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Summerfun Compaen 

Jan Salwaplein 3 

9641 LN Veendam 

0598-698119 

www.summerfun-veendam.nl 
Facebook: Summerfun Veendam

http://www.summerfun-veendam.nl/


 

Hallo iedereen,  

 

Het is zomervakantie… en weer tijd voor Summerfun! En het wordt funtastisch dit jaar! 

In 2000 ging welzijnsinstelling Compaen in Veendam van start om tijdens de zomervakantie 

allerlei leuke en sportieve activiteiten voor kinderen van 6 t/m 14 jaar te organiseren. 

Inmiddels zijn we 16 jaar verder, de kinderen die toen meededen helpen nu als begeleider. En 

organiseren we niet alleen meer activiteiten in de zomervakantie. Ook op andere momenten en 

in andere vakanties kom je Summerfun tegen. Met niet alleen activiteiten voor kinderen maar 

ook om samen met het gezin te doen. En na de zomervakantie start de nieuwe  

Summerfun KidsKlup.  

De zomer van 2016 staat helemaal in het teken van sport. De Olympische Spelen in Brazilië, 

de Tour de France en het EK Voetbal in Frankrijk. Summerfun blijft niet achter en 

organiseert deze zomer ook veel sport en spel activiteiten, maar natuurlijk ook andere leuke 

dingen zoals knutselen, een bingo enz. 

Wil je meer weten over het programma en hoe je mee kunt doen?: 

www.summerfun-veendam.nl 

Facebook: Summerfun Veendam (voor het laatste nieuws) 

www.parkstadveendam.nl/Summerfun 

Zijn er nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: summerfun@compaenveendam.nl 

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

 

Wij wensen jullie een hele mooie zomervakantie toe en misschien tot ziens! 

Het team van Summerfun 2016: Annique Panman, Bart Kruizinga, Bijka Scholtens, Canan 

Akcora, Julia Wulfert, Michelle Wulfert, Roelof van Houten, Sina van Houten, Tessa Hooijer 

en Zainab al-Zubaidi. 
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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?  

Er komt een spetterend programmaboekje uit met voor elk wat wils! De Summerfunhelden 

zijn ontzettend blij met deze schat, en vragen jou of je deze schat met ze wil delen.  

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

 

Bart Kruizinga - team Summerfun                                           



S P E L R E G E L S: 

 
Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te leveren bij de balie van Compaen, Jan 

Salwaplein 3, ingang Zorg en Welzijn. (NIET VIA E-MAIL)  

 

Deelname aan Summerfun geschiedt op eigen risico. Compaen aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor opgelopen schade of letsel.  

 

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

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

 

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

Let bij de activiteiten op de leeftijden. 

 

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 (solo/gezin). Wel kan je op 

de wachtlijst. Dat kan voor de andere activiteiten die vol zitten. 

 

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 geloot. 

 

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

 

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

 

Betalen doe je voor aanvang van de activiteit.                 

 

    



Zaterdag 16 juli 

Sprookjesdag  

Kom je ook naar Summerfun tijdens de Sprookjesdag? Je kunt je laten schminken bij Fun to 

Feest,  een toverspiegel maken in de knutselkraam van Summerfun en trakteren wij op een  

lekkere suikerspin. Je vindt ons in het centrum op zaterdag 16 juli tussen 13:00 en 17:00 uur 

 

Week 29 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

 

Maandag 18 juli 

Leer alles over karate bij Ashido Karate 

Karate betekent letterlijk lege hand. Dat betekent dat je nooit alleen vecht. Je mag karate 

alleen gebruiken tijdens noodgevallen. Net als bij judo. Veel mensen denken dat karate alleen 

gaat over het doorbreken van blokken hout. Maar dat is het zeker niet alleen. De meeste 

technieken die je tijdens een les doet zijn schoppen en stoten. 

