weer doen?

Graag horen wij van jullie of  
jullie vaders of moeders hoe 
jullie het op Kriebeldam heb-
ben gehad.

Dat kan via een berichtje op 
Facebook of door een mailtje 
te sturen naar
info@kriebeldam.nl.

Misschien dat we jullie later 
dit jaar via de mail (als we je 
adres hebben gekregen via 
het aanmeldingsformulier) 
nog een mini enquete (moei-
lijk woord voor vragenlijst) 
toe zullen sturen.

We zijn benieuwd!
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KRIEBELDAM - Er staat elk 

jaar weer een heel team 

van mensen klaar (voor en 

achter de schermen) om 

Kriebeldam tot een groot 

succes te laten worden.

Zonder deze mensen geen 

Kriebeldam en daarom willen 

we Romy, Sabrina, 

Janine, Jordy, 
Ineke, Han, Marco, 
Xaviera, Thomas, 
Jan, Johannes, 
Kriste, Thea, 
Martijn, Marcella, 
Miranda, Ro-Yorick, 
Esther, Denice, 
Maurice, Bryan, Bo, 
Jeroen, Sabrina, 

rianne, Stefan, 
Jurgen, Peter, 
Simone, Marloes, 
Rianne, Anneke, 
Petra, Hernandt 
en Coretta ontzettend 

bedanken voor alles wat 

ze dit jaar voor ons, (maar 

vooral voor de kinderen) 

gedaan hebben.

ALLE MEDEWERKERS VAN KRIEBELDAM: BEDANKT!

Kriebeldam is mede dankzij 
onze sponsoren weer een 
succes geworden. 
Want zoals elk feestje moet 
er wel betaald worden voor 
veel dingen.
Gelukkig kregen we veel 
prijsjes bij verschillende 

winkels uit het centrum voor 
de verloting. 
 
Maar ook kregen we bood-
schappen van de Albert 
Heijn, Jumbo Appingedam 
en Supercoop.
Ook kregen we een fikse 

korting bij de rondvaartboot 
en  Bowlingcentrum Passe 
Partout.

En dan waren er nog het 
SNS Fonds Eemsmond, 
het RWE Cultuurfonds, de 
Rabobank, de NAM, AkzoNo-

bel, de NOVO, Rotary Club 
Eems Dollard, Past Rotary 
Club Eemsdelta, GAMMA 
Groningen-Peizerweg en 
Schonewille en Ter Harkel en 
een aantal andere bedrijven 
die een geldbedrag hebben 
overgemaakt aan ons!

SPONSOREN BEDANKT!

49 jaar
Wist je dat 

Kriebeldam 

vorig jaar nog 

maar 49 jaar 

bestond? Dat 

is nog maar 

een jaar 

geleden!



kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op  facebook.com/kriebeldam                                                                          pagina 5

Vandaag een bezoekje aan de ambulancepost

DOOR DE JAREN HEEN

Kriebeldam heeft al heel wat 

verschillende locaties gekend. Zo 

zaten we eerst in de Pelikaanhal, 

De Hogewerf, de ijsbaan, op het 

Hipposterrein en nu uiteindelijk in het 

ASWA-gebouw.

BEZOEK AMBULANCE
KRIEBELDAM - Geen paniek, 
er is geen ongeluk gebeurd, 
en zijn geen gewonden en er 
is niemand afgevoerd (voor 
zover wij weten tenminste)...

Vandaag stond er behalve 
de stormbaan ook nog een 
excursie voor de oudste 
groepen op het programma. 
Ze zijn vanochtend namelijk 
naar de ambulancepost 
geweest.

Hier kon in een ambulance 
worden gekeken en kregen 
ze uitleg over van alles en 
nog wat.

Ze waren zo dapper om hier 
helemaal lopend naar toe te 
gaan (terwijl ze eigenlijk al te 
laat waren). We hopen maar 
dat ze uiteindelijk op tijd te-
rug zijn voor de stormbaan!
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NA REGEN KOMT... 
Na het mooi weer vanochtend een 

heerlijk verkoelend regenbuitje gehad. 

