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Hoi! Mijn naam is Ylsa , 24 jaar en werk sinds 
kort als Sociaal Makelaar Jeugd voor JongGoud  
Eemsdelta. Ik ben kortgeleden afgestudeerd als  
Social Worker en heb al ervaring mogen opdoen in 
het jongerenwerk bij ‘t Stationnetje in Hardegarijp. 
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging: De jeugd 
van Appingedam leren kennen en mijn steentje 
bij dragen aan het werken naar een kindvrien-
delijke gemeente waar kinderen kansrijk kunnen  
opgroeien.

Hoe? Door te doen! Ik ga aan de slag met het on-
dersteunen van ideeën van kinderen tot  ongeveer 
14 jaar. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de Kind-
zones samen met jeugd, school en de wijk. Mijn doel 
is om de jeugd een stem te geven. 
Dus: heb jij een tof idee, of wil je met me sparren? 
Neem contact met mij op! Ik kom graag bij jullie 
langs! Ik heb er in elk geval zin in! Tot snel! 

Groetjes Ylsa de Vries 

O ja... De kinderen hebben meegeholpen om Ylsa te vin-
den. ‘We zijn super blij dat ze er is! Succes Ylsa!‘

Even voorstellen...
Activiteitenladder
Vlak voor de zomer vakantie kregen alle  
basisschoolleerlingen uit Appingedam, 
Delfzijl en Loppersum een activiteiten-
ladder mee naar huis. Op die ladder ston-
den veel toffe activiteiten die georgani-
seerd waren in deze drie gemeentes.  Van 
tennis tot  gitaar spelen, van een mudrun 
tot kinderyoga. Er was veel te doen deze 
zomer. 

Het was een groot succes! Veel kinderen 
hebben mede dankzij deze activiteiten 
een super leuke zomer gehad.

Volg jij JongGOUD Eemsdelta al op Instagram?  
Daar is nu te lezen dat we 
met een leuke Sinterklaas 
actie bezig zijn. Kinderen 
uit Appingedam mogen 
een tekening maken en 
opsturen naar de bur-
gemeester. Hij zal deze 
hoogstpersoonlijk afle-
veren bij Sinterklaas!!

TEKENINGEN VOOR SINTERKLAAS

www.instagram.com/jonggoudeemsdelta


De Jonge Onderzoekers Eems-
delta organiseerde tijdens de 
zomervakantie wekelijks een 
workshop in de bibliotheek 
van Appingedam. De deelne-
mers konden naar hartenlust zagen, 
knippen, demonteren, experimente-
ren, testen en versieren. We kijken 
terug op zeer geslaagde activiteiten 
waar zowel de deelnemers als de be-
geleiders veel plezier aan beleefden.

Wat een leuke zomer in de gemeen-
te Loppersum! In juli en augustus 
streken we met de Bazenfabriek 
neer in ‘t Zandt, Wirdum/Garrels-
weer, Loppersum, Middelstum en 
Stedum. Er waren diverse work-
shops te volgen zoals spelender-
wijs programmeren met MaKey 
MaKey, striptekenen, vloggen met 
je smartphone en ballonauto’s ma-
ken. Ook een virtuele tour langs be-
drijven in de regio was mogelijk, via 
de VR brillen van VRROOM. 

Dorpsorganisaties organiseerden 
een prachtig aanvullend program-
ma met survivalroutes, een Mud 
Run, lasergamen, zeskampen en 
sportactiviteiten. Zo was er niet 
alleen voor jongeren, maar voor ie-
dereen wat leuks te doen! Ook bij 
onze ideeëntafel was het druk: 
veel jongeren kwamen langs 
voor een goed gesprek. Dat 
leverde mooie ideeën op over 
wat jongeren belangrijk vin-
den, wat ze fijn vinden aan hun 
omgeving, wat ze het allerlief-

ste doen en wat ze graag zouden 
willen leren. Met dank aan Josseli-
no en Miyaki (op de foto), die hun 
rol als gespreksleiders ontzettend 
goed vervulden!

De Bazenfabriek is platform waar 
jongeren van 10 tot 25 jaar aan 
de slag kunnen met hun talenten. 
Wil jij ook aan de slag met jouw 
talent? Misschien lijkt het je leuk 
om mede vorm te geven aan de 
Bazenfabriek? Kijk dan op www.
Bazenfabriek.nl voor meer info. We 
ontmoeten jou graag, om samen 
met jou vervolg te geven aan onze 
activiteiten!
In samenwerking met de Gemeen-
te Loppersum en het Nationaal Pro-

gramma Gro-
ningen.

                 een aantal 
                   highlights...

DE BAZENFABRIEK

DE JONGE  
ONDERZOEKERS 
EEMSDELTA
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VAKANTIEBIJBELCLUB 
SUNNYTIME

De VakantieBijbelclub buiten op 
het veld bij de Cederborg was een 
groot succes, dat op een of andere 
manier een vervolg verdient. Elke 
vrijdagmiddag van de zomerva-
kantie was er SunnyTime. Voor de 
kinderen uit Middelstum viel er 
veel te beleven: een verhaal, pop-
penkast, liedjes zingen, spelletjes, 
springkussen, enzovoort.

De tweede keer in de vakantie 
kregen we zelfs bezoek van de 
plaatselijke brandweer. Kinderen 
mochten zelf spuiten en met de 

brandweerwagen door het dorp. 
Dat was onvergetelijk.
De laatste keer hebben we afgeslo-
ten met een vossenjacht en daarna 
heerlijk hamburger en friet eten, 
samen met de papa’s, mama’s, ver-

zorgers, broers en/of of zussen.
Nu gaan we nadenken hoe we hier-
mee verder kunnen.

We houden jullie op de hoogte!
www.cederborg.nl/sunnytime

www.kindvriendelijkeemsdelta.com  
www.facebook.com/JongGoudEemdelta/
 www.instagram.com/jonggoudeemsdelta

Vanuit het jongerenwerk hebben we in de zomer verschillende activiteiten georganiseerd. Vooral het pan-
natoernooi op het sportpark van DVC werd zeer goed bezocht. Daarnaast hebben we met jongeren gehonk-
bald, ons uitgeleefd op een stormbaan, een avond BowBattle gedaan en zijn we met sportactiviteiten naar het 
Schildmeer geweest. In oktober gaan we nog een skateactiviteit opzetten in samenwerking met de skategroep 
van Appingedam. Ook hebben jongeren in samenwerking met de jongerenwerkers geklust in het nieuwe jon-
gerencentrum bij DVC

JONGERENWERK

 Wil jij ook met een initiatief in deze nieuwsbrief? 
Mail je artikeltje en foto naar j.meelker@appingedam.nl
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