Neem sportkleding mee 

Van 19.00 tot 20.00 uur 

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Schoolstraat Veendam 

Gratis 

Dinsdag 19 juli 

Zandcreaties bouwen 

Zelf alles meenemen watje denkt nodig te zijn om jouw creatie in het zand te maken zoals 

schepje, emmertje, gieter, poppetjes, schelpjes enz. En natuurlijk kun je in de omgeving van 

het strand op zoek gaan naar natuurlijke materialen zoals takjes en bladeren. Je mag ook 

samen bouwen, maar de prijs (waardebon) moet gedeeld worden. 

Van 10.00 tot 11.30 uur 

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Strand Borgerswoldhoeve 

Gratis 

Dinsdag 19 juli 

Workshop Dans (deel 1) Deze activiteit is ook leuk voor jongens. 

Onder leiding van Charlotte Uniken (combinatiemedewerkster cultuur gemeente Veendam) 

leren jullie dansen zoals ze dat doen in muziekclips. Je maakt kennis met hiphop, kidsdance, 

streetdance, breakdance, disco dansen en nog veel meer. En dat allemaal op swingende muziek 

die je kent van de Zapp Kids Top 20.  

Je gaat ook een dansje instuderen voor een optreden tijdens Hee doe Klounedag. 

Neem sportschoenen mee 

Van 14.00 tot 16.00 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Sportschool Bodewes, Stationsstraat  

Gratis 



Woensdag 20 juli 

Spelen met robots – mediaworkshop in de Bibliotheek 

Spelen is niet alleen leuk, je leert er ook ontzettend veel van! In deze mediaworkshop van 

Bibliotheek Veendam gaan we spelen met robots. Maak bijvoorbeeld kennis met Dash & Dot, 

twee slimme robotjes die je zelf kunt programmeren. Ze horen geluiden, reageren op licht, 

merken objecten op en doen precies wat jij wilt! Je kunt de robots op het ritme van de 

muziek laten dansen, rare geluiden laten maken, door een doolhof laten manoeuvreren en nog 

veel meer.  

Woensdag 20 juli  

Leeftijd 8 t/m 12 jaar 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Van 10.30 – 12.00 uur  

Bibliotheek Veendam, Museumplein  

Gratis 

Woensdag 20 juli 

Vlotbouwen 

Waterratjes zullen genieten van het vlottenbouwen op het strand van Borgerswold. De groep 

mag meteen aan de slag met het bouwen van een vlot! Als het jullie lukt om een goed en stevig 

vlot te maken, kunnen jullie gaan rondvaren. 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Verzamelen: Borgerswold Experience naast Steakhouse 

Gratis 

Donderdag 21 juli 

Workshop Dans (deel 2) Zie dinsdag 19 juli.  

Neem sportschoenen mee 

Van 14.00 tot 16.00 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Sportschool Bodewes, Stationsstraat  

Gratis 

 

 

 

 



Week 30 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 25 juli 

Onder begeleiding van Sportdorp Noord maak je kennis met Slacklinen en Longboarden. 

Slacklinen is het balanceren op een trampolinelijn van 2,5 – 5 cm breed. Het is pittiger dan 

koorddansen: de slackline veert namelijk terug en dat maakt veel meer sprongen en trucs 

mogelijk. Sportdorp Noord leert je balanceren op een slackline 

Longboarden is eigenlijk surfen met een skateboard, maar dan op straat. Het is een vloeiende 

vorm van skateboarden, met zachte wielen en een flexibel skateboard. Een longboard kan ook 

prima in plaats van een fiets een leuke manier zijn om van A naar B te komen.  

Van 10.30 tot 12.30 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Parkeerplaats Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Maandag 25 juli  

Boer’n golf (voor het hele gezin) 

Ook wel klompgolf genoemd. In Borgerswold mag je de grasmat wel raken. Je slaat bij  

boer’n golf met een houten club de bal in zo weinig mogelijk slagen van de ene hole in de 

ander. Er is een baan met meerdere holes, waarbij je je dwars door Borgerswold je een slag in 

de rondte slaat. 

Max. 10 groepen 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Verzamelen: Borgerswold Experience naast Steakhouse 

Gratis 

Dinsdag 26 juli 

Kanoën voor kids van 8 t/m 14 jaar 

Een kano komt oorspronkelijk van de Indianen en is een boot waar je vaak op je knieën of je 

billen zit. In een kano gebruik je een steekpeddel, dat is een peddel met één blad maar bij de 

kanoclub gebruiken ze een peddel met twee bladen. Dat maakt het kanoën toch een stuk 

gemakkelijk voor de kinderarmpjes. 

