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Aangenaam! Ik ben Marlies de Jong. Vanaf 1 
maart 2021 mag ik de Gemeente Eemsdelta gaan 
versterken als Aanjager JongGOUD. Een rol waar ik 
ontzettend veel zin in heb! De afgelopen jaren heb 
ik mij vanuit verschillende functies beziggehouden 
met kindvriendelijkheid. Zo heb ik met mijn bedrijf 
“De Kleine Gast” een kinderkeurmerk en app ontwik-
keld voor kindvriendelijke restaurants en lanceerde 
ik onlangs het project “De Kindvriendelijkste Stad 
van Nederland”.
 
Gezamenlijk met kinderen, jongeren en andere am-
bassadeurs, ga ik op zoek naar mogelijkheden om 
JongGOUD en kindvriendelijkheid in Eemsdelta op 
de kaart te zetten. Ik ga verbindingen leggen tus-
sen partijen en nieuwe projecten opzetten om deze 
prachtige beweging aan te jagen. Meedenken over 
kindvriendelijkheid, of samenwerken in een van de 
projecten? Neem dan contact met mij op via:
marlies.dejong@eemsdelta.nl

Even voorstellen... Tijdens de voorjaarsvakantie in februari werden er op 
meerdere plekken in Eemsdelta creatieve en sportieve 
activiteiten georganiseerd. Hieronder lees je van de 
verschillende organisaties een kort verslag.

Sport4Connect 
(Online)
Tijdens de Winter Games heeft Sport4Connect  
een inkijkje gegeven in een groter project: 
de maakwerkplaats.

Bij de Winter Games werd alvast klein gestart. De op-
dracht was: maak van oude kleding een tas. Oude spul-
len hoef je namelijk niet altijd weg te gooien. Je kunt 
oude spullen ook creatief hergebruiken voor andere 
projecten. In de maakwerkplaats wordt dit idee dan ook 
grootser aangepakt. Je gaat met je handen aan de slag, 
om aan diverse projecten te werken. Hier kun jij je talent 
ontdekken, ontwikkelen en maatschappelijk inzetten. Er 
wordt samengewerkt aan verschillende (maak)projec-
ten vanuit de maatschappij of aan gave ideeën die jij 
zelf hebt.

Ben jij tussen de 14 en 27 jaar? Wil jij je talenten ontdek-
ken en ontwikkelen? Of heb jij een heel tof idee om uit te 
werken in onze maakwerkplaats? Neem dan contact op 
info@sport4connect.nl  
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Ook in Delfzijl was het jongeren-
werk actief in de voorjaarsvakantie. 
En ook hier hebben ze wat extra
ondersteuning kunnen krijgen van-
uit de Winter Games. 

De hele week waren er allerlei acti-
viteiten voor jongeren en kinderen. 
Het grootste succes was toch wel 
het bubbelvoetbal op de maandag-
middag. 10 jongeren in een bubbel, 
rollend over een grasveld! 

Op donderdag werd er een speur-
tocht voor kinderen in Delfzijl Noord 
georganiseerd. 
In samenwerking met Acantus werd 
een lege woning van de Baltic flat 
beschikbaar gesteld als onderdeel 
van de speurtocht. Kinderen kwa-
men in een escaperoom terecht en 
mochten verfpistolen afvuren! Een 
geweldige en spannende ervaring 
voor de deelnemers. Ook werden er 
hutten gebouwd met bamboe stok-
ken en is er veel gevoetbald. 

De jongeren,  het jongerenwerk, de 
stagiaires en de vrijwilligers waren  
blij om elkaar weer te zien. Geluk-
kig wordt het weer aangenamer 
om meer buiten te kunnen zijn, dus 
gaat Jongerenwerk door met deze 
activiteiten. 

Heb je een idee om iets te orga-
niseren of wil je even praten?  
Je kunt altijd contact opnemen met 
jongerenwerker Maja via:
 m.dijkstra@cadanzwelzijn.nl 

Jongerenwerk 
Delfzijl

Jongeren vanuit Jimmy’s hebben 
tijdens de voorjaarsvakantie een 
hele toffe zeskamp  georgani-
seerd voor de jeugd in Eemsdelta.

Ze hebben met elkaar een aan-
tal spellen georganiseerd, zoals 
flessenvoetbal, boogschieten en 
honkbal. Bezoekers en de jon-
geren zelf waren uiteindelijk zo 
enthousiast over het honkbal dat 
er op dit moment hard gewerkt 
wordt aan het vormgeven van 
een honkbal groep in de 
gemeente. 

