
Nieuwsbrief juli 2022

JongGOUD is de beweging voor
kindvriendelijkheid in de Gemeente Eemsdelta.

Wij vinden het heel belangrijk dat alle
kinderen in de gemeente hun stem kunnen

laten horen, zodat zij hier met plezier kunnen
opgroeien. 

Via deze nieuwsbrief wordt u vier keer per jaar
op de hoogte gehouden van onze projecten

voor een kindvriendelijke gemeente. 

In deze nieuwsbrief:
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Opening tiny forest
In april mochten wij meehelpen tijdens het
planten van het Tiny Forest in Wagenborgen:
een initiatief vanuit het IVN (Instituut voor
Natuureducatie), Gemeente Eemsdelta en
Basisschool de Kronkelaar. De kinderen van 
 de Kronkelaar hebben samen in totaal 600
bomen geplant, bestaande uit 25
verschillende soorten. Middenin het bos is
ruimte vrijgelaten voor een buitenlokaal: hier
worden boomstammen neergelegd zodat er
ook buiten les gegeven kan worden.

Wethouder Jan Menninga onthulde samen
met enkele leerlingen het informatiebord dat
nu bij het Tiny Forest staat.



De eerste fase van het project is eind april van start
gegaan, in samenwerking met studenten van de
Rijksuniversiteit Groningen (Master Spatial Planning) en
in samenwerking met de wens (vanuit moeder en kind)
om een belevingspad in het Biessumerbos aan te
leggen. IVAK, Natuurmonumenten, de nabijgelegen
basisschool en de gebiedsregisseurs van de gemeente
waren hierbij nauw betrokken.

Overzicht jonggoud

Met het JongGOUD Journaal geven we
kinderen heel letterlijk een stem en
begeleiden wij hen bij het maken van nieuws
over items die zij zelf belangrijk vinden. Zo
zijn we al een paar keer op de radio geweest
bij omroep Eemsdelta.

In de meivakantie vond er een nieuwe
activiteit van het JongGOUD Journaal plaats
in de bibliotheek van Appingedam. Zowel
onze bekende kinderreporters, als de
nieuwe kinderreporters kregen de kans om
samen te ontdekken wat nieuws maken is. 

Daarnaast hebben de kinderen voornamelijk
nagedacht over de manier waarop zij nieuws
willen maken en welke onderwerpen zij
graag willen behandelen. Dit alles door
middel van een speurtocht door de
bibliotheek en een creatieve brainstorm. 

Dit heeft geleid tot een mooie vlaggenlijn
met allerlei ideeën waarmee we de
vervolgedities van het JongGOUD Journaal
gaan inrichten. 

 

Jonggoud journaal
Kindvriendelijk eemsdelta

in beweging
Steeds minder kinderen spelen buiten. De resultaten
van het recentelijk gepubliceerde onderzoek 
 'Buitenspelen 2022' van Jantje Beton, laten zien dat
het aantal kinderen dat nooit buiten speelt in 4 jaar tijd
zelfs is verdubbeld, van 8% naar 17%. Een onderzoek
dat de noodzaak van ons project "Kindvriendelijk
Eemsdelta in Beweging" onderstreept. In onze vorige
nieuwsbrief deelden we reeds de hooflijnen van dit
project waarin we onderzoeken wat (gezinnen met)
kinderen in beweging zet. 

Inmiddels hebben de studenten hun onderzoek
afgerond en hun resultaten gepresenteerd. Na de zomer
gaan we opnieuw naar de betrokken basisschool,
mogen de kinderen stemmen op het beste idee, en gaan
we over tot actie!

https://www.speelbeweging.nl/het-grote-buitenspeelonderzoek-jantje-beton/


Overzicht jonggoud

Kindergebiedsregie
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u al over onze plannen
voor kindergebiedsregie. Samen met de gebiedsregisseurs van
de gemeente Eemsdelta willen wij met kinderen werken aan de
ontwikkeling van onze gemeente, op gebiedsniveau. We starten
met een pilot in het gebied van Klaas Bult (geel op de kaart). 