Je hebt een zwemdiploma. En een handdoek en droge kleding meenemen. 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 15 kinderen meedoen 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 



Woensdag 27 juli 

Wetenschap = Leuk  

Ook ervaren hoe leuk wetenschap en techniek is? Door te kijken naar en zelf te doen maak je 

kennis met verschillende proefjes over natuurkunde, scheikunde en biologie. Je ervaart hoe 

leuk en leerzaam het is om proefjes te doen met alledaagse materialen.  

Van 14.00 tot 16.00 uur 

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

Donderdag 28 juli 

Kids Bootcamp.  

Een bootcamp staat gelijk aan ravotten, springen, rennen, tijgeren, klimmen en kruipen. 

Terwijl we gebruik van allerlei natuurlijk elementen in Borgerswold zoals heuveltjes, bomen, 

boomstammen en natuurlijk water. 

Draag sportieve kleding 

Van 10.30 tot 12.30 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Verzamelen: Borgerswold Experience naast Steakhouse 

Gratis 

Donderdag 28 juli 

Bowling 

Bowling is een sport waarbij je door middel van een bowlingbal moet proberen om alle tien de 

pins omver te gooien. Lukt je dat, dan score je een strike! Maar bij Summerfun gaat het niet 

om de punten, maar om de fun.  

Van 16.00 tot 17.00 uur 

Er kunnen 40 kinderen meedoen 

Bowlingcentrum De Veenpoort, Lloydsweg Veendam 

Gratis 

Zaterdag 30 juli 

Living statues 

Een bijzonder evenement in het centrum van Veendam. Kijken naar levende standbeelden is 

een groot feest. Straatkunstenaars, die uitgedost zijn als schitterende beelden. De 

standbeelden staan er doodstil bij en laten jou verbaasd achter. Hoewel een kleine beweging 

hier en daar is toegestaan als onderdeel van de act, is het toch ook vooral de kunst van het 

stilstaan. 

Van 13.00 tot 17.00 uur 

Gratis 



Week 31 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 1 augustus  

Survivaltocht 

Een survival (Engels voor overleving) is een tocht of training waarbij je midden in de natuur 

probeert te overleven met zo min mogelijk middelen. Vaak worden er hierbij wandelingen 

gemaakt, kampvuren gestookt, wordt er met kano`s of vlotten gevaren, gevist en gefietst. 

Wat jullie gaan doen blijft een verrassing maar leuk gaat het zeker worden.  

Draag sportieve kleding en schoenen 

Van 10.30 tot 12.30 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Verzamelen: Borgerswold Experience naast Steakhouse 

Gratis 

Dinsdag 2 augustus 

Jeugdviswedstrijd 

Zin in een ochtend vissen met de kans om mooie prijzen te winnen? Summerfun houdt een 

viswedstrijd voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers verzamelen zich bij het 

kanogebouwtje. De wedstrijd begint om 9.30 uur tot 11.45 uur. Daarna is er de prijsuitreiking.  

Je moet je eigen visgerei meenemen. Ouders blijven op afstand en vissen niet mee. En 

belangrijk, je hebt een zwemdiploma. 

Van 9.30 tot 12.00 uur 

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Viswater Peerdewaske, parkeerplaats Woortsmanlaan 

Kosten 1 euro 

 

Dinsdag 2 augustus 

Kanoën voor het gezin (kinderen 8 t/m 14 jaar) 

Een kano komt oorspronkelijk van de Indianen en is een boot waar je vaak op je knieën of je 

billen zit. In een kano gebruik je een steekpeddel, dat is een peddel met één blad maar bij de 

kanoclub gebruiken ze een peddel met twee bladen. Dat maakt het kanoën toch een stuk 

gemakkelijk voor de kinderarmpjes. 

