De kerk is sterk als ze doet aan preventiewerk!
Onder deze slogan heeft Gemeente Oldebroek de
Hervormde Stichting Jeugd- en Jongerenwerk (zie kader)
gevraagd om binnen de kerken het alcoholgebruik onder
tieners en jongeren (opnieuw) bespreekbaar te maken.
Op 12 oktober 2010 is er een projectavond ‘Drank de Baas’.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De door de HSJJ
ontwikkelde materialen voor gebruik op kinder-, tiener- en
jeugdgroepen worden deze avond gepresenteerd en ter
beschikking gesteld.

Een projectavond met:
•Informatie & voorlichting
•Uitwisseling
•Handreikingen voor gezin & kringwerk
•Nieuwe materialen

Voor:
•Ouders
•Kinder-, tiener- en jongerenwerkers
•Predikanten/kerkelijk werkers
•Ambtsdragers

“Ik weet wel dat er veel gedronken wordt,
maar ik heb geen idee wat de kerk daaraan
zou kunnen doen.”

De Hervormde Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk
wil professionele ondersteuning bieden aan hen die in het
jeugdwerk actief zijn. Sinds 1982 wordt het jeugdwerk in de
vijf participerende Hervormde Gemeenten ondersteund en
begeleid door een HSJJ-jeugdwerkadviseur. De HSJJ is
verantwoordelijk voor de regionale 10-eravonden en het
ABBA-clubwerk voor verstandelijk gehandicapten.
De HSJJ biedt de mogelijkheid aan om op adhoc-basis
kerkgenootschappen in Elburg en Oldebroek te ondersteunen.

Uitnodiging

Drank
de baas

over alcoholgebruik onder
tieners en jongeren.

HSJJ
Postbus 107
8084 ZJ ’t Harde
www.hsjj.nl
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038-3335597
Drank de baas
- de kerk is sterk als ze doet aan preventiewerk – is mogelijk
gemaakt door een projectsubsidie van Gemeente Oldebroek.

Drank
de baas
Dinsdag 12 oktober 2010 in Wezep

Praktische informatie
Datum: dinsdag 12 oktober 2010
Locatie: De Schakel, Oranjeboomlaan, Wezep
Bent u deze avond verhinderd, maar wilt u wel de materialen
ontvangen? Dat is mogelijk door een email te sturen waarin u
uw postadres vermeldt. T.z.t. worden de materialen aan u
verzonden.

Omschrijving van de workshops
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Een workshop waarin we met leidinggevenden van
gedachten willen wisselen over hun unieke rol in
de ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren.
Wat kunnen zij doen om alcoholgebruik onder hun
clubleden bespreekbaar te maken? In hoeverre willen,
durven en kunnen leidinggevenden zich te mengen in
de keuzes van hun doelgroep? Daarover gaan we het
gesprek aan. Als concrete handreiking ontwikkelde de
HSJJ leeftijdsspecifieke programma’s die in het jeugdwerk door de eigen leidinggevenden kunnen worden
uitgevoerd. De aanwezigen ontvangen daarvan tijdens
de workshop een exemplaar!

“Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel mijn kind
drinkt in het weekend.”

Het programma
19.30

Inloop met koffie

19.45

Centrale opening

19.50

Voorlichtingsbijeenkomst over alcoholgebruik bij
jongeren door stichting Voorkom

20.30
21.45

Start van de 3 workshops
(zie de omschrijving hiernaast)
Centrale afsluiting
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Workshop 1 voor: ouders van kinderen van 10 jaar en ouder
Door: 		
preventiemedewerker Voorkom
In deze workshop staan we stil bij de diverse opvoedingsstijlen
die kunnen worden gehanteerd om alcoholgebruik onder uw
kinderen te ontmoedigen. Door het delen van ervaringen en
handreikingen van de Voorkom-medewerker willen we u als
ouder ondersteunen.
In de workshop ontvangt u materiaal dat u indien gewenst
thuis kunt gebruiken om met hun kind in gesprek te zijn.

Aanmelding
In verband met de materialen en de catering ontvangen we uw
aanmelding, indien mogelijk graag vooraf per email info@hsjj.nl voor
9 oktober 2010, met vermelding van naam en welke workshop u wilt
volgen.

“Ik maak me zorgen over het drankgebruik
van de tieners in onze gemeente.”

Workshop voor: kinder-, tiener- en jeugdleiders
Door: Erika Slendebroek, jeugdwerkadviseur HSJJ
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Workshop voor: predikanten/kerkelijk werkers/
voorgangers/ambtsdragers
Door: Cor Jan Kolijn, jeugdwerkadviseur HSJJ

In de workshop zal onder meer ingegaan worden op
vragen over het signaleren van alcoholverslaving en de
mogelijkheden voor doorverwijzing. Hoe en waar constateer ik in een gemeente dat het met jongeren niet goed
gaat en wat doe ik ermee. Daarbij hoort ook een gesprek
over privacy en ambtsgeheim. Welke ervaringen hebben
wij met elkaar met betrekking tot zulk soort afwegingen?
Verder willen we in deze workshop ook nadrukkelijk
stilstaan bij de vraag welke mogelijkheden er in een gemeente zijn om preventief met alcoholverslaving bezig
te zijn. Ook uw eigen ervaringen op dit gebied, kunnen
anderen weer verrijken!