In dit gebied zijn negen basisscholen. Op bijna alle scholen is
JongGOUD Eemsdelta langs geweest en maakten wij samen
met de kinderen een kindvriendelijke kaart van hun omgeving.
Na de zomervakantie zal op elke deelnemende school in dit
gebied een oproep verstuurd worden aan de kinderen om mee
te doen met dit project.

Tijdens de bijeenkomsten delen de kinderen hun ideeën en
zorgen over hun gebied. Ook vragen we kinderen gericht naar
hun mening over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld door te
brainstormen over de invulling van een stukje openbare
ruimte. Na het lanceren van de pilot, zullen we ook in de
andere gebieden in de gemeente aan de slag gaan met
kindergebiedsregie.  



Overzicht jonggoud

Inspiratiebijeenkomst

kindvriendelijkheid
Wat een prachtige dag was het! Donderdag
2 juni was Andy Lloyd van Child Friendly
Leeds bij ons te gast in de Gemeente
Eemsdelta. Andy is dé expert op het gebied
van Restorative Practice en verzorgde een
lezing tijdens onze inspiratiebijeenkomst.
Er was een divers publiek van genodigden
aanwezig, bestaande uit
schoolbestuurders/-directeuren (zowel
primair als voortgezet onderwijs), partners
van JongGOUD (Unicef, Sport4Connect,
jongerenwerk Eemsdelta en Cadanz
Welzijn), collega's vanuit de gemeente
Eemsdelta, enzovoort. 

Wethouder Pier Prins opende de dag,
beleidsadviseur Jan Veenstra vertelde over
de geschiedenis van JongGOUD Eemsdelta
en aanjager Marlies de Jong - van der Hilst
vertelde over onze huidige projecten.
Daarna deelde Andy zijn verhaal over Child
Friendly Leeds en Restorative Practice. In
onze volgende nieuwsbrief vertellen we u
graag meer over dit concept. 

 

In de middag bezochten we OJS De Wilster in
Middelstum, samen met enkele schooldirecteuren,
Gebiedsregisseur Klaas Bult en Adviseur
Gebiedsgericht Werken Sarah Spinder - van der
Zwaag. Hier gingen we samen met de kinderen en
Andy in gesprek en bespraken we onze plannen
voor kindergebiedsregie. Chapeau voor de
kinderen voor hun Engelstalige deelname en
voorbereiding.



De zomervakantie is begonnen. Dat
betekent dat er in onze gemeente weer
allerlei activiteiten worden georganiseerd
voor kinderen en jongeren. 

Op de volgende pagina's vindt u een
overzicht van een aantal
kinderspeelweken en het
activiteitenprogramma van Kans & Kunst
in Delfzijl. 

Kans & Kunst is een nieuwe kunstfaciliteit
in Delfzijl-Noord die (gratis) leuke
creatieve activiteiten en 
evenementen organiseert. 

Overzicht jonggoud

Beweegplekken

Eemsdelta
Huis voor de Sport Groningen heeft de opdracht
gekregen om een vijftal beweegplekken in de
Gemeente Eemsdelta te realiseren. Hierbij
worden verschillende inwonersgroepen
betrokken, zo ook de kinderen. Samen met Huis
voor de Sport bezocht JongGOUD Eemsdelta
GBS De Klim-op en CBS Wicher Zitsema in
Middelstum. 

Tijdens een brainstorm met meerdere leerlingen
werd er nagedacht over de invulling van een
beweegplek, maar ook over de functie ervan,
met het oog op inclusiviteit en sociale interactie.
Bewegen en ontmoeten stond hierbij centraal. In
een wolk werkten de kinderen vervolgens hun
ideeën uit, zodat Huis voor de Sport Groningen
dit mee kan nemen in hun plannen en naar
andere stakeholders. 