Er zijn zelfs al gesprekken ge-
weest over het organiseren van 
een toernooi met de jeugd uit 
Delfzijl. 

Jimmy’s  
Appingedam

Ook zo’n zin om mee te doen? laat 
het Jimmy’s weten via de Insta-
gram van @Jimmy’s-appinge-
dam of stuur Ferdi een appje op 
WhatsApp via 06 - 819 849 90. 
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In Appingedam gingen de Winter 
Games op maandag van start met 
een BMX-clinic! 

Trainer Gido van De Fi-
velcrossers uit Appinge-
dam verzorgde samen 
met een aantal jonge 
crossers de clinic. Eerst 
werd er een korte uitleg 

geven over de basistechnieken en 
al snel mochten er ook een aantal 
hindernissen worden genomen. Een 
groot succes! Over de hele dag ver-
spreid kwamen kinderen voor de cli-
nic, wat gepaard ging met het nodige 
vallen en opstaan. 

Al met al een geslaagde eerste dag. 

Woensdag stond in het teken van de 
meiden. Eerst voor meiden van groep 
3 t/m 6 en daarna voor meiden van 
groep 7 en 8. Naast nagellakken kon-
den de meiden hun eigen lippenbal-
sem maken. Dit werd natuurlijk een 
beetje een kliederboel! Aan het einde 
van de middag konden alle kinderen 
met een zelfgemaakte balsem naar 
huis. 

Wil jij nou ook zelf een balsem maken? 
Bekijk dan het recept verderop in deze 
nieuwsbrief.

Op donderdag was het tijd voor la-
sergamen! Jongeren wilden dit heel 
graag doen en dat bleek ook wel uit 
de opkomst. 

Over de hele dag zijn zo’n 60 jongeren 
aan het rennen, springen en schieten 
geweest! Als afsluiter op vrijdag werd 
er nog een voetbaltoernooi georgani-
seerd bij de voetbalvelden van DVC

Jongerenwerk Appingedam

Op dinsdag werd er ook in Appingedam bubbelvoetbal georganiseerd. 
In een aantal rondes werd fanatiek tegen elkaar aangebotst en ook een 
beetje gevoetbald natuurlijk ;)

Woon jij in Appingedam en 
heb je ook een leuk idee voor 
een activiteit of de 
behoefte om eens te praten? 

Neem dan contact  
op met Martijn via 
martijn@jongerenwerk.com
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Op maandag stond er een survival op de planning bij de 
Survivalvereniging in Stedum.

Deze vereniging heeft een eigen accommodatie met een 
survivalbaan. Hier hebben twee groepen in de leeftijd 
van 12 t/m 17 jaar zich een uur lang goed in het zweet 
gewerkt! Ook een keer kennismaken met survival? 

Neem dan een kijkje op de website van de survivalver-
eniging: survivalverenigingstedum.nl

Op vrijdag kwam Donar langs in Ap-
pingedam om een clinic te geven 
van anderhalf uur. Twee enthousiaste 
lesgevers hebben ondanks de kou de 
jeugd goed warm gekregen met ver-
schillende spelvormen en technieken. 
Tijdens deze clinic deden er 12 deel-
nemers mee. De tijd vloog voorbij.

Alle deelnemers die mee heb-
ben gedaan mogen drie keer een 
gratis proefles meedoen bij een  
basketbalvereniging in de buurt, als 
de coronamaatregelen dit weer toe 
laten.

Huis voor de Sport
Stedum & Appingedam

Houd jij van sport? Wil jij vaker aan naschoolse activiteiten 
meedoen of weten wat er in de gemeente speelt?

Neem dan een kijkje op de facebookpagina: 
Huis voor de Sport Groningen Team Eemsdelta.

Voor vragen neem je contact op met Chantal ten Hove via:
c.tenhove@hvdsg.nl

                 een aantal 
                   highlights...
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Doorheen IVAK
Zes jongeren uit Eemsdelta doen mee 
aan het project DOORHEEN, een theatrale  
wandeling in en rondom het cen-
trum van Delfzijl. Tijdens deze (corona-
proof) wandeling loop je op 4 of 5 mei langs  
locaties die ons herinneren aan, of een rol heb-
ben gespeeld tijdens, de Tweede Wereldoorlog. 
 
