
Programma Summerfun 2014  

(onder voorbehoud) 

 

 

Hallo,  

In de zomervakantie organiseert Summerfun weer een aantal leuke en sportieve activiteiten. Wel iets 

minder dan in voorgaande jaren, maar toch nog genoeg om je in de vakantie niet te vervelen!  

 

Meer over het programma en hoe je mee kunt doen: 

www.summerfuninveendam.nl 

Facebook: Summerfun in Veendam 

www.parkstadveendam.nl/Summerfun 

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar:  summerfun@compaenveendam.nl 

 

Summerfun wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door Odd Fellows Veendam, afdeling Sport 

gemeente Veendam, de Nederlandse Hervormde kerk Ommelanderwijk,  

stichting Bogdike en Groothandel de Boer.  

 

SPELREGELS: 

Deelname aan Summerfun geschiedt op eigen risico. Compaen aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor opgelopen schade of letsel.  

 

Summerfun is in 2014 voor kinderen van 6 t/m 14 jaar die wonen in Veendam en Wildervank.  

Let bij de activiteiten op de leeftijden.  

 

Aanmelden vanaf dinsdag 8 juli 2014 op een aantal manieren en vermeld daarbij je naam, adres, 

postcode, geboortedatum en telefoonnummer  

- Via email summerfun@compaenveendam.nl  

- Langskomen bij de balie van Compaen, Jan Salwaplein 3, ingang Zorg en Welzijn  

- Bellen naar de Summerfuntelefoon, 06 29 29 41 57   

 

Afmelden kan ook via dit nummer, of per e-mail. 

 

Betalen doe je voor aanvang van de activiteit. 

 

Bij een aantal activiteiten is er beperkte deelname en wordt er geloot.  

Je krijgt van ons bericht  als je bent ingeloot.  

  

Je komt niet te vroeg bij de activiteiten, 5 minuten van te voren is vroeg genoeg!  

http://www.summerfuninveendam.nl/
http://www.parkstadveendam.nl/
mailto:summerfun@compaenveendam.nl
mailto:summerfun@compaenveendam.nl


WEEK 28 

Zaterdag 12 juli - Vossenjacht  

Kindercentrum Hoi Pippeloi organiseert tijdens de Sprookjesdag van Bogdike en Summerfun een 

Vossenjacht vanaf het Museumplein.       

AANMELDEN NIET VIA SUMMERFUN MAAR BIJ DE STAND VAN HOI PIPPELOI            

Kosten: geen  

Tussen 13.00 en 17.00 uur  

 
 

WEEK 29 

Maandag 14 juli – Meidenavond 

o.l.v. Canan Akcora, Charlotte van Hassel, Tessa Hooijer en Hibbe en Fee Amema 

Trek je mooiste kleren aan en kom heerlijk tutten en frutselen. Summerfun doet je haar en make-up 

en fotograaf Gesinus Hemmes maakt van jouw mooie foto’s tijdens de fotoshoot.  

Tijd: 18.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 7 en 13 jaar  

Kosten: 1 euro 

Waar: Compaen, ingang Ontmoeting 

Maximaal aantal deelnemers: 14 meiden 

 

Dinsdag 15 juli - Kanoën in Borgerswold 

Zwemdiploma is verplicht 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar 

Kosten: geen 

Waar: Clubgebouw Kanovereniging Langebosch, parkeerplaats Woortmanslaan 

Maximaal aantal deelnemers: 15  

 

Woensdag 16 juli - Buikdansen  

o.l.v. Canan Akcora en Charlotte van Hassel 

Tijd: 19.00 tot 20.30 uur  

Leeftijd: 6 t/m 14 jaar 

Kosten: geen  

Waar: Compaen, ingang Ontmoeting 

Maximaal aantal deelnemers: 20 (meisjes en jongens) 

 

Donderdag 17 juli – Knutselen   

o.l.v. Els Zijlstra  

We maken een Angrybird, het bekende tekenfilmfiguurtje  



Tijd: 10.30 – 12.30 uur 

Leeftijd: 6 t/m 14 jaar 

Kosten: geen 

Waar: Compaen, ingang Ontmoeting 

Maximaal aantal deelnemers: 35  

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door Odd Fellows Veendam 

 

WEEK 30 

Maandag 21 juli – Kennismakingsles Suppen 

i.s.m. BenBuitenActiviteiten 

Staand op een surfplank peddel je over het water 

Zwemdiploma is verplicht 

Tijd:  

10.00 – 11.00 uur (18 per uur) 

of  

11.15 – 12.15 (18 per uur) 

of 

12.30 tot 13.30 uur (18 per uur) 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar 

Kosten: geen 

Waar: Clubgebouw Kanovereniging Langebosch, parkeerplaats Woortmanslaan 

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de afdeling Sport gemeente Veendam 

 

Maandag 21 juli - Summerfun filmavond   

Welke film we gaan draaien weten we nog niet, wel dat deze Nederlands gesproken is. 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 6 t/m 14 jaar 

Kosten: 1 euro  

Waar: Compaen, ingang Ontmoeting 

Maximaal aantal deelnemers: 40  

 

Dinsdag 22 juli - Vissen voor jongens en meisjes 

o.l.v. Louis en Jan Brongers 

Prijzen bestaan uit snoeppakketten 

Zwemdiploma is verplicht 

Tijd: van 10.00 tot 12.30 uur 

Kosten: 1 euro 

Waar: Visvijver Borgerswold, parkeerplaats Woortmanslaan 

Maximaal aantal deelnemers: 25 (jongens en meisjes) 

 

Dinsdag 22 juli - Waterpolo in Borgerswold 

Zwemdiploma is verplicht, en je kunt al redelijk kanovaren 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar 



