Summerfun AHOI! in
Veendam
Summerfun AHOI! begint dit jaar op zaterdag 16
juli met activiteiten tijdens de Sprookjesdag en
eindigt op zaterdag 27 augustus tijdens het
spektakel Hee doe Klounedag. En in de
tussenliggende weken kunnen kinderen in Veendam
(6 t/m 14 jaar) weer deelnemen aan allerlei leuke,
spannende, sportieve en creatieve activiteiten.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het
programma, nog niet alles is rond maar we kunnen
wel een tipje van de sluier oplichten, o.a. karate,
meidenvoetbal en een meidenavond, knutselen,
zandcreaties bouwen, wetenschap = leuk, een
Summerfunquiz, kanoën, ﬁlm en bingo.
Nieuw op het programma dit jaar een aantal
sportieve en gezellige activiteiten in samenwerking
met Borgerswold Experience. Zij gaan met de
kinderen paintballen en vlotten bouwen.
Voor het hele gezin worden ook weer activiteiten
georganiseerd want niet alleen de kinderen hebben
vakantie, hun ouders natuurlijk ook!
Meer over het programma en hoe je mee kunt doen
(eind juni) op www.summerfun-veendam.nl of op
de Facebookpagina van Summerfun.
Meer informatie over Summerfun: Bijka Scholtens
(jeugdwerk Compaen) 0598-698119/06-31555121
of via email bscholtens@compaenveendam.nl

Wijkbudget
Voor 2016 heeft de woningcorporatie Acantus de
gelden die men eerder naar het wijk- en buurtbeheer in
Veendam overmaakte voor 2016 vanwege de Nieuwe
Woningwet, die halvewege vorig jaar is ingegaan,
ingetrokken. De gelden waren in het verleden bestemd
voor activiteiten in de buurten waar Acantuswoningen staan. Voor WBCV betekent het dat we
enkel de bijdrage van de Gemeente Veendam
ontvangen en ons budget ongeveer met de helft is
gekrompen. Dit betekent dat we voor dit en de
komende jaren dus minder activiteiten kunnen
organiseren.
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In dit nummer o.a.:
Oproep nieuwe vrijwilligers
Het WBCV heeft behoefte aan jongere vrijwiligers.
Heeft u zin en tijd om actief te zijn in het Wijk- en
Buurtbeheer in het centrum van Veendam? Voor
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen
met Riny van der Meer, Molenstreek 86, telefoon
0598-615811 of Hennie van 't Hof, Ketelstraat 16,
telefoon 0598-631607.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Zwemkaartjes Tropiqua.
Buurtbarbecue AEhorst.
Eten bij Break!
Buitenspeeldag.
Open Monumentendag.

lente in het centrum

Buitenspeeldag
Woensdag 8 juni 2016
speurtocht en schilderen

Bespaar Bazaar
Op 21 mei van 10.30 tot 16.00 uur
is er een bespaarbazaar bij
Compaen aan de Jan Salwaplein,
ingang de Ontmoeting. Diverse
organisaties zijn aanwezig met
informatiestands over het rond
komen met weinig geld. Ook
worden er workshops gehouden
over dit onderwerp.

Colofon
Postadres WBCV: p/a Hennie van ‘t Hof,
Ketelstraat 16, 9641 ME Veendam.
e-mail WBCV: info@wbcv.nl
e-mail Centrum Journaal: redactie@wbcv.nl
Internet: www.wbcv.nl
Oplage: 5000
Redactie: WBCV
Lay-out: Gerard van der Boor.

AE-kade

Zwemkaartjes Tropiqua

Eten bij Break!

Ook dit jaar deelt het Wijk- en Buurtbeheer Centrum
Veendam (WBCV) weer zwemkaartjes uit aan de
kinderen en hun ouders. Op vertoon van het kaartje
kunt u in de zomervakantie (16 juli tot 28 augustus)
een dag gratis zwemmen in het subtropisch
zwemparadijs Tropiqua in Veendam en een gratis
bakje patat en een pakje drinken krijgen in het
restaurant. Voorwaarde is dat u in het centrumgebied
woont (het gebied waar wij ons Centrum Journaal
bezorgen). Wilt u in aanmerking komen voor deze
kaartjes? Schrijft dan uw naam, adres en
telefoonnummer op de buitenkant van een envelop, en
vermeld tevens de namen van de kinderen + leeftijden
en het aantal volwassenen voor wie u een kaartje
wenst. Lever de ingevulde envelop tussen 1 juni en 1
juli 2016 in bij Gerard van der Boor, Tijdensstraat 50
of Hennie van 't Hof Ketelstraat 16. Wanneer u de
envelop in de brievenbus doet, ontvangt u zo snel
mogelijk de kaartjes thuis. Er is een beperkt aantal
kaartjes beschikbaar en u kunt als gezin slechts 1 keer
gebruik maken van deze aanbieding , dus op=op.

