
 

 

 

 

WEER OP STAP: HOE ZIT DAT MET DRANK EN DRUGS? | WEBINAR 

Veel jongeren kunnen niet wachten om weer samen met vrienden op stap te gaan en te feesten 

tot de zon opkomt. Hoewel dit misschien nog ver weg lijkt, is het van cruciaal belang om jouw 

zoon of dochter voor te bereiden op het uitgaansleven. Hoe kunnen ze omgaan met alle 

verleidingen en groepsdruk tijdens het uitgaan? Hoe zit het met NIX18? En welk effect heeft 

alcohol bijvoorbeeld op de hersenen?  

In samenwerking met Vincent van Gogh Verslavingspreventie, HALT, Jongerenwerkorganisaties 

en het Sint Jans Gasthuis organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg een 

informatief webinar voor alle inwoners uit de gemeente Midden-Limburg.  

Tijdens het webinar nemen de professionals uit regio Midden-Limburg het woord en geven 

antwoord op onder andere de volgende vragen: 

 Wat doet alcohol met het (puber)brein? 

 Hoe ga je het gesprek aan over alcohol en drugs? 

 Hoe kun je samen afspraken maken en wat is jouw rol als ouder? 

 Wat is de invloed van peer pressure? 

 Wat is FOMO en identiteitsontwikkeling? 

WEER OP STAP: hoe zit dat met drank en drugs? 

8 juni 2021 

20.00 tot 21.30 uur 
Aanmelden kan hier, of via de link op onze website.   
 

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Je kunt het webinar 

volgen vanaf je laptop, tablet of smartphone.  

 

Sprekers: 

 Drs. E. M. Kerkvliet – Kinderarts bij Sint Jans Gasthuis 

 Sarah Verkennis – Preventiewerker bij Vincent van Gogh Verslavingspreventie 

 Vicky Coolen – medewerker bij HALT 

 Jeremy Kreefft – Consulent bij Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en 

Jongerenwerker bij Menswel 

 Aukje van Weert – Consulent bij Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en 

Jongerenwerker bij Wel.Kom 

Dit webinar is een samenwerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, Vincent van Gogh 

Verslavingspreventie, HALT, Sint Jans Gasthuis Weert, Laurentius Ziekenhuis Roermond Wel.Kom (Roermond), Punt 

Welzijn (Weert en Nederweert), Synthese (Leudal) en Menswel (Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen). 

https://amw-cjg.webinargeek.com/weer_op_stap?cst=aankondiging
https://www.cjgml.nl/

