
Helder Uit

Informatieavond over alcohol 
en opvoeden voor ouders van  
kinderen tussen de 12 en 18 jaar.

Aanmelden kan via:
helderuit@meerpaal.nl

Voor vragen kan je terecht bij:
Aylin van Duinen
T: 06 304 261 19

Maandag 16 december
in wijkcentrum De Steiger in Swifterbant

Woensdag 18 december
in wijkcentrum Het Koetshuis in Biddinghuizen 

Tijd  19.00 – 22.00 uur

Programma
19.00   Inloop. Gratis koffie en thee 

19.30   Opening Helder Uit 

19.45    Voorstelling theatercollectief DNL. 
Interactieve voorstelling: hoe ga je het 
gesprek met je kinderen aan, waarbij 
ouders zelf input kunnen geven?

20.30   Interactieve quiz door Tactus.  
Alcohol, hoe zit het nu eigenlijk?

21.30  Afsluiting. Informatie over Ik Pas

Uitnodiging

Voor ouders

Informatieavond over alcohol en 
opvoeden voor ouders van kinderen 
tussen de 12 en 18 jaar.

Maandag
20 mei 2019
Aanmelden kan via het volgende 
mailadres:
helderuit@meerpaal.nl

Contact
Aylin van Duinen
T: 06 304 261 19

Uitnodiging 
Helder Uit 
voor ouders

Tijd  19.00 – 22.00 uur
Locatie   De Meerpaal 
  de Rede 80, Dronten

Programma
19.00   Inloop bij De Meerpaal in Dronten
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20.45  Eerste ronde 
  Hoe is het nu echt? Ervaringsdeskundige   
  aan het woord door Forzsa

21.30  Tweede ronde
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  quiz door Tactus

22.00  Afsluiting 
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’Een duik in de leefwereld van mijn kind’



Alcohol kan schadelijk zijn in de ontwik-
keling van je kind. Door het gebruik 
hiervan zo lang mogelijk uit te stellen, 
wordt de schade beperkt en de kans op 
problematische gebruik en verslaving 
kleiner. Je hebt daar als ouder vaak meer 
invloed op dan je misschien denkt!  
Maar hoe doe je dat als ouder?

Tips

Voor ouders

Een paar tips

•     Zoek (samen met je kind) naar betrouwbare 
informatie over alcohol: 
-  Check bijvoorbeeld www.drankendrugs.nl 
-  Doe mee aan Helder Uit voor ouders 

•     Houd het onderwerp bespreekbaar en blijf in 
contact met je kind 
-  Toon interesse in wat je kind doet 
-  Probeer niet direct te oordelen 
-   Vraag aan je kind wat het weet over de risico’s 

en werking van alcohol 

•      Stel duidelijke en haalbare grenzen 
-  Stel duidelijk tot wanneer je alcohol verbiedt 
-  Leg de regels die je hebt uit 
-  Beloon positief gedrag 
-   Bespreek met andere ouders welke regels  

  zij hebben en kijk of jullie samen iets af   
kunnen spreken 

•     Wees je bewust van je voorbeeldfunctie 

•     Praat over het gebruik van alcohol met je kind 
-   Als het toch gebeurt, bespreek dan rustig met je 

kind hoe vaak het al is gebeurd en waarom.
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