Zomervakantie 2022

Wilt u ook met een initiatief in onze nieuwsbrief?

Mail uw artikel en foto naar jonggoud@eemsdelta.nl

Groningen geeft thuis
Een tijdje geleden werd Marlies de Jong - van
der Hilst, onze aanjager, door de
Transformatie Agenda Jeugdhulp Groningen
gevraagd om het verhaal te delen van
JongGOUD. Het resultaat is een prachtig
interview over het ontstaan van onze
beweging, wat ons in beweging zet, waar we
naartoe werken en hoe we dat doen.

Het interview is te bekijken via:
groningengeeftthuis.nl

https://groningengeeftthuis.nl/actueel/veranderverhalen/marlies-de-jong


Partners van JongGOUD EEmsdelta

Een hele fijne

zomervakantie gewenst!

De Elzen, in Wagenborgen

Aanmelden en info: www.kriebeldam.nl

Contact: info@kriebeldam.nl

Een greep uit de Kinderspeelweken

Priegeldörp

22 t/m 25 augustus

Zwarte weg,

Spijk

17,50 euro per kind

Aanmelden en info: www.priegeldorp.nl

Contact: priegeldorpspijk@hotmail.com

Kriebeldam

Week 1: 18 t/m 22 juli

Week 2: 25 t/m 29 juli

ASWA-gebouw Appingedam, 

Burgemeester Klauckelaan 16

10 euro per kind, per week, aangesloten

bij webshop KansVoorUwKind

22 t/m 26 augustus

Sportveld Bierum, achter de

nieuwe kazerne

17,50 euro per kind

Aanmelden Facebook "ksw Bierum"/

kinderspeelweekbierum@gmail.com 

22 t/m 26 augustus

Informeer bij het dorpshuis

Aanmeldingen alleen toegankelijk 

voor kinderen uit het dorp.

Middelstum

Aanmelden en info: lutjegrut.nl 

Contact: info@lutjegrut.nl

Week 1: 18 t/m 22 juli

Week 2: 25 t/m 29 juli

Sporthal de Ringen Delfzijl,

Prins Bernhardlaan 1

17,50 euro per kind, per week,  aangesloten

bij webshop KansVoorUwKind

23 t/m 26 augustus

Ijsbaanterrein

Middelstum

7,50 euro per kind, aangesloten

bij webshop KansVoorUwKind

Aanmelden via inschrijfformulier/

speelweekmiddelstum@gmail.com

KSW Bierum

Wagenborgen

Lutje GrutBonkhörn Loppersum

Aanmelden en info: www.bonkhorn.nl 

of via de Facebookpagina

22 t/m 26 augustus

Veld naast sporthal de Boshal

17,50 euro per kind

(na-inschrijving 22,50 euro)

Wirdum

24 t/m 26 augustus

Dorpshuis Wirdum

10,00 euro voor leden dorpsbelangen

15,00 euro voor niet-leden

Aanmelden via opgaveformulier:

www.wirdum-gn.com of via Facebook

"Jeugd Wirdum/Garrelsweer" (opgeven

ook na 1 juli nog mogelijk)

Fundorp

22 t/m 26 augustus

Buurtvereniging Westerdraai,

Lisstraat 16, Appingedam

Aanmelden via opgaveformulier, te

vinden op Facebookpagina: "Fundorp". 

15,00 euro voor Westerdraai leden

20,00 euro voor niet-leden

't Mierenust

Aanmelden via informatieboekje, te

vinden op Facebook: "Kinderspeelweek

Holwierde"

22 t/m 26 augustus

"trapveldje" Nansumerweg Holwierde

30,00 euro per kind

http://www.kriebeldam.nl/
http://www.priegeldorp.nl/
mailto:priegeldorpspijk@hotmail.com
mailto:kinderspeelweekbierum@gmail.com
http://www.lutjegrut.nl/
https://www.wirdum-gn.com/