De voorstelling is in het kader van Theater na 
de Dam en is een samenwerking van IVAK, 
Noord Nederlands Toneel en de Noorderlingen.  
Regie: Lies van de Wiel – Productie: Andrea Nieboer. 

Meer weten? eemsdorp.nl/theater

Eemsdelta  
Instrumentenfonds 
Sinds september 2020 is 
het mogelijk gebruik te 
maken van het ‘Eemsdelta 
Instrumentenfonds’ van 
stichting IVAK!

Dit fonds is opgericht om de 
inwoners van de gemeente Eemsdelta laagdrem-
pelig muziekles te kunnen laten volgen, zonder 
daarvoor direct een instrument te hoeven kopen. 
Tegen gunstige financiële voorwaarden kun je 
met het Eemsdelta Instrumentenfonds, via het 
IVAK een instrument huren.

Kijk voor de tarieven, beschikbare instrumenten 
en verdere uitleg op ivak.net/ 
eemsdelta-instrumentenfonds

Ook kun je bij het IVAK terecht voor korting op 
cultuurlessen! ivak.net/pcb

Heb jij zelf een leuk idee op het gebied van 
kunst en cultuur en kun je hulp 
gebruiken bij de invulling? 
Neem dan contact op met de 
cultuurgastjes! jurgen@ivak.net

Missie Master is een app die 
kinderen (en ouders/verzor-
gers) in beweging brengt. Met 
het uitvoeren van missies in je 
eigen buurt verdienen kinde-
ren medailles en outfits voor 
hun eigen spion in de app. 
De missies kunnen aller-
lei vormen aannemen: 
bijvoorbeeld deelnemen 
aan een activiteit, een 
opdracht uitvoeren in de 
plaatselijke speeltuin of 
het antwoord vinden op 
een kennisvraag. 

Download snel de app en voer 
de missies uit. 

Succes !

Missie Master

Een theatrale wandeling door het centrum van delfzijl
4 en 5 mei 

doorheen
                 een aantal 

                   highlights...
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Sinds een aantal weken is er een mei-
denclub van start gegaan in Appinge-
dam. Nadat via scholen een uitnodi-
ging werd rondgestuurd stroomden 
de aanmeldingen binnen en was de 
club een feit. 

De meiden zijn begonnen met een on-
line bakworkshop en online workshop 
slijm maken. 
In de voorjaarsvakantie konden de 
meiden elkaar coronaproof ontmoe-
ten en werd er samen lippenbalsem 
gemaakt en nagels gelakt. 

Sindsdien komt de Meidenclub elke 
woensdagmiddag bij elkaar in Appin-
gedam om samen allemaal leuke mei-
dendingen te doen.

Wij, Manon, Eva (meidenwerk Barke-
ma en de Haan) en Ylsa (JongGOUD) 
merkten al snel dat er veel behoefte 
was aan een club voor meiden. 

We zien op dit moment dat veel jonge 
meiden in deze coronatijd het sociaal 
moeilijk hebben en dat deze club op 
het goede moment kwam. 

Zo vertelde een deelneemster: ‘’Ik 
vind het heel leuk. In de moeilijkste 
tijden van het jaar zijn jullie echt een 
lichtpuntje!’’.   

Een andere deelneemster zei: ‘’Heel 
leuk vind ik het dat jullie dit hebben 
opgericht voor ons. Door deze corona-
tijd had ik niks te doen maar door jullie 
kan het nu wel!’’

We zijn superblij en hopen dat de 
meidenclubs nog lang blijven 
bestaan!

 Wil jij ook met een initiatief in deze nieuwsbrief? 
Mail je artikel en foto naar ylsa.devries@eemsdelta.nl

Kijk ook eens op:
nji.nl  

childinthecity.org 
leeds.gov.uk

vng.nl  
cjgdal.nl  

jantjebeton.nl

@JongGoudEemsdelta

@JongGoudEemsdelta

RECEPT LIPPENBALSEM

Benodigdheden
- 2 eetlepels vaseline

- 1 eetlepel kokosolie

-  Een mespuntje lippen
stift in  

jouw favoriete kleur

Smelt alles samen in een
 pannetje  

op het vuur, doe het vloe
ibare mengsel in 

een bakje en laat dit afko
elen en  

opstijven in de koelkast!

Nu heb je je favoriete lip
penbalsem 

gemaakt!

Meidenclub
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