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Waarom deze 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. Deze keer maken we er een 

zomers feestje van met leuke  activiteiten voor in de vakantie. We hebben de links naar vele leuke activiteiten 

in deze nieuwsbrief gezet. Als u van tevoren inlogt kunnen u en uw kind de links meteen bekijken en 

bestellen. De webshop is de hele zomer open! 

 

Sportifest! 100% sport + plezier 

in Delfzijl  
Stichting Sport4connect organiseert deze zomer vier weken lang  spel- en 

sportactiviteiten op de voetbalvelden van NEC Delfzijl. Deze keer onder de naam 

Sportifest. Uw kind kan samen met vriendjes en vriendinnetjes maandag t/m 

vrijdag van 16:00 tot 22:00 uur gezellig en sportief meedoen aan de Sportifest-

activiteiten. Sportifest duurt tot en met 4 augustus.  

 

Sport + plezier 

De sporten die kunnen worden beoefend zijn o.a. voetbal, volleybal, hockey, 

rugby, golf en verschillende (bal)spelactiviteiten. Ook een springkussen/attractie staat waarschijnlijk op het 

programma. Daarnaast mogen de bezoekers ook zelf ideeën aandragen bij de spelleiders Johan, Max, Sariena, 

Maurice en Lisanne. Dagelijks zijn er 3 van hen op het sportpark aanwezig. Kortom er is weer van alles te doen 

op sportpark Centrum in Delfzijl.  

Kijk op www.sport4connect.nl of https://www.facebook.com/sport4connect/ 

 

  

Zoveel te doen op Landgoed Nienoord ! 
In het Familiepark kan de hele familie springen, glijden en rennen in de grote 

speeltuin met diverse glijbanen, klimkastelen, springkussens en draaimolens! 

Kom kijken naar alle bijzondere dieren in de kinderboerderij en vergeet niet het 

ritje in de trein… Interesse? Kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/landgoed-

nienoord-leek-familiepark-prod/ 
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Dagje ravotten en spelen in 

Drouwenerzand Attractiepark 

Even een heerlijk dagje met de kinderen er op uit? Ga dan naar 

Drouwenerzand Attractiepark, hier vind je attracties en 

speeltoestellen voor kinderen vanaf ca. 3 jaar.  

Nu al zin?  Kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/drouwenerzand-

attractiepark-prod/ 

 
De boer op met Lutje Grut in Delfzijl 

In de zomervakantie worden er in Delfzijl ieder jaar vakantiespelen 

georganiseerd voor basisschoolkinderen onder de naam "Lutje Grut". 

Tijdens de twee zomerspeelweken kunnen de kinderen, in kleine groepen 

verdeeld, meedoen aan verschillende activiteiten zoals: hutten bouwen, 

excursies, knutselen, workshops, varen, zwemmen, paardrijden, popcorn 

en pannenkoeken bakken en diverse sport- en spelactiviteiten. Elk jaar is 

er een thema. Dit jaar is dat Lutje Grut op de boerderij. Lutje Grut is in 2017 

van 24 t/m 28 juli (week 1) en van 31 juli t/m 4 augustus (week 2). Iets 

voor uw grut? Kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/kindervakantiespelen-lutje-grut-prod/ 

 
Het kriebelt in Kriebeldam!  
Kriebeldam is er voor alle kinderen van groep drie t/m acht van de 

basisscholen uit Appingedam. Zit je nu nog in groep twee en ga je straks 

naar groep drie? Dan kun je ook al meedoen. Ook als je in groep acht zit 

en straks naar de middelbare school gaat mag je nog gezellig met ons 

meedoen. De eerste week is van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli 

2017. De tweede week is van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 

augustus 2017. 

Gaat het al kriebelen? Kijk dan op: 

https://www.kansvooruwkind.nl/vakantiespelen-kriebeldam-2017-prod/ 
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Spelen op boerderij De Leeuwenborg 

 

In de boerderij vindt u het indoor speelparadijs, waar kinderen tot 10 jaar 

lekker kunnen klimmen en spelen. In deze binnenspeeltuin is ook een 

afgesloten gedeelte voor de allerkleinsten. Er zijn stoelen en tafels genoeg om 

rustig van de spelende kinderen te genieten.  De voorpret begint hier:  

https://www.kansvooruwkind.nl/de-leeuwenborg-prod/ 

 
  

Lekker lezen deze zomer? Ga naar de bieb of download de app 
Veel bibliotheken zijn gewoon open deze zomer. Kinderen kunnen gratis boeken lenen. Ook zijn er leuke games 

en dvd's te leen.  Op deze pagina vindt u een overzicht van bibliotheken in onze gemeenten: 

https://biblionetgroningen.nl/bibliotheekvestigingen 

 

De VakantieBieb is er weer, hét zomercadeautje van de bibliotheek. Met meer dan 60 e-books voor het hele 

gezin op smartphone of tablet. Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie 

Nederlandse e-books gedurende de hele zomer.  De VakantieBieb sluit op 31 augustus. In de VakantieBieb staan 

ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen u en uw kind lekker doorlezen in de 

vakantie. Kijk op: https://vakantiebieb.nl/ 

 

 

Kunstsnuiven in Appingedam 

Weten u en uw kind hoe leuk een museum is? In Appingedam staat Museum 

Møhlmann. Dat is hartstikke leuk! En misschien ook wel spannend! Het 

museum laat hedendaagse realistische en figuratieve kunst zien. Dat is kunst 

die wat voorstelt, echt kunst, met herkenbare voorstellingen. De kunstenaars 

zijn van nu en werken en leven nog. Een deel van het museum laat ook 

oudere kunst zien; uit de 19e eeuw, uit de 16e en 17e eeuw (met Rembrandt) 

en zelfs hele oude kunst uit de Middeleeuwen. Daarnaast is er veel werk van 

de naamgever: de schilder Rob Møhlmann. Hij schildert heel realistisch, alsof je de dingen van het schilderij kan 

pakken.https://www.kansvooruwkind.nl/museum-mohlman-prod/ 
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Ook leuk om naar toe te gaan… 

 

Museum Stad Appingedam 

Appingedam is naast Groningen de enige stad in de provincie van middeleeuwse oorsprong. Wandelend door 

het centrum kun je daar nog duidelijk de sporen van zien: oude gevels, smalle steegjes en een centraal plein 

waaraan de kerk, het raadhuis en de rechtbank gelegen waren. Kinderen t/m 12 jaar gratis 

entree.pakken.https://www.kansvooruwkind.nl/museum-mohlman-prod/ 

  

Kinderboerderij en - speeltuin Landgoed Ekenstein 

Tijdens het zomerseizoen en op feestdagen geopend. Op zaterdagen en zondagen van 10.00u tot 16.30u. 

Doordeweeks is Ekenstein ook open van 10.00u tot 15.30u, ook buiten het seizoen. Houdt u in de website in 

de gaten voor eventuele tijdswijzigingen. 

 

Zoutwater K.P. Zijlbad 

https://www.kansvooruwkind.nl/zoutwater-k-p-zijlbad-prod/ 

 

Zwembad Middelstum 

https://www.kansvooruwkind.nl/zwembad-middelstum-prod/ 

 

 

 

Fijne vakantie en een mooie zomer! 
 

 

 

Vragen over de webshop? 
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 


