Persbericht
Stapavond voor ouders
Ouders ‘op herhaling’ bij Club Famous in Ede
SCHERPENZEEL, 6 oktober 2014
Op woensdag 22 oktober 2014 organiseert Club Famous aan de Nieuwe Stationsstraat 13c, Ede een
stapavond voor ouders van jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de stapavond krijgen ouders informatie over jongeren, uitgaan, alcohol en drugs; daarnaast is er gelegenheid om met andere ouders
in gesprek te gaan over alcohol, opvoeding en de nieuwe alcoholregels; op 1 januari jl. is de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar en zijn de nieuwe alcoholregels (‘Nog geen 18? Dan
geen alcohol!’) van kracht.
Stapavond voor ouders van jongeren van 12 tot en met 18 jaar
Club Famous organiseert op woensdag 22 oktober 2014 (op de avond voorafgaande aan het zesde
regionale alcoholvrije feest, ditmaal bij Club Famous) een stapavond voor ouders van jongeren van 12
tot 18 jaar over jongeren, uitgaan, alcohol en drugs. Aan de stapavond wordt door verschillende partijen meegewerkt:
 IrisZorg;
 Politie / BOA;
 Gemeente;
 FrisValley;
 Dutch Entertainers;
 Club Famous.
Programma
Het programma van de stapavond voor ouders is als volgt:
 20.00-20.15 uur: Ontvangst in Club Famous (Nieuwe Stationsstraat 13c, Ede);
 20.15-20.30 uur: Welkom door Yusuf Kortmaz van Club Famous;
 20.30-21.00 uur: Informatie over jongeren, uitgaan, alcohol en drugs door IrisZorg;
 21.00-21.15 uur: Pauze met gelegenheid om alcoholvrije cocktails te proeven;
 21.15-21.45 uur: Gesprek over jongeren, uitgaan, alcohol en drugs;
 21.45-22.15 uur: Informele voortzetting.
De stapavond voor ouders werd eerder, met succes, in onder andere Eindhoven en Nijmegen georganiseerd: ,,De onderwerpen die tijdens zo’n stapavond werden toegelicht, spraken mij aan. Ik heb nu
beter zicht gekregen op hoe het er aan toegaat op zo’n uitgaansavond van mijn dochter. Het was, vond
ik, ook fijn dat ik met andere ouders kon uitwisselen hoe je thuis omgaat met het wel of niet alcohol
drinken van je kind. Dit zou voor elke ouder leuk en goed zijn”, aldus één van de bezoekers.
Evenementen
De eerstvolgende alcoholvrije feesten worden georganiseerd op dinsdag 21 oktober 2014 bij De Heeren van Ruysdael (Markt 5, Veenendaal), op donderdag 23 oktober 2014 bij Club Famous (Nieuwe
Stationsstraat 13c, Ede) en op vrijdag 21 november 2014 bij Club Bollee (Grebbeweg 69, Rhenen).

Meer informatie over de alcoholvrije feesten is te vinden op www.projectnix.nl of www.frisvalley.nl.
Over FrisValley
FrisValley 2.0 is het alcoholmatigingsproject in Regio FoodValley. Onder het motto ‘Nog geen 18? Dan
geen alcohol!’ wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik.
FrisValley richt zich daarbij vooral op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten.
Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de
Provincie Gelderland.
EINDE BERICHT
NOOT REDACTIE
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer L.W.H. Rebel, communicatieadviseur FrisValley, 06-22565914.