Uiteraard juist op het moment dat we 

de stormbaan gingen opbouwen.

 
Maar ondanks dat weer een super 

dagje gehad!

KINDERPLEIN TIJDENS COOPLUYDENMARKT
KRIEBELDAM - Op vrijdag 5 
augustus wordt in Appinge-
dam de Coopluydenmarkt 
gehouden. Dit jaar is daar 
een heus kinderplein met 
oudhollandse spellen aan 
toegevoegd. Je kan daar 
(gratis) aan mee doen. Als 
je alle spellen hebt gedaan 
krijg je ook nog een leuk 
aandenken. Ook zijn er een 
aantal theatervoorstellingen 
speciaal voor kinderen.
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REFREIN
Hup jongens! Hup meisjes! Aan de slag!
Hup Kriebeldam, ’t wordt weer een drukke dag!
Zingen en dansen, voetballen en sjansen,
Lachen en swingen, pijl en boog en touwtje springen.
Er is geen plekje waar dat beter kan,
Dan in ons pretdorp, lekker gekdorp, zomerdorp Kriebeldam.

We wonen aan de Kriebel, dichtbij de Kriebelzee.
We zijn er heel tevreden en hebben pret voor twee.
Vakantiegangers blijven zolang het als ’t maar kan.
Ze willen nooit weer weg uit ons Kriebel, Kriebeldam!

REFREIN

De leiding staat te springen, ze wachten al zo’n tijd.
We zullen ze laten zweten, dat is wat ons verblijdt.
De vaders en de moeders, die laten we maar alleen,
Want terug naar huis: Oh nee, dat wil geen één!

REFREIN

Een nachtje blijven slapen dat is ook reuze leuk,
Een fietstocht en een mopje we liggen in een deuk.
De groten gaan naar Elders, de kleintjes blijven hier,
Het maakt niet uit waarheen want we hebben veel plezier!

REFREIN

Op vliegende tapijten, reizen we door de tijd,
Elk jaar een ander thema is iets wat ons verblijd.
En nu niet langer praten, we gaan weer aan de slag,
Dit wordt een gave vette, coole Kriebeldamse dag.

REFREIN

Al vijftig mooie jaren, vieren wij hier feest,
Wij hebben dan vakantie, ‘t is altijd mooi geweest,
Wij gaan nnu voor de honderd, al klinkt dat wel heel veel,
Maar onze Dikkie Kriebel blijft zingen met luide keel!

REFREIN

1, 2, 3, PSST, 1, 2, 3, PSST, 1, 2, 3, OEWOEWOEWOEWOEWOE!!!!

KRIEBELDAMS VOLKSLIED INCLUSIEF NIEUW COUPLET!

Dit is een uitgave van de
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2016

Vervaardigd door
ASWA

KopieerCentrum

Contact
Vakantiespelen Kriebeldam

Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam

Telefoon: 0596-623315
Vragen naar Kriebeldam

Redactie
Peter Heun

Hernandt Boonstra

Eindredactie
Dikkie Kriebel

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl

Social Media
FACEBOOK.com/kriebeldam

TWITTER.com/kriebeldam

Kriebeldam is niet alleen 
voor kinderen een groot feest 
ook de leiding heeft het altijd 
super naar zijn zin.

De afgelopen vijftig jaar zijn 
er heel veel verschillende 
mensen als leiding op Krie-

beldam geweest. Het leek ons 
leuk om in het kader van 50 
jaar Kriebeldam een reunie te 
organiseren.

Dit gaan we doen op zater-
dagavond 15 oktober. Het be-
loofd een gezellige avond te 

worden in het ASWA-gebouw.

We willen iedereen wel ver-
zoeken om zich van te voren 
even aan te melden zodat we 
weten hoeveel mensen er 
komen. Het gaat niet alleen 
om oud leiding, maar ook de 

leiding van dit jaar is natuur-
lijk van harte welkom.

Aanmelden kan via
kriebeldam50jaar@gmail.com

Er wordt een bijdrage ge-
vraagd van € 5,00 per persoon

REUNIE VOOR KRIEBELDAM MEDEWERKERS


