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Dit jaar bestaat Summerfun 15 jaar. In 2000 ging welzijnsinstelling 

Compaen in Veendam van start om in iedere zomervakantie allerlei leuke 

activiteiten voor kinderen van 6 t/m 14 jaar te organiseren. Inmiddels zijn 

we 15 jaar verder, de kinderen die toen meededen helpen nu als 

begeleider. En organiseren we niet alleen activiteiten in de zomervakantie, 

ook op andere momenten, en in andere vakanties kom je Summerfun tegen!  

 

Wij wensen jullie een hele mooie zomervakantie toe! 

 

Het team van Summerfun 2015:  

Annique Panman, Bart Kruizinga, Bijka Scholtens, Canan Akcora, Roelof en 

Sina van Houten, Tessa Hooijer en Zainab al-Zubaidi.  

 



De schat van Summerfun! 

 

De helden van Summerfun waren gezellig buiten aan het spelen. Ze deden allemaal 

verschillende spelletjes. Ze gingen springtouwen, stoepkrijten en bellen blazen. De 

Summerfunhelden zagen de postbode al aankomen, ze houden namelijk erg veel van post! De 

postbode kwam een kaart brengen, maar wel een heel bijzondere kaart. Het is namelijk een 

schatkaart! 

De Summerfunhelden bekeken de schatkaart en waren erg verbaasd! Wat moeten we nou met 

een schatkaart? En wat kunnen ze vinden op dat reusachtige rode kruis? Bovenaan de 

schatkaart staat; De verloren schat van geluk. De Summerfunhelden besluiten om met z’n allen 

te gaan zoeken en volgen de route op de schatkaart.  

Helaas, zo makkelijk is het niet. Ze staan bij het water. Hoe moeten ze daar nou overheen 

komen? Eén Summerfunheld zag al snel een oplossing. Aan de kant van het water staan allemaal 

kano’s, daarmee kunnen ze naar de overkant komen! 

Het is ze gelukt! Ze staan aan de andere kant van het water. Ze zien op deze plek allemaal 

vishengels liggen. De Summerfunhelden pakken de hengels en gaan vissen. Tijdens het vissen 

horen ze opeens allemaal ballen rollen, maar wat is dat? Ze lopen er heen en zien bingokaarten 

liggen. Ze zijn dol op bingo! Een spelletje tussendoor kan geen kwaad toch? 

Even later werd het al snel donker. Richting het reusachtige rode kruis is nog wel erg ver 

lopen. Ze hebben samen tenten neergezet en gaan gezellig kamperen! Na een tijdje worden ze 

toch wel erg moe, dus besluiten ze te gaan slapen. 

De helden worden wakker en gaan weer verder op stap. Ze moeten tussendoor allemaal 

verschillende opdrachten doen om dichterbij de schat te komen! Eén opdracht was toch wel 

heel erg leuk. Ze mochten een film kijken in de bioscoop! Na de film konden ze weer met volle 

energie verder, op weg naar de schat. 

Ze zijn aangekomen bij de plaats van het reusachtige rode kruis. Enthousiast gingen ze graven. 

Na lang graven zagen ze de schatkist en maakten hem samen open. Wat zou erin zitten? 

Eén voor één halen ze alles eruit. Er komt een spetterend doe-boek uit, een nieuw programma 

en gezelligheid voor een heel jaar! De Summerfunhelden zijn ontzettend blij met deze schat, 

en vragen jou of je deze schat met ons wil delen.  

Kom gezellig meedoen met de activiteiten met een hoop gezelligheid! Veel plezier! 

 

Bart Kruizinga - team Summerfun                  



Hallo jongens en meisjes, 

In de zomervakantie organiseert Summerfun weer leuke en sportieve activiteiten.   

 

Meer weten over het programma en hoe je mee kunt doen: 

www.summerfun-veendam.nl 

Facebook: Summerfun in Veendam 

www.parkstadveendam.nl/Summerfun 

Heb je vragen?  

Stuur dan een e-mail naar: summerfun@compaenveendam.nl 

 

Bij de balie van Compaen kun je ook het programma en inschrijfformulier ophalen. 

 

Deelname aan Summerfun geschiedt op eigen risico. Compaen 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade of letsel.  

 

SPELREGELS: 

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

Let bij de activiteiten op de leeftijden en vol = vol. 

 Ga je waterskiën, dan doe je dat onder toezicht van een ouder die met je meekomt. 

 Je mag één keer mee doen met waterskiën en één keer met kano. Wel kan je op de 

wachtlijst, ook bij de andere activiteiten die vol zitten. 

 Aanmelden kan via e-mail summerfun@compaenveendam.nl of het inschrijfformulier 

inleveren bij de balie van Compaen, Jan Salwaplein 3, ingang Zorg en Welzijn.   

 Vergeet niet te vermelden: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, 

geboortedatum, school, welke klas je gaat en natuurlijk naar welke activiteit je graag 

wilt. 

