
Summer’s Cool 2021
Uitbreiding van het vakantieprogramma 

Mede mogelijk gemaakt door:

Thema:
‘Ontdek je 
Toekomst’ 

Aandacht voor:

Leeftijdsgenoten ontmoeten
 Vrienden (leren) maken
 Wat wil ik worden?  

Leuk en 

leerzaam

3 leeftijdsgroepen

Activiteiten:
Kennismakingsspellen • Surfschool  
Paradiso • Springen bij Jumpsquare 
• Flag (American) Football • Ballorig • 
KernGezond Fitness / Circuittaining • 
Sporten in De Koploper

Onze Summer’s Cool partners:

19 juli tot en met 13 augustus 

Aanvullende Partners

Georganiseerd door:

2
groepen 
per week

Een recordaantal kinderen uit Lelystadse gezinnen met 
weinig geld heeft in 2021 toch samen vakantie kunnen vieren. 
Summer's Cool krijgt ieder jaar subsidie van de gemeente. 
Daarnaast verstrekte de provincie Flevoland dit jaar voor 
het eerst ook subsidie. Het aantal deelnemers verdubbelde 
daardoor. Sportbedrijf Lelystad werkt voor dit project samen 
met onder andere Kubus en FlevoMeer Bibliotheek. De jongste 
deelnemers waren deze editie 7 jaar, de oudste 18. In plaats van 
1 groep per week hebben we dit jaar met 2 groepen per week 
gewerkt. Dit is een samenvatting van de resultaten van de 
4 vakantieweken in de zomer van 2021.

10 t/m 127 t/m 9 13 t/m 18 

151151

Reacties van kinderen:
“Kan ik niet elke dag naar Summer’s Cool?”

Reacties van ouders:
“Hij heeft er echt van genoten, hij blijft maar praten 
over hoe leuk hij het vond!”

Reacties van kinderen:
“Meester, wij gaan na Summer’s Cool samen afspreken!”

Frank van Deventer projectleider: 
“Ons team is enorm dankbaar om, samen met onze 
partners, bij te mogen dragen aan de vakantie van ruim 
150 kinderen in Lelystad. Er zijn in de weken nieuwe 
vriendschappen ontstaan en veel kinderen hebben 
nieuwe sporten en activiteiten ontdekt. Dat er na 
afloop kinderen zijn die niet naar huis wilden, laat zien 
dat je het verschil maakt in deze doelgroep. De lach op 
het gezicht van de kinderen is waar we het voor doen!”

Workshop Brandweer • Workshop 
Uitvinden • Workshop Theater • 
Beeldende Kunst • Workshop Rap • 
Real Life Gaming• Brandweer Lelystad

• Werkplaats der ideeën
• MaxMusic
• Surfschool Paradiso

• Albert Heijn Voorhof
• Lemmer Tours

• Welzijn Lelystad
• Challenge Up

• Jumpsquare Lelystad
• Flag-Football.nl
• Real Life Gaming Nederland
• KernGezond Lelystad

Reacties van ouders:
“Bedankt voor jullie inzet voor onze kinderen, de 
kinderen vonden het leuk en gezellig.”