Eten bij Jongerencentrum Break! (Compaen) Jan
Salwaplein 3 met een gastspreker op 2 woensdagen
voor centrumbewoners. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. U krijgt een warme maaltijd inclusief
toetje en drinken.
De sprekers zijn of Ineke Weernink over de zin van het
wijk- en buurtbeheer en/of Arjan Blaauw over
gemeentelijke zaken.
De eerste avond is woensdag 11 mei, aanvang 17.00
uur. Wilt u mee eten? Schrijft dan uw naam, adres,
telefoonnummer en met hoeveel personen u komt op
een briefje, en lever dit briefje voor 9 mei in bij Henk
Kostwinder, Nieuwstraat 22 of Henny Kaldijk,
Dr.Koppiusstraat 39.
De volgende datum is woensdag 22 juni, aanvang
eveneens om 17.00 uur. Aanmelden op dezelfde
manier en graag voor 20 juni.

Buurtbarbecue nabij AEhorst
Op vrijdag 24 juni van 17.00 tot 20.00 uur organiseerd
het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam
(WBCV) een buurtbarbecue in de Wilhelminasingel
nabij de Aehorst voor bewoners van de AEhorst,
Limor en de overige bewoners van de Beatrixstraat,
Burg. Bosscherstraat en Wilhelminasingel.
Meedoen is gratis. Wij zorgen voor het eten zoals
vlees, sausjes, stokbrood en slaatjes. Ook zorgen wij
voor het bestek, borden, plastic bekertjes, tafels en
stoelen. U zorgt zelf voor de drankjes!
Aanmelding vooraf noodzakelijk i.v.m. de catering.
Wilt u meedoen? Lever dan voor maandag 20 juni een
briefje met daarop de naam, adres en telefoonnummer
in. Vermeld tevens met hoeveel volwassenen en
kinderen tot 12 jaar u komt. U kunt het briefje
inleveren bij Luit Zuurman, Prins Bernardlaan 2, 9641
LV Veendam of Henk Poot, Wilhelminasingel 12/09,
9641 NB Veendam.

Kunst om de vijvers
Veendam
Kunst om de vijvers Veendam is een evenement
voor beeldende kunst en muziek op het
Museumplein en rondom het aangrenzende
Hertenkamp in het centrum van Veendam (om de
vijvers) en vindt plaats op 15 en 16 oktober 2016.
Bewoners van de Hertenkampstraat en de Ubbo
Wilkensstraat stellen gedurende dit weekend hun
huizen/tuinen open voor publiek. Ieder jaar worden
nieuwe kunstenaars gevraagd hun werk te
presenteren of muziek ten gehore te brengen, zodat
het elke keer boeiend is om het rondje langs de
woonhuizen en tuinen te maken. Er is zeer
gevarieerd werk te zien, te beleven, te beluisteren, te
proeven en te kopen. Op twee locaties worden
kamerconcerten gegeven.
Meer info: www.kunstomdevijversveendam.nl

WBCV Stadstour met de
Stadsbus Veendam
WBCV Stadstour door Veendam en Wildervank met
de Stadsbus Veendam - Lijn 510. Een gratis ritje met
de stadsbus Veendam? Wilt u de stadsbus eens uitproberen? Dat kan op de woensdagen 11, 18 en 25 mei
om 13.55 uur vanaf de Veenlustplein en een uur later
bent u weer terug. Na aﬂoop kunt u even napraten
onder het genot van een gratis kop koﬃe of thee bij
Limburgia op het Veenlustplein. Deze rit en koﬃe of
thee wordt u aangeboden door het WBCV.

Buitenspeeldag
Op woensdag 8 juni 2016 is er weer een jaarlijkse buitenspeeldag. Het WBCV organiseert voor de kinderen een speurtocht in het Veenkoloniaal Museum en
schilderen in de foyer van het Cultuurcentrum
VanBeresteyn. Als extra attractie zal een vuurspuwer
optreden. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Meedoen is gratis.
Aanmelden niet verplicht.

Open Monumentendag 2016
Open Monumentendag 2016 wordt in de gemeente
Veendam gehouden op zaterdag 10 september 2016
en staat in het teken van Iconen en symbolen. Op
deze dag staat het WBCV met een stand in
Cultuurcentrum vanBeresteyn aan het
Museumplein 5 en deelt o.a. de gratis Winkler Prins
Route uit. De Winkler Prins Route is een wandeling
die start bij het beeld van Winkler Prins op het
Museumplein en grotendeels door het plan
Tusschendiepen gaat, vervolgens via het station van
de Star, Molenstreek, Julianapark en Evert
Bosplantsoen, Beneden Westerdiep weer eindigt bij
op het Museumplein.
En onder het genot van een gratis kop koﬃe kunt u
kijken naar een fotopresentatie van Rink Oosting.
Ook zijn er begeleide wandelingen met Pieta Loots
en Theo Mooijman als gidsen.

