Nuchter Achterberg

Tegendruk

Voor u ligt een krant voor Nuchtere Achterbergers. Sinds 2015 zijn

Mijn oudste werd zestien (16!) en het voetbalteam kwam dat

in Achterberg betrokken mensen en organisaties samen aan de

vieren. Met bier, zonder ouders. Het was al november en ik had

slag gegaan om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

ook Sinterklaas-chocolade (met fondantvulling) gekocht. Dat

terug te dringen. In deze krant kunt u lezen wat er zoal gebeurt

stond in een grote schaal naast chips en gevulde eieren. Het

op dit gebied. In 2015 is er een enquête gehouden onder jongeren

feestje eindigde met onder elke stoel drie of vier bierflesjes. In de

in Achterberg. Deze enquête is in de laatste maanden van 2018

meeste flesjes, zo merkte ik tijdens het opruimen, zat nog bier.

herhaald. Binnenkort worden alle uitslagen daarvan gepubliceerd.

Sommige flesjes waren zelfs nog bijna vol. Maar niet de schaal

De eerste indruk is positief: het alcoholgebruik onder jongeren lijkt

met chocolade sinterklaasjes: die was leeg, schoon, op.

te dalen in Achterberg.
Kijk voor meer informatie op: www.nuchterachterberg.nl

Mijn man en ik hebben veel plezier
gehad om de stoere jongens, die liever
snoepten dan dronken en hun biertjes
maar onder de stoel verstopten. Maar
ik heb me toen wel gerealiseerd, hoe
groot de groepsdruk was: nee zeggen
tegen alweer een nieuwe fles bier, dat
doe je niet.
Die groepsdruk blijft, ook als je ouder
wordt. In februari 2015 begon de actie
‘Ik Pas’ en ik, net wethouder
geworden, deed mee. Zo zijn
wethouders, zeker nieuwe! Doel:
veertig dagen geen alcohol drinken.
Aan ‘geen glaasje wijn drinken’ moet
je even wennen. Klaar. Maar de
reacties uit je omgeving incasseren,
dat was de grootste klus: ‘Jammer’,
‘ongezellig’, ‘één wijntje kan toch
wel’... tot zelfs een uitgestelde
eetafspraak ‘dan spreken we volgende
maand af als je weer een glas wijn
kunt drinken’. Hoeveel wijntjