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PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND

ZO GEDICHT, ZO GEDAAN
Scholen dicht,
zwembad dicht,
Alles dicht.
Maar ik ben dichter!
Net wat lichter,
als ik alles open dicht.
Dicht ik op afstand
elke afstand
dichter
tussen jou en mij.
open ik met een gedicht
en jou wat dichterbij
(Yanaika Zomer voor UNICEF)

INSTAGRAM
Volg jij ons al op Instagram? Op onze Instagrampagina posten we het laatste
nieuws, krijg je een kijkje achter de
schermen en zie je waarom het leven op
het platteland van Gelderland zo mooi is.
@plattelandsjongerengelderland

JONGEREN ONLINE WEKEN
Terugblik
Van 15 maart tot en met 26 maart 2021 vonden de Jongeren
Online Weken (JOW) plaats. Deze weken waren bedoeld om
jongeren te inspireren. Er zijn namelijk best veel manieren
waarop je in deze tijd toch samen kan zijn.
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Corona-safe valt er van alles te beleven, maar je moet wel
weten wat en hoe. Twee weken lang werd er vanuit de Leefbaarheidsalliantie Gelderland (waar wij deel van uitmaken)
iedere dag een nieuwe videotip gepost. Ook werden er drie
toffe online escaperooms weggegeven. Wij hopen in deze
twee weken veel Gelderse jongeren geïnspireerd te hebben.
Terugkijken? Je vindt de informatie hier terug.

SPRING MAAR ACHTEROP-FESTIVAL
Voor actieve Gelderse bewoners
Van 12 april tot en met 23 april 2021 vindt het Spring maar
achterop-festival plaats. Dit festival is bedoeld voor actieve
Gelderse bewoners, die zich in willen zetten voor een prettige
leefomgeving. Tijdens dit festival kunnen deelnemers zich
aanmelden voor een (of meer!) bruisende online activiteit(en).

Denk hierbij aan inspirerende lezingen, uitdagende Webinars
en boeiende thema-uitzendingen. Als feestelijke afsluiting is
er een pubquiz. Het Spring maar achterop-festival is een initiatief van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

EVEN VOORSTELLEN
Creatieveling Tilly
Hoi allemaal,

PJG WIL DAT JONGEREN IN GELDERLAND
KUNNEN BLIJVEN
Onlangs publiceerden
wij een artikel over de
woningnood in Gelderland. Wij willen dat jongeren in Gelderland kunnen blijven. De vraag is
of het voor Gelderse jongeren nog wel mogelijk
is om een woning te kopen.
Wij maken ons sterk
voor een leefbaar Gelders platteland. dit betekent volgens ons dat jongeren hier kunnen blij-

Wat leuk dat ik mij via deze weg mag voorstellen.
Mijn naam is Tilly en ik ga de komende tijd PJG / GAJK bijstaan met de marketing en communicatie.
In het dagelijks leven ben ik grafisch vormgever en hou ik mij
bezig met fotografie, webdesign, online marketing en communicatie.

ven wonen, omdat ze het willen.
Wil je het hele artikel lezen? Hier vind je het terug.

ZOEKTOCHT
naar nieuwe bestuursleden

Het mooie aan mijn werk vind ik dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en dat ik dat mag overbrengen door prachtige designs. Het verhaal van PJG / GAJK speekt mij enorm aan. Als
kind heb ik het geluk gehad om op te groeien op een boerderij in Putten. Mijn uitdaging voor de komende tijd is om meer
naamsbekendheid voor PJG / GAJK te gaan creëren. Ik kijk er
naar uit om mijn onderzoek verder uit te werken en aan de
slag te gaan! Wie weet komt jouw hulp of idee nog goed van
pas.

Jongeren houden het Gelderse platteland leefbaar. Daarom
zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meer informatie
hierover lees je in een artikel van Vee & Gewas.

Een creatieve groet,
Tilly van de Beek | Studio de Opkamer

Bestuurslid Carina van de Beek
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