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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 u attent op 

leuke activiteiten in de zomervakantie.  

 

Sportkledingbonnen 

Sporten is leuk en gezond. Als uw kind wil sporten, helpen wij graag. 

Zoals met onze sportkledingbonnen. Daarmee  kunt u sportkleding 

voor uw kind aanschaffen  bij Scapino in Delfzijl  en sporthuis Mossel 

in Appingedam. Voorwaarde voor het bestellen van een 

sportkledingbon  is dat uw kind actief aan sport doet.  

Er zijn ook andere vergoedingen mogelijk. Bijvoorbeeld via het Jeugdfonds Sport en cultuur Groningen . 

Hieronder  leest u meer over dit Jeugdfonds.   

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Het landelijke Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan, na jaren intensieve 

samenwerking achter de schermen, samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Hoewel het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur in de provincie Groningen niet 

gefuseerd zijn, zullen ze wel meer gezamenlijk naar buiten treden. Dit doen ze onder de 

naam Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Het is onze overtuiging dat het voor 

kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen 

uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee 

kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten. Aan 

deze missie en onze werkwijze verandert niets. 

 

Goed om te weten 

Kijkt u voor u in de webshop een bestelling plaatst voor sport of cultuur (muziek) of deze in aanmerking komt 

voor vergoeding via het jeugdfonds sport & cultuur. ( U kunt dan uw budget in de webshop voor andere 

dingen gebruiken.) 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/
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Studiefonds schooljaar 2018/2019 

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding 

of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds 

misschien helpen. U kunt het Studiefonds nu aanvragen voor het  

schooljaar 2018/2019.   

 

U kunt tot en met 31 augustus 2018 een aanvraag indienen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sportifest! Vier weken 100%  
Stichting Sport4connect organiseert deze zomer vier weken lang  spel- en 

sportactiviteiten op de voetbalvelden van NEC Delfzijl.                                                                                                                              

In de periode van 16 juli t/m 10 augustus 2018 (4 weken) worden op 

maandag t/m vrijdag van 16:00 tot 22:00 diverse sportieve activiteiten 

georganiseerd op het sportpark Centrum (voetbalvelden NEC Delfzijl. 

Daarnaast geven  sportverenigingen clinics om de (jonge)bezoekers kennis 

te laten maken met diverse soorten sport, zoals  hockey, voetbal, tennis, 

volleybal, rugby, etc. Maar er is meer. Want daarnaast zorgt Sport4connect 

ook leuke spelactiviteiten als een hindernisbaan, buikglijbaan of 

zeskampspelen. Het kost u helemaal niets, is superleuk en goed voor uw 

kind! 

 

Onze tip, ga met uw kind mee naar het sportpark Centrum in Delfzijl.  

U bent altijd welkom. 

Voor het programma zie onze website www.sport4connect.nl  

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via info@sport4connect.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leuk om naar toe te gaan in de zomer… 

 

Drouwenerzand Attractiepark                      
 

Drouwenerzand Attractiepark is een familiepretpark gelegen op ca. 

45 minuten vanaf Delfzijl. 

 

Het bijzondere van Drouwenerzand is dat je er onbeperkt kunt eten 

en drinken van vers fruit, diverse belegde broodjes, frites, snacks, 

verse dagsoep, limonade, koffie, thee en softijs!  
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Voor 1 euro naar 't Speulparadies, 

de leukste speeltuin van Oost-Groningen! 

Wilt u een leuke en betaalbare  dag beleven met de kinderen dan is ’t Speulparadies uitstekend geschikt! Terwijl 

u geniet van een kop koffie/thee met appelgebak op het  gezellige terras, spelen uw kinderen op een geheel 

omheind speelterrein met o.a. kabelbaan, luchtkussen, avonturenpad en een dierenweide met geitjes, konijnen, 

kippen en zelfs alpaca’s!  De speeltuin is het hele jaar geopend bij goed weer, maandag t/m vrijdag 9:30 tot 

17:00 uur zaterdag en zondag 13:00 tot 17:00 uur. In de webshop vindt u een leuke aanbieding voor slechts 1 

euro per kind. 

https://www.speeltuinbeerta.nl/kinderspeeltuin-speulparadies-oldambt-groningen-home-nl 

 

Tweehek Jeugdvakanties                   

De leukste en gezelligste zomerkampen van Nederland! Tweehek Jeugdvakanties biedt zomerkampen 

voor iedereen in de leeftijd van 9 t/m 20 jaar.  

www.jeugdvakantiesnederland.nl 

   

Tropiqua zwembad Veendam 

In dit subtropisch zwembad met temperaturen van 30 graden en sfeervolle onderwaterverlichting, waant u zich 

in een exotische omgeving. U vindt hier een 60 meter lange glijbaan, een wildwaterkreek met 

stroomversnellingen, een waterkanon, warme whirlpools, een waterpaddenstoel, heerlijke massage-

waterstralen en het baantjes-bad zijn een garantie voor een heerlijke dag. Zin in zwemplezier? klik op: 

https://www.kansvooruwkind.nl/tropiqua-veendam-prod/ 

 

Zeehondencentrum Pieterburen 

Het bezoekerscentrum staat in het teken van de zeehond. Het is een unieke plek om zeehonden van dichtbij 

mee te maken. De plek waar naast herstel van de zeehonden ook ruimte is voor onderzoek en educatie. We 

vinden het erg belangrijk dat u een prettig verblijft heeft en geïnspireerd vertrekt. Daarom is er afgelopen jaar 

veel werk gestoken in het vernieuwde bezoekerscentrum. Het vernieuwde bezoekerscentrum is met veel zorg 

voor zowel de zeehond en zijn leefgebied als hergebruik en recycling samengesteld. nieuwsgierig geworden? 

kijk op: https://www.kansvooruwkind.nl/zeehondencentrum-pieterburen-prod/ 
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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/ 

 

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@werkpleinfivelingo.nl 