Je hebt een zwemdiploma. En een handdoek en droge kleding meenemen. 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 15 kinderen/volwassenen meedoen 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 



Woensdag 3 augustus 

Film kijken.  

In onze huisbioscoop draaien we een leuke, Nederlands gesproken film. Met in de pauze ranja 

en wat lekkers. 

Van 19.00 tot 20.45 uur  

Er kunnen 30 kinderen meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 

Donderdag 4 augustus 

Boogschieten 

Boogschieten is een sport waarbij pijlen worden weggeschoten naar een doel met behulp van 

een boog. Vroeger was de boog een jacht- en oorlogswapen, maar tegenwoordig is 

boogschieten vooral een concentratiesport. Er bestaan handbogen en kruisbogen. Jullie gaan 

handboogschieten in Borgerswold.  

Van 10.30 tot 12.30 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Verzamelen: Borgerswold Experience naast Steakhouse 

Gratis 

Vrijdag 5 augustus 

Summerfun Murder (voor het gezin/groep) 

Het beroemde bordspel Cluedo is door Summerfun veranderd in een levensecht moordspel. 

Een spannend spel, waarbij jullie als detectives een misdaad moeten zien op te lossen. Met 

verschillende aanwijzingen kom jij met jouw team steeds meer in de buurt van de oplossing. 

Alle verzamelde informatie brengt je van de plaats delict, naar de dader(s). 

Deze activiteit is voor het hele gezin met minimaal 1 volwassene.  

Van 18.30 tot ± 21.30 uur, eerste groep vertrek om 18.30 uur, om 21.00 uur moet iedereen 

binnen zijn, daarna volgt de ontknoping en de prijsuitreiking. 

Er kunnen 10 groepen meedoen 

Verzamelen: Kanogebouw WSV Langebosch, ingang Woortmanslaan 

Kosten 1 euro per persoon 



Week 32 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 8 augustus  

Knutselen  

Onder leiding van Els Zijlstra maken we een dromenvanger. Een dromenvanger is een symbool 

dat door de Indianen gebruikt wordt en het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web. 

De ring is versierd met o.a. breiwol, veertjes en kralen. Het is de bedoeling dat je de 

droomvanger boven je bed hangt om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor 

de rest van je leven. Elke boze droom zal door het gat in het midden verdwijnen en je zal er 

verder geen last meer van hebben. 

Van 10.30 tot 12.30 uur  

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 

Maandag 8 augustus 

Meidenavond of Girls only night 

Lekker samen met alleen meiden! Soms is het gewoon gezellig om alleen met meiden samen te 

zijn en gezellige meidendingen te doen. Tutten en trutten met haar en make-up, genieten van 

lekkere drankjes en hapjes. Kortom, genietennnnnnnnnnnnnnnnn!  

De avond staat onder leiding van Canan, Julia en Michelle.  

Van 17.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 20 meiden meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten € 1,50   

Dinsdag 9 augustus 

Kanoën voor kids van 8 t/m 14 jaar 

Een kano komt oorspronkelijk van de Indianen en is een boot waar je vaak op je knieën of je 

billen zit. In een kano gebruik je een steekpeddel, dat is een peddel met één blad maar bij de 

kanoclub gebruiken ze een peddel met twee bladen. Dat maakt het kanoën toch een stuk 

gemakkelijk voor de kinderarmpjes. 
Je hebt een zwemdiploma. En een handdoek en droge kleding meenemen. 

Van 19.00 tot 21.00 uur  

Er kunnen 15 kinderen meedoen 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 



Woensdag 10 augustus 

Bingo met afbeeldingen uit de Disney films speciaal voor kinderen die niet met de cijferbingo 

kunnen meedoen 

Wij zorgen voor de begeleiding 

Van 14.00 tot 16.00 uur  

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting  

Kosten € 1.50  

Woensdag 10 augustus 

Summerfunquiz voor het gezin/team 

In teamverband vragen beantwoorden die door een quizmaster gesteld worden. De quiz 

bestaat uit verschillende rondes waaronder een plaatjesronde. De vragen kunnen over van 

alles en nog wat gaan, maar vaak is er een grote rol weggelegd voor actualiteiten, muziek, film, 

reizen en showbizz. Met vragen voor de kids en vragen voor de volwassenen. De beloning 

bestaat uit een filmpakket (een leuke dvd met iets te knabbelen er bij). 