 Je krijgt van ons in de loop van week 28 bericht waar je aan mee gaat doen. 

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

 Je komt niet te vroeg bij de activiteiten, 5 minuten van te voren en je bent nog ruim op 

tijd! 

 Afmelden kan door te bellen naar de Summerfuntelefoon - 06 36 51 55 21.   

 Betalen doe je voor aanvang van de activiteit.                 

 

    

 

http://www.summerfun-veendam.nl/
http://www.parkstadveendam.nl/
mailto:summerfun@compaenveendam.nl
mailto:summerfun@compaenveendam.nl


     Programma Summerfun 2015    
                                         (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

 

 

Zaterdag 27 juni  Sprookjesdag – centrum Veendam 

Maandag 13 juli   Waterskiën in Borgerswold 

Maandag 13 juli   Karate Ashido  

Dinsdag 14 juli  Kanoën WSV Langebosch 

Woensdag 15 juli  Speurtocht in de Bibliotheek 

Donderdag 16 juli  Viswedstrijd in Borgerswold 

Donderdag 16 juli  Levend ganzenbord in Borgerswold – familieactiviteit  

Maandag 20 juli   Waterskiën in Borgerswold 

Dinsdag 21 juli  Schilderworkshop in Compaen 

Dinsdag 21 juli  Kanoën in Borgerswold – familieactiviteit  

Woensdag 23 juli  Film kijken in Compaen 

Vrijdag 24 juli  Speurtocht in Borgerswold - familieactiviteit    

Maandag 27 juli  Waterskiën in Borgerswold 

Dinsdag 28 juli   Kanoën in Borgerswold 

Woensdag 29 juli  Bingo in Compaen 

Donderdag 30 juli  Lotus in Compaen                                  

Maandag 3 augustus  Waterskiën in Borgerswold 

Maandag 3 augustus Meidenavond in Compaen 

Dinsdag 4 augustus  Pizza bakken in Oude Pekela  

Dinsdag 4 augustus Kanoën in Borgerswold – familieactiviteit  

Woensdag 5 augustus BZT-show in de Bibliotheek 

Donderdag 6 augustus Knutselen in Compaen 

Donderdag 6 augustus Bowlen in de Veenpoort 

Vrijdag 14 augustus De SpongeBob film in vanBeresteyn 

Zaterdag 15 augustus Hee doe Klounedag – centrum Veendam 

 



Week 29 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 13 juli 

Waterskiën 

Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar 

Onder toezicht van een ouder(s) en je hebt natuurlijk een zwemdiploma 

Van 10.30 tot 11.30 uur 

Waterskibaan Borgerswold 

Kosten 4 euro 

Maandag 13 juli 

Leer alles over karate bij Ashido Karate 

Neem sportkleding mee 

Van 19.00 tot 20.00 uur 

Schoolstraat Veendam 

Gratis 

Dinsdag 14 juli 

Kanoën voor de kids van 8 t/m 14 jaar 

Je hebt een zwemdiploma, handdoek en droge kleding meenemen 

van 19.00 tot 21.00 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Woensdag 15 juli 

Spekkie en Sproet speurtocht in de Bibliotheek, de speurders uit de  

boeken van Vivian den Hollander. 

Van 13.30 tot 15.00 uur 

Bibliotheek Veendam 

Gratis 

Donderdag 16 juli 

Viswedstrijd 

Van 10.00 tot 12.00 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Je moet je eigen visspullen meenemen en ouder(s) vissen niet mee, die blijven  

op gepaste afstand. 

Kosten 1 euro 

Donderdag 16 juli 

Levend ganzenbord voor het gehele gezin/groep.  

Een leuk spelprogramma met opdrachten en mooie prijzen te winnen! 

Bij elk groepje is één volwassene 

Van 19.00 tot 21.30 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Kosten 1 euro per deelnemer 



Week 30 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 20 juli 

Waterskiën 

Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar 

Onder toezicht van een ouder(s) en je hebt natuurlijk een zwemdiploma 

Van 10.30 tot 11.30 uur 

Waterskibaan Borgerswold 

Kosten 4 euro 

Dinsdag 21 juli 

Zelfportret schilderen o.l.v. Ineke van Loo 

Van 10.30 tot 12.00 uur 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 

Dinsdag 21 juli 

Kanoën voor het gezin (aantal kinderen/volwassenen doorgeven) 

Iedereen heeft een zwemdiploma, handdoek en droge kleding meenemen 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Woensdag 22 juli 

Film kijken (Nederlands gesproken) 

Van 19.00 tot 20.45 uur 

Compaen, ingang Ontmoeting  

Kosten € 1.00  

Vrijdag 24 juli 

Tocht door de Duistere Diepte in de Avondzon 

Spannende zoektocht voor het gehele gezin/groep met opdrachten en mooie prijzen te winnen! 

