SUMMERFUN 2018
‘Samen maken we het gezellig’
Programma en aanmeldformulier voor week 33 – 34 -35

Summerfun Compaen
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam
0598-698119/06-36515521

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

Er zijn dit jaar twee programmaboekjes, 1 voor de eerste drie weken en 1 voor de laatste drie
weken.
Dit is het boekje voor de laatste 3 weken.

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

S P E L R E G E L S:
Aanmelden kan door de formulier 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 aanmeldformulier: 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 meedoen met kano solo en een keer met kano MiniMaxi. 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 doe je voor aanvang van de activiteit.

Week 33 (fouten en wijzigingen voorbehouden)
Maandag 13 augustus – 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 14 augustus – HEEL VEENDAM BAKT ZANDTAARTEN
Dit jaar gaan we op het strandje naast de Borgerswoldhoeve zandtaarten maken. Je kunt bv.
cup cakejes van zand maken, of een versierde cake, een taart of misschien maak je wel een
bruidstaart met meerdere lagen. De vorm hoeft niet rond te zijn, je kan ook een driehoek,
een rechthoek of een vierkant maken. Zand is er genoeg, wat je zelf mag mee nemen zijn
materialen om mee te werken zoals een schepje, harkje, emmer, vormpjes, maar ook
spulletjes die je nodig hebt om je taart mee te versieren zoals schelpjes, steentjes, lintjes,
takjes, bloemetjes, boomschors enz. Als je thuis om je heen kijkt liggen er vast dingen die je
kunt gebruiken. Je mag alleen iets maken, maar ook samen en dan deel je de prijs. Er zijn drie
speelgoedbonnen te winnen. Janine en Jantien beoordelen de creaties op originaliteit,
uitvoering en samenwerking.
Van 10.00 tot 11.30 uur
Voor kinderen van 6 t/m 13 jaar
Strand naast Borgerswoldhoeve
Gratis
Dinsdag 14 augustus – KANO MINI&MAXI
Zwemdiploma verplicht, ook voor de maxi’s.
Een handdoek en droge kleding meenemen.
Van 19.00 tot 20.30 uur
Er kunnen 15 kinderen/volwassenen meedoen – kinderen vanaf 8 jaar
WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan
Gratis
Woensdag 15 augustus – KLIMBOS MINI&MAXI
Deze klimactiviteit is speciaal voor kinderen die kleiner zijn dan 1.40 mtr. Je mag meedoen als
er een ouder met je meeklimt.
Na een korte instructie door een gecertificeerde instructeur krijgen jullie aansluitend
voldoende de tijd om uitdagend te klimmen!
Van 11.00 tot 13.00 uur
Er kunnen 30 kinderen/volwassenen meedoen, vanaf 6 jaar met lengte tot 1.40 mtr.
Draag goeie kleding en stevige schoenen
Gratis
Borgerswold Experience, Bergweg 1 Veendam

Donderdag 16 augustus – BOWLEN
Bowlen is een sport waarbij je door middel van een bowlingbal moet proberen om alle tien de
pins in 1 keer 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 13.30 tot 15.00 uur
Voor 40 kinderen – van 6 t/m 14 jaar
Bowlingcentrum De Veenpoort, Lloydsweg Veendam
Gratis