Bij elk groepje maximaal 2 volwassenen. 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 8 groepen meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro per persoon  

 

Vrijdag 12 augustus 

Paaseieren zoeken (voor het gezin/groep) 

Ja ja…………… gewoon omdat het kan en omdat het mag! In het voorjaar was het te koud, nu 

misschien te warm! Maar de lol zal er niet minder om zijn en er zijn leuke prijsjes te winnen.  

Deze activiteit is voor het hele gezin met minimaal 1 volwassene.  

Van 18.30 tot ± 21.00 uur  

Er kunnen 10 groepen meedoen 

Verzamelen: Kanogebouw WSV Langebosch, ingang Woortmanslaan 

Kosten 1 euro per persoon  



Week 33 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 15 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 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Waterskibaan Borgerswold 

Kosten 4 euro 

Maandag 15 augustus  

Paintball voor kinderen van 9 t/m 14 jaar 

Paintball is een sport, overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het voor het eerst gespeeld 

werd in de jaren 80. Het is de bedoeling dat je elkaar beschiet met verfballetjes (gevuld met 

een niet schadelijke gelatine-kleurstoffenmengsel). In 1970 vond James Hale van Daisy 

Manufacturing het eerste paintballgeweer uit. Dit geweer was ontwikkeld voor boeren om 

bomen en vee te markeren. Je draagt beschermende kleding en een gezichtsbedekking. 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Verzamelen: Borgerswold Experience naast Steakhouse 

Gratis 

Dinsdag 16 augustus 

Pizza bakken in Oude Pekela  

Een pizza voor Margherita 

In eerste instantie was pizza echt armeluisvoedsel, dat in Italie eigenlijk alleen op straat 

werd gegeten. Pas in 1889 werd de pizza ook een gewild gerecht in de hogere kringen, met 

name dankzij de vrouw van koning Umberto. Koningin Margherita wilde ook wel eens een pizza 

eten en ontbood de beroemde pizzabakker Raffaele Esposito, die een kleine pizzeria runde, 

op het paleis en mocht in de koninklijke keuken aan de slag. Raffaele maakte drie 

verschillende soorten pizza: een pizza met olijfolie en kaas, één met kleine zeevisjes en één 

met tomaat, mozzarella en gescheurde blaadjes basilicum, naar de kleuren van de Italiaanse 

vlag. Koningin Margherita liet zich de laatste pizza het beste smaken en Raffaele doopte de 

pizza ter ere van haar tot de pizza Margherita. 

Van 13.00 tot 16.00 uur 

Er kunnen 15 kinderen meedoen 

Gaan we naar toe met busjes van Compaen 

Via loting 

Vertrek vanaf Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten 1 euro 



Dinsdag 16 augustus 

Kanoën voor het gezin (kinderen 8 t/m 14 jaar) 

Een kano komt oorspronkelijk van de Indianen en is een boot waar je vaak op je knieën of je 

billen zit. In een kano gebruik je een steekpeddel, dat is een peddel met één blad maar bij de 

kanoclub gebruiken ze een peddel met twee bladen. Dat maakt het kanoën toch een stuk 

gemakkelijk voor de kinderarmpjes. 

Je hebt een zwemdiploma. En een handdoek en droge kleding meenemen. 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 15 kinderen/volwassenen meedoen 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Woensdag 17 augustus 

Klimwand 

De twaalf meter hoge klimwand in de Sorghvliethal is een spannende belevenis en bied 

ongekend veel routes om naar boven te klimmen.  

10.00 – 11.00 uur  

11.00 – 12.00 uur 

Bij veel belangstelling kan er ook nog tussen 12.00 tot 13.00 uur geklommen worden. 

