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Waarom een nieuwsbrief? 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gebruik maakt van de webshop Kans voor uw kind. Met de nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte van het actuele aanbod van de webshop. Ook zullen we hierin speciale activiteiten 

uitlichten, om er zeker van te zijn dat uw kind(eren) niets hoeven te missen!  

 

Nieuw in de webshop! 
 

Grandioos Springfestijn 

Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er op donderdag 23 februari in de 

Evenementenhal in Delfzijl een grandioos springfestijn gehouden. Deze dag zal  

de Evenementenhal vol staan met springkussens. Voor slechts € 6,00 per kind 

mogen kinderen hier van 10.00 uur tot 17.00 uur spelen en springen. Onbeperkt 

ranja en 1 kleine portie friet is voor hen inbegrepen.  

 

Ook is er een kleurwedstrijd in samenwerking met Intertoys Delfzijl (die 

kadobonnen beschikbaar heeft gesteld) en kunnen kinderen worden geschminkt. 

In de webshop kunt u hiervoor kaarten bestellen! 

 

 

Ook leuk in de voorjaarsvakantie! 

Stichting Filmliga Eemsmond 

In de theaterzaal van Cultureel Centrum De Molenberg te Delfzijl worden er gedurende de 

schoolvakanties kinder- en/of familiefilms gedraaid. Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er 

op dinsdag 21 februari a.s. 'Disney Vaiana: de oceaan leeft' vertoond. In de webshop kunt u 

voor dit leuke vakantie-uitje kaarten bestellen!  
 
Bowlingcentrum Passe Partout 

Bowlingcentrum Passe Partout beschikt over 10 volledig geautomatiseerde 

bowlingbanen die garant staan voor bowlingplezier voor jong en oud. Per 

persoon kan er worden ingesteld of er naast de baan een goot of een bumper 

ligt. Als er wordt gekozen voor een bumper dan komt de goot iets omhoog 

zodat de bal niet meer in de goot kan komen. Dit betekent dat elke worp raak 

is, zeker voor de kinderen wel zo leuk! 
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Zeehondencentrum Pieterburen 

Zeehondencentrum Pieterburen is een unieke plek om zeehonden van dichtbij 

mee te maken. Een plek waar bezoekers een kijkje kunnen nemen in de keuken 

en het ziekenhuis van het zeehondencentrum, en een plek waar naast herstel 

van de zeehonden ook ruimte is voor onderzoek en educatie. Het 

zeehondencentrum is geopend van woensdag t/m zondag van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Tijdens de vakantie is het zeehondencentrum ook op maandag en 

dinsdag geopend.  

 

Indoor Speelparadijs De Leeuwenborg 

Kom in de voorjaarsvakantie langs bij het gezelligste Indoor Speelparadijs  

van Oost Groningen! Kinderen kunnen lekker klimmen, springen en rennen  

in de diverse klimtoestellen, terwijl de ouders gezellig kunnen zitten onder  

het genot van een kopje koffie met wat lekkers.  

 

Tijdens de noordelijke schoolvakanties is De Leeuwenborg alle dagen geopend 

van 10.00 uur tot 18.00 uur.  

 

 

 

Vragen? 
Voor vragen over uw account en activiteiten voor uw kind(eren), kunt u maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot  

10.00 uur bellen naar 0596-63 97 68. 

 

Mailen kan ook: webshop@isdnoordoost.nl 


