
Dag Marianne, Hasine en Heleen, 

Bogdike verzorgt op 5 mei op het Museumplein, tussen 13.00 en 24.00 uur een muziekdag.  

Zij zorgen daarnaast dat er in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur, sprookjesfiguren 

rondlopen in het hele centrum. 

De naam van deze activiteit is Music en Magic.  

Wij sluiten daarbij aan met onze kinderactiviteit. 

Bij deze wil ik jullie graag een projectopzet doen toekomen, als leidraad voor de 

kinderspeeldag. 

• Datum: 

5 mei 2022, tussen 13.00 en 17.00 uur 

• Naamgeving: 

Kiwanis Kinderplein 

• Locatie: 

Veenlustplein Veendam 

Stroomvoorziening. 

Sievert Uneken heeft de sleutel van de stroomvoorzieningskast naast de ingang van 

de voormalige bibliotheek; daar kunnen wij de stroom weg halen. We moeten dan 

wel zorgen voor de bekabeling via de verhuurder van de spelen of spelattributen.  

• Assortiment spelen: 

We bieden een combinatie aan van opblaasspelen en 15 Oudhollandse spelen. Die 

zijn inmiddels besteld bij Feestverhuur Groningen. 

Deze spellen worden op 5 mei tussen 10.00 en 11.00 uur afgeleverd op het 

Veenlustplein en met hulp van de eigenaar opgezet. 

Kevin Lamain geeft geen reactie op mijn verzoek, Ik belde hem opnieuw maar ook 

toen was er slechts een lauwe reactie. Zo kunnen we geen zaken doen. 

• Traktaties: 

Het wijk- en buurtbeheerteam Centrum biedt alle kinderen een ijsje aan, te 

verkrijgen bij Grand Cafe Veenlust op het Veenlustplein.  

Wij maken ook suikerspinnen voor maximaal 150 kinderen. 



• Muziek /  DJ: 

De DJ van Java wil die middag geen DJ zijn. Kennelijk is de band met Bogdike niet 

goed. 

We hebben een aanbod voor iemand die daarvoor €250 moet ontvangen. Dat gaan 

we niet doen. 

Ik zette het verzoek uit bij de muziekdocent van de WP maar kreeg nog geen reactie. 

Marianne wil nu muziek op een stickje zetten in verschillende speellijsten. Dit kunnen 

we dan afspelen op een muziekbox. 

• Aankleding plein: 

Marianne, Ria en Alida zorgen voor de aankleding van het plein, op tijd in de ochtend 

van 5 mei. Marianne doet hiervoor de inkopen. 

Marianna zorgt ook voor een tafel voor het suikerspin-apparaat. 

• Vergunning: 

Bogdike vroeg een vergunning aan voor haar Muziek /sprookjesdag. Wij kunnen op 

deze vergunning meeliften, zo geeft Bogdike aan. 

• Bemensing Kinderspeeldag op 5 mei 

Er melden zich tot nu toe de volgende leden aan: 

Paul, Henk Spelde, Ria, Jan (en Marja?), Marianne en John, Hasine en Paulus, Alida, 

Angelina en Simon. 

Ik benaderde ook nog de WP benaderen voor leerlingen in het kader van de 

maatschappelijke stage. Hierover is nog geen reactie gekomen. 

Van 13.00 tot 17.00 uur moet de bemensing plaatsvinden 

Direct na 17.00 uur moet het opruimen plaatsvinden 

• Verzorging leden tijdens de activiteit. 

Verzorging met Koffie, thee regelen we bij koffiehuis Het Veenhuis. We rekenen daar dan 

later af. Voor de leden en leerlingen van de WP is er ook frisdrank aanwezig. 

• De poppenspelster 

De schoonzus van Ria komt uit Deventer en we betalen haar slechts de reiskosten. 

Ze zal 2 voorstellingen van elk 10 minuten verzorgen. Ria doet samen met haar de 

voorbereidingen 



 

Marketing / aankondiging 

Wij kunnen onze eigen facebookpagina gebruiken 

Via de gemeente (Richard Bijlholt) kan de spelletjesdag aangekondigd worden  op de 

lichtkranten bij de ingangswegen van Veendam 

Bogdike wil onze activiteit toevoegen aan haar eigen facebookpagina 

Bogdike maakt een poster en vermeld onze activiteit daar bij op. 

Sievert Uniken schrijft ons bij op de evenementenkalender van de gemeente 

Veendam 

Hasine verzorgt de verspreiding van de posters bij scholen, kledingbank Maxima en 

de Voedselbank 

• EHBO 

Bogdike huurde vrijwilligers in voor het hele centrum. Wij hieven dat voor onze eigen 

activiteit niet meer te doen. 

We moeten nog de beschikking krijgen over communicatiemiddelen om de EHBO-ers 

te kunnen bereiken bij calamiteiten. 

• Bekostiging: 

Bogdike kreeg al een vergoeding voor haar Muziek en sprookjesdag. Sievert Uniken 

moet nog beoordelen of wij ook nog op subsidie kunnen rekenen voor extra 

vergoeding voor een extra vergoeding op dezelfde dag. 

Bekostiging vanuit kas Kiwanis en Sinterklaasgeld (euro 850) is prima mogelijk 

• Begroting: 

Kosten meenemen voor: 

Reiskosten voor poppenspeelster 

Huur opblaasattributen en oudhollandse spellen 

Slingers en ballonnen voor de aankleding van het Veenlustplein 

Ranja, snoep, koffie, thee, drinken en ijsje voor de leden die assisteren 



Stroomkabels en verdeelkast tbv stroomvoorziening Veenlustplein 

Ik diende een begroting is voor een bedrag tussen de € 500 en € 1000 in bij het 

bestuur met het verzoek om dit vanuit de begroting te betalen. 

Hierop kwam nog geen reactie van het bestuur. 

• Wvttk 

Zien jullie nog zaken die ik over het hoofd zag? 

• Volgende overleg: 

Donderdag 28 april, om 20.00 uur in Nieuwediep 

Hartelijke groet, 

Jan Harttekamp 


