
   

 

SUMMERFUN 2018 

‘Samen maken we het gezellig’ 
 

Programma en aanmeldformulier voor week 30 – 31 - 32 

 

                                         

    

 

 

 

Summerfun Compaen 

Jan Salwaplein 3 

9641 LN Veendam 

0598-698119/06-36515521 

 



 



Hallo jongens, meisjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s,  

Het is bijna zomervakantie en dus weer tijd voor Summerfun. En het gaat weer helemaal 

geweldig worden, al zeggen wij het zelf.   

Vanaf 2000 organiseert welzijnsinstelling Compaen Summerfun tijdens de zomervakantie 

allerlei leuke en sportieve activiteiten voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Dit jaar voor de 18de 

keer.  

Maar wij organiseren niet alleen veel in de zomervakantie. Ook op andere momenten en 

schoolvakanties kom je Summerfun tegen.  

Nieuw is Summerfun Ontdekt, activiteiten waar je iets van opsteekt. En niet alleen 

activiteiten voor kinderen. Er is ook Summerfun Mini&Maxi, om samen met het gezin/een 

groep te doen. En SummerfunPlus, knutselen voor volwassenen. En is er de wekelijkse  

Summerfun Kids&Klub voor kinderen die knutselen erg leuk vinden. 

Summerfun 2018 staat deze zomer vooral in het teken van sport en spel.  

En zijn veel activiteiten weer gratis.   

 

INSCHRIJVEN GAAT ANDERS 

Dit jaar gaan we niet voor alle 6 weken in één keer inschrijven, maar in blokken van 3 weken. 

Dat doen we, omdat we snel vol zitten met kinderen die ons inmiddels goed kennen en  

kinderen die ook nog graag mee willen doen dan achter het net vissen omdat er geen plek 

meer is.   

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 button Summerfun 

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

Summerfuntelefoon 06-36515521. 

Bij de balie van Compaen kun je ook een geprint programmaboekje en een inschrijfformulier 

ophalen. 

Wij wensen iedereen een hele mooie zomervakantie en misschien wel tot ziens bij de 

activiteiten! 

 

Team Summerfun   

 

 

 

                                                            

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


S P E L R E G E L S: 

 

Aanmelden kan door het aanmeldformulier over de betreffende weken in te 

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

(NIET VIA E-MAIL)  

 

 

Week 30 -31 – 32, inleveren voor 14 juli 2018 

Week 33 -34 – 35, inleveren voor 3 augustus 2018 

 

Deelname aan Summerfun geschiedt op eigen risico. Compaen aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor opgelopen schade of letsel.  

Vergeet niet te vermelden op het inschrijfformulier: naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, geboortedatum, e-mail en aan welke activiteit(en) je graag mee zou willen 

doen. 

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

Let bij de activiteiten op leeftijd, lengte en zwemdiploma. 

Je mag één keer mee doen met kano solo en een keer met kano Mini&Maxi). Geef keuzedag 

aan. 

Plaatsing gaat via loting, er wordt gewerkt met een wachtlijst. 

Je krijgt van ons per post bericht waar je aan mee gaat doen.  

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

Afmelden kan door te bellen naar de Summerfuntelefoon 06-36515521.  

(Omdat we vaak onderweg zijn lezen we onze e-mail niet.) 

Betalen, waar van toepassing, doe je voor aanvang van de activiteit.                 

 



                              

 

 

Zaterdag 14 juli – SPROOKJESDAG / GOOCHELDAG 

 



Week 30 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

 

Maandag 23 juli – KNUTSELEN  

Prikbordje - model kikker, maar mag ook andere kleur en een glazen potje oppimpen. 

Van 10.30 tot 12.15 uur  

Voor 25 kinderen van 6 t/m 12 jaar  

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

 

Maandag 23 juli – SUMMERFUNFILM  

In onze thuisbioscoop draaien we een Nederlands gesproken film, met in de pauze ranja en 

wat lekkers. 

Van 14.30 tot 16.15 uur  

Voor 30 kinderen van 6 t/m 14 jaar 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

 

Dinsdag 24 juli – NAAR HET KLIMBOS  

Een uitdagende klimroute waar je volop kunt klimmen! Je krijgt instructie van een 

gecertificeerde instructeur. Aansluitend ruimschoots de tijd om te klimmen! 

Van 11.00 tot 13.00 uur  

Voor 30 kinderen, minimale lengte 1.40 mtr. t/m 14 jaar 

Draag stevige schoenen en goeie kleding 

Niet bang zijn om hoog te klimmen 

Borgerswold Experience, Bergweg 1 Veendam 

Gratis 

 

Dinsdag 24 juli – MEIDENAVOND  

Girls only night. Soms is het gewoon leuker om alleen met meiden leuke meidendingen te doen. 

Heerlijk tutten en trutten met haar en make-up en genieten van lekkere hapjes en een 

drankje. En na afloop een goodybag! 