Kosten: geen 

Waar: Clubgebouw Kanovereniging Langebosch, parkeerplaats Woortmanslaan 

Maximaal aantal deelnemers: 15  

Woensdag  23 juli - Summerfun filmavond alleen voor jongens 

Welke stoere film we gaan draaien weten we nog niet, film is met ondertiteling 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar 

Kosten: 1 euro  

Waar: Compaen, ingang Ontmoeting 

Maximaal aantal deelnemers: 25 jongens 

Donderdag 24 juli - Bowlen in de Veenpoort 

o.l.v. Zainab al-Zubaidi en Karin Kiewit 

Tijd: 16.00 – 17.00 uur 

Leeftijd: 6 t/m 14 jaar 

Kosten: 1 euro  

Waar: Bowlingcentrum De Veenpoort aan de Lloydsweg  

Maximaal aantal deelnemers: 40  

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de Hervormde kerk Ommelanderwijk 

 

WEEK 31 

Maandag 28 juli – Bingo Jong en Oud  

o.l.v. Gesinus Hemmes en Bart Kruizinga  

Tijd: 14.00 – 16.00 uur 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar (je moet de nummers kunnen bijhouden) 

Kosten: geen 

Waar: Sint Franciscus, Prins Bernhardlaan 

Maximaal aantal deelnemers: 40 

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de Hervormde kerk Ommelanderwijk 

 

Dinsdag 29 juli - Kanoën in Borgerswold  

Zwemdiploma is verplicht 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar 

Kosten: geen 

Waar: Clubgebouw Kanovereniging Langebosch, parkeerplaats Woortmanslaan 

Maximaal aantal deelnemers: 15 

Vrijdag 1 augustus - Vossenjacht voor het hele gezin  

o.l.v. Annique Panman 

Tijd: vanaf 18.30 uur 

Kosten: 1 euro p.p., betalen voor aanvang 

Meer informatie t.z.t. over o.a. de locatie  

 



WEEK 32 

Maandag 4 augustus - Summerfun filmavond   

Welke film we gaan draaien weten we nog niet, wel dat deze Nederlands gesproken is. 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Leeftijd: 6 t/m 14 jaar 

Kosten: 1 euro  

Waar: Compaen, ingang Ontmoeting 

Maximaal aantal deelnemers: 40 

 

Woensdag 6 en donderdag 7 augustus - 24 uur met Summerfun  

o.l.v. Annique Panman en vrijwilligers van Summerfun en Scouting 

Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 

Kosten: 5 euro p.p. 

24 uur met Summerfun is een logeerpartijtje van 1 nacht. Slapen doe je in het gebouw van Scouting. 

Op het programma o.a. spelletjes, leuke tochten, kanoën (ovb), kampvuur, broodjes bakken en nog 

veel en veel meer.  

Na aanmelden, en loten als de vraag groter is dan het aanbod, krijg je bericht van Summerfun met 

nog meer informatie.  

 

WEEK 33 

Woensdag 13 augustus - Workshop: Hoe word ik een grappige clown! 

Een professionele clown vertelt je hoe je leert om clown te zijn. Wat je allemaal moet kunnen en wat 

je niet moet doen en vooral ook hoe je het publiek kan vermaken met je grappen en grollen. 

Deze activiteit is in samenwerking met stichting Bogdike. Zaterdag 16 augustus organiseert Bogdike 

namelijk Hee doe Klounedag in het centrum waar je zelf als clown op pad kunt gaan en je kunsten 

kunt laten zien.  

Er zijn voorafgaand aan de Klounedag twee workshops waar je ‘clown zijn’ kunt leren: 

van 10.00 tot 12.00 uur (20 kinderen) 

of   

van 13.00 tot 15.00 uur (20 kinderen) 

Kosten: 1 euro 

Leeftijd: 6 t/m 13 jaar 

Waar: Compaen, ingang Sport 

 

Vrijdag 15 augustus - Film in theater vanBeresteyn 

De tekenfilm: How to train your dragon 2 

Hoe train je een draak, Nederlands gesproken. 

Kaarten kosten bij Summerfun €  1,50 p.p. 

Kaarten vanaf maandag 28 juli bij de balie van Compaen.  

OP = OP 

Aanvang: 14.00 uur 

 

Zaterdag 16 augustus - Hee doe Klounedag van Bogdike 

Tijd: 13.00 – 17.00 uur 



Kom naar het centrum, misschien wel verkleed als clown (je hebt immers geleerd hoe dat moet) of 

gewoon als jezelf en geniet van de vele optredende clowns. Kom met de hele familie en beleef een 

mooie middag in het centrum.  

Voor deze activiteit hoef je je niet aan te melden.   

 

 

 

NAZOMEREN MET SUMMERFUN 
 

 

Zaterdag 30 augustus - Workshop: Hoe word ik een Levend Standbeeld 

Summerfun organiseert i.s.m. stichting Bogdike voor kinderen van 9 t/m 13 jaar een workshop 

levend standbeeld. Dat doet Summerfun samen met enkele professionele standbeelden. Je krijgt 

antwoord op de vragen: Wat wil je uitbeelden, hoe leer je stil te staan, hoe moet je schminken, welke 

kleren passen bij je act? Dat leer je allemaal op de ochtend. De workshop is van 10.00 – 12.30 uur. 

Dan is er een pauze en vanaf 13.30 uur ga je verkleed en geschminkt als levend standbeeld op het 

Veenlustplein staan (met pauzes), onder begeleiding van de workshopleiding. 

Dat duurt tot ± 16.30 uur. 

Er kunnen 20 kinderen meedoen. ER WORD GELOOT!!!!  

Voor kleding en schmink en kleding wordt gezorgd. 

 

Je krijgt bericht van Summerfun of je bent ingeloot en waar de workshop is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