Week 34 (fouten en wijzigingen voorbehouden)
Maandag 20 augustus – KNUTSELEN
Kleurrijke vlinder
Van 10.30 tot 12.15 uur
Voor 25 kinderen – van 6 t/m 13 jaar
Compaen, ingang Ontmoeting
Gratis
Maandag 20 augustus – SUMMERFUNFILM
In onze huisbioscoop draaien we een Nederlands gesproken film, met in de pauze ranja en wat
lekkers.
Van 14.30 tot 16.15 uur
Voor 30 kinderen - 6 t/m 13 jaar
Compaen, ingang Ontmoeting
Gratis
Dinsdag 21 augustus – KICKBOKSEN
Deze kickbokstraining door Lennart Siefkes staat compleet in het teken van stoten, trappen
en knieën. Het aanleren van technieken wordt gecombineerd met het ontwikkelen van kracht
en conditie. Tijdens het sparren kunnen technieken uit de training worden toegepast.
Vechtsport Veendam beschikt ook over een boksring wat uitermate geschikt is voor
wedstrijdvoorbereidingen.
10.00 tot 11.00 uur voor kinderen van 6 t/m 10 jaar
11.00 tot 12.00 uur voor kinderen van 11 t/m 14 jaar
T-shirt en korte broek, schoenen niet nodig.
Vechtsport Veendam, Transportweg 40 (ietsje verder dan Doe Museum) Veendam
Gratis
Dinsdag 21 augustus – KANO MINI&MAXI
Zwemdiploma verplicht, ook voor de maxi’s.
Een handdoek en droge kleding meenemen.
Van 19.00 tot 20.30 uur
Er kunnen 15 kinderen/volwassenen meedoen – kinderen vanaf 8 jaar
WSV Langebosch, Peerdewaske Woortmanslaan
Gratis

Donderdag 23 AUGUSTUS - PAINTBALL
Je draagt beschermende kleding en een gezichtsbedekking.
Van 18.30 tot 20.30 uur
Voor 25 kinderen - 9 t/m 14 jaar
Draag goeie kleding en stevige schoenen
Borgerswold Experience, Bergweg Veendam
Gratis
Vrijdag 24 augustus – THEATERVOORSTELLING ‘DE LEESLEEDIES’ MINI&MAXI
Kom samen met je groot(ouder(s) naar deze leuke voorstelling in de recreatiezaal van
woonzorg en revalidatiecentrum Veenkade om samen met de bewoners te genieten van een
heel mooie voorstelling door de Leesleedies.
Van 14.45 tot 16.00 uur
Veenkade, Kaap de Goede Hoop 1 Veendam
Gratis

Week 35 (fouten en wijzigingen voorbehouden)
Maandag 27 augustus – MINI&MAXI FILMAVOND
In onze huisbioscoop draaien we een Nederlands gesproken film voor mini en maxi.
(bij ieder groepje in ieder geval 1 volwassene)
Met in de pauze koffie/thee/ranja en wat lekkers.
Van 19.00 tot 21.00 uur
Er kunnen 30 kinderen/ouders meedoen
Compaen, ingang Ontmoeting
Gratis
Donderdag 30 augustus – MINI&MAXI BINGO
We spelen voor de bovenste rij, onderste rij en volle kaart. Bij een dubbele bingo wordt de
dobbelsteen gegooid, hoogst aantal wint de prijs, voor de verliezer is er een troostprijsje.
Van 19.00 tot 20.45 uur.
Er kunnen 8 groepjes meedoen (bij ieder groepje in ieder geval 1 volwassene)
Compaen, ingang Ontmoeting
Kosten 1,00 euro per persoon

* * * * * * * *

Zaterdag 8 september – WILD WEST, VEENDAM OP ZIJN BEST!
Kom je ook? Er zijn cowboys, cowgirls, je kan op een pony rijden, er is een rodeostier, linedansen, kortom weer veel vermaak in het centrum voor kinderen en de volwassenen gaan het
zeker ook leuk vinden.
13:00 en 17:00 uur , Centrum Veendam en je mag ook verkleed komen.
Zondag 9 september – FILM JANNEMAN ROBINSON & POEH
Een leuke film voor het hele gezin in vanBeresteyn.. Kaarten voor deze film kun je via internet
bestellen. De theaterkassa is in de zomervakantie gesloten.
Aanvang 14.00 uur

PRIJSVRAAG
Summerfun heeft iedere maandag van de zomervakantie op Facebook een prijsvraag en kun je
4 bioscoopkaartjes winnen.
Iedere vrijdag maken we de winnaar bekend. De eerste prijsvraag is op maandag 23 juli.