Van 17.00 tot 21.00 uur 

Voor 25 meiden van 6 t/m 13 jaar 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten € 1,00   

 



Woensdag 25 juli – JONGENSAVOND  

Boys only night. Al jaren een grote wens van de jongens en gaat nu eindelijk gebeuren:  

De eerste jongensavond. 

We verzamelen om 16.45 uur bij Compaen, daarna ga we in onze busjes naar Borgerswold  

waar we gaan lasergamen, en dat organiseren we zelf. Terug bij Compaen is er een hapje en 

drankje, en gaan we een stoere film kijken. En ja, na afloop natuurlijk ook voor de jongens een 

goodybag. 

Van 16.45 tot 21.00 uur 

Voor 25 jongens van 6 t/m 13 jaar 

Draag een lange broek en stevige schoenen. 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Kosten € 1,00   

 

 

 

 

 

 

PRIJSVRAAG FACEBOOK 

Summerfun heeft iedere maandag van de zomervakantie op Facebook een prijsvraag en kun je 

4 bioscoopkaartjes winnen voor de film Janneman Robinson & Poeh in vanBeresteyn op zondag 

9 september. 

Iedere vrijdag maken we de winnaar bekend. De eerste prijscraag is 23 juli, de laatste op 27 

augustus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Week 31 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 30 juli – SUMMERFUNFILM  

In onze thuisbioscoop draaien we een Nederlands gesproken film, met in de pauze ranja en 

wat lekkers. 

Van 14.00 tot 15.45 uur  

Voor 30 kinderen – van 6 t/m 13 jaar 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

Dinsdag 31 juli – KANOEN (solo) 

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

billen in 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 

gemakkelijker voor de kinderarmpjes. 

Je hebt een zwemdiploma  

Handdoek en droge kleding meenemen 

Van 19.00 tot 20.30 uur 

Voor 15 kinderen – van 8 t/m 14 jaar 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Donderdag 2 augustus – PAINTBALL MINI&MAXI 

Samen met een ouder ga je paintballen. 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 

Draag goeie kleding en stevige schoenen  

Van 18.30 tot 20.30 uur 

Voor 20 kinderen/volwassenen - vanaf 9 t/m 14 jaar 

Borgerswold Experience, Bergweg Veendam  

Gratis 

Vrijdag 3 augustus – SUMMERFUN MURDER MINI&MAXI 

Er is iets ergs gebeurd in het altijd zo rustige Borgerswold! Wat en waar vertellen wij jullie, 

maar over hoe, waarom en door wie, dat mogen jullie met elkaar gaan uitzoeken.   

Start tussen 18.15 uur en 19.00 uur, einde om 21.15 uur 

Er kunnen 8 groepen meedoen  

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Kosten 1 euro per persoon. 

 



 

Week 32 (fouten en wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 6 augustus – KNUTSELEN  

Zonnebrillen versieren  

Van 10.30 tot 12.15 uur  

Voor 25 kinderen – van 6 t/m 13 jaar  

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

Maandag 6 augustus – SUMMERFUNFILM  

In onze thuisbioscoop draaien we een Nederlands gesproken film, met in de pauze ranja en 

wat lekkers. 

Van 14.30 tot 16.15 uur  

Voor 30 kinderen - van 6 t/m 13 jaar 

Compaen, ingang Ontmoeting 

Gratis 

Dinsdag 7 augustus – KANOEN (solo) 

Je hebt een zwemdiploma.  

Een handdoek en droge kleding meenemen. 

Van 19.00 tot 20.30 uur 

Voor 15 kinderen - van 8 t/m 14 jaar 

WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan 

Gratis 

Woensdag 8 augustus – MOUNTAINBIKEN   

Van 10.00 tot 11.30 uur 

Voor 15 kinderen – van 10 t/m 14 jaar 

Bij opgave even lengte doorgeven in verband met de fietsen 

Draag goeie kleding en stevige schoenen 

Georganiseerd door afd. Sport gemeente Veendam en Wielervereniging Stormvogels 

Stadion Langeleegte, Langeleegte 16 Veendam  

Gratis 

Donderdag 9 augustus – SURVIVALBOS 

Lukt het jouw om alle obstakels te overwinnen? Je gaat rennen, springen, vliegen, duiken, 

vallen, opstaan en weer doorgaan 

Van 11.00 tot 13.00 uur 

Voor 25 kinderen - van 8 t/m 14 jaar 

Draag goeie kleding en stevige schoenen 

Borgerswold Experience, Bergweg Veendam  

Gratis 



Donderdag 9 augustus – GPS SPEURTOCHT MINI&MAXI  

Speurtocht met behulp van GPS coördinaten   

Van 18.30 tot 20.30 uur 

Er kunnen 6 groepjes meedoen, groepsgrootte maximaal 6 

Borgerswold Experience, Bergweg Veendam  

Gratis 

 

Vrijdag 10 augustus – ZECHSTEIN SUMMERFUN SPRINGKUSSENFESTIVAL 

 

 