Max. 10 kinderen per uur 

Sorghvliethal, blauwe ingang 

Gratis 

Woensdag 17 augustus 

Karate bij Obukai  

Bij karate vereniging Obukai wordt er lesgegeven in het full contact karate aangevuld met 

technieken uit het budo en het kickboksen. Karate is een zelfverdedigingsport waarbij 

leerlingen zelfvertrouwen opbouwen, een stukje discipline meekrijgen en respekt voor elkaar 

hebben. Woensdag 24 augustus is deel 2, maar als je maar één avond kan, is dat ook goed.  

Je draagt sportieve kleding. 

Van 19.00 tot 20.30 uur 

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Gymzaal Straat Soenda 

Gratis 

 



Week 34 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 22 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 

Er kunnen 20 kinderen meedoen 

Waterskibaan Borgerswold 

Kosten 4 euro 

Maandag 22 augustus 

Bingo met leuke prijsjes en voor elk wat wils te winnen 

De kinderen moeten zelf de nummertjes kunnen bijhouden, voor jongere kinderen is de 

Disneybingo (zie dinsdag 10 augustus) 

Summerfun zorgt voor de begeleiding 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

Er kunnen 30 kinderen meedoen 

Compaen, ingang Ontmoeting  

Kosten € 1.50  

Woensdag 24 augustus 

Karate bij Obukai  

Dit is een vervolg op de les bij Obukai van woensdag 17 augustus. Maar kun je alleen deze 

avond, dan is dat geen enkel probleem.  

Je draagt sportieve kleding. 

Van 19.00 tot 20.30 uur 

Er kunnen 25 kinderen meedoen 

Gymzaal Straat Soenda 

Gratis 

Donderdag 25 augustus 

Voor degene die meedoen met het dansje op de Klounedag gaan we vanmiddag nog even 

oefenen. Waar we dat doen hoor je nog! De tijd is al wel bekend, van 13.30 tot 14.30 uur. 

Zaterdag 27 augustus  

Hee doe Klounedag 

Kom je ook naar Summerfun tijdens de Hee doe Klounedag? Je kunt je laten schminken bij  

Fun to Feest en trakteert Summerfun op popcorn.  

Maak kennis met de knutselclub (Summerfun KidsKlup) in de knutselkraam en maak je eigen 

clownsstrik. Je vindt ons in het centrum tussen 13:00 en 17:00 uur.  

  

 



Summerfun KidsKlup                 

 

Ben je gek op knutselen en andere leuke activiteiten?? Kom dan naar de wekelijkse 

knutselclub van Summerfun. 

 

Op woensdag 28 september gaat de KidsKlup van start. Het is iedere 

woensdagmiddag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 14.00 tot 16.00 uur in het 

gebouw van Compaen, ingang Ontmoeting, en het kost 1 euro per keer.  

 

En heb je een keer geen zin? Geen probleem, laat het wel even weten aan de leiding.  

 

Wil je meer weten over de KidsKlup? Kom dan langs tijdens de Hee doe Klounedag 

en/of kom kennismaken op woensdag 28 september.   

 

****************************************************************

**************************************************************** 

Bibliotheek Veendam opent deze zomer de Leestent 

Gedurende de zomervakantie, van 20 juli t/m 27 augustus, kunnen kinderen in Veendam 

Noord op woensdagavond boeken lenen bij de Leestent. Deze zomer staat de bibliotheek met 

een tent in de wijk. In de Leestent kunnen kinderen boeken komen lenen, maar gaan we ook 

wekelijks een verhaal voorlezen en spelletjes spelen.  

Wanneer is de Leestent in Veendam Noord? 

Woensdag 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus, 24 augustus 

 

Hoe laat is de Leestent open? 

18.30 – 20.00 uur (voorlezen begint om 19.00 uur) 

 

Waar staat de Leestent? 

Meezenbroekstraat, ter hoogte van OBS de Noorderbreedte 

De boeken in de Leestent kunnen alleen worden uitgeleend met een lidmaatschap van de 

bibliotheek. Een lidmaatschap is voor kinderen (tot 18 jaar) gratis. In de zomervakantie is 
Bibliotheek Veendam normaal geopend. 

Meer informatie: Jolanda Robben, Bibliotheek Veendam (j.robben@biblionetgroningen.nl)  
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