Bij elk groepje is één volwassene 

Van 18.30 tot 21.30 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Kosten 1 euro per deelnemer 

 

 

 



Week 31 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 27 juli 

Waterskiën 

Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar 

Onder toezicht van een ouder(s) en je hebt natuurlijk een zwemdiploma 

Van 10.30 tot 11.30 uur 

Waterskibaan Borgerswold 

Kosten 4 euro 

Dinsdag 28 juli 

Kanoën voor de kids van 8 t/m 14 jaar 

Je hebt een zwemdiploma, handdoek en droge kleding meenemen 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Woensdag 29 juli 

Bingo  

Kinderen moeten zelf de nummertjes kunnen bijhouden 

Wij zorgen voor de begeleiding 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Compaen, ingang Ontmoeting  

Kosten € 1.50  

Donderdag 30 juli 

Lotus - Leren hoe je wondjes kunt maken. 

Zelf een oude handdoek meenemen en trek oude kleding aan 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

 

 

 



Week 32 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 3 augustus 

Waterskiën 

Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar 

Onder toezicht van een ouder(s) en je hebt natuurlijk een zwemdiploma 

Van 10.30 tot 11.30 uur 

Waterskibaan Borgerswold 

Kosten 4 euro 

Maandag 3 augustus 

Meidenavond, eerst lekkere hapjes maken voor in de pauze van de meidenfilm 

Van 18.30 tot 21.00 uur 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 

Dinsdag 4 augustus 

Pizza bakken in Oude Pekela (gaan we naar toe met busjes) 

Van 13.00 tot 16.00 uur 

Vertrek vanaf Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 

Dinsdag 4 augustus 

Kanoën voor het gezin (aantal kinderen/volwassenen doorgeven 

Iedereen heeft een zwemdiploma, handdoek en droge kleding meenemen 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Woensdag 5 augustus 

De Grote Kinderquizshow o.l.v. entertainer Ronald Kieftenbelt  

Van 14.00 uur tot 15.00 uur  

Bibliotheek Veendam  

Gratis 

Donderdag 6 augustus 

Bowlen 

Van 16.00 tot 17.00 uur 

Bowlingcentrum De Veenpoort 

Kosten 1 euro 

 

Donderdag 6 augustus 

Knutselen - o.l.v. Els Zijlstra maken we een grappig schaaltje voor bv. snoepjes  

Van 10.30 tot 12.30 uur 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 



 

Week 33 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Vrijdag 14 augustus 

De SpongeBob film: Spons op het droge 

Filmhuis vanBeresteyn 

Aanvang 14.00 uur 

Kaartje bij Summerfun kost 1 euro (zolang de voorraad strekt) 

Zaterdag 15 augustus 

Hee doe Klounedag 

Van 13.00 tot 17.00 uur 

Centrum Veendam 

Voor deze activiteit hoef je je niet aan te melden!! 

 



 

AANMELDFORMULIER SUMMERFUN 2015 

 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

School:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je gaat naar groep/klas:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Op de achterzijde aankruisen waar je aan mee wilt doen. De inschrijvingen verwerken 

wij op volgorde van binnenkomst en via loting. Dat doen we in week 28. Je krijgt in die 

week ook bericht thuis. 

 

 

 



                                   (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

 

O  Maandag 13 juli   Waterskiën in Borgerswold 

O Maandag 13 juli   Karate Ashido  

O Dinsdag 14 juli  Kanoën WSV Langebosch 

O Woensdag 15 juli  Speurtocht in de Bibliotheek 

O Donderdag 16 juli  Viswedstrijd in Borgerswold 

O Donderdag 16 juli  Levend ganzenbord – familieactiviteit  

 

Week 30 

O Maandag 20 juli   Waterskiën in Borgerswold 

O Dinsdag 21 juli  Schilderworkshop in Compaen 

O Dinsdag 21 juli  Kanoën in Borgerswold – familieactiviteit  

O Woensdag 22 juli  Film kijken in Compaen 

O Vrijdag 24 juli  Speurtocht in Borgerswold - familieactiviteit    

 

Week 31 

O Maandag 27 juli  Waterskiën in Borgerswold 

O Dinsdag 28 juli   Kanoën in Borgerswold 

O Woensdag 29 juli  Bingo in Compaen 

O Donderdag 30 juli  Lotus in Compaen                                  

 

Week 32 

O Maandag 3 augustus  Waterskiën in Borgerswold 

O Maandag 3 augustus Meidenavond in Compaen 

O Dinsdag 4 augustus  Pizza bakken in Oude Pekela  

O Dinsdag 4 augustus Kanoën in Borgerswold – familieactiviteit  

O Woensdag 5 augustus De Grote Kinderquizshow in de Bibliotheek 

O Donderdag 6 augustus Knutselen in Compaen 

O Donderdag 6 augustus Bowlen in de Veenpoort 

 

Week 32 

O Vrijdag 14 augustus De SpongeBob film in vanBeresteyn 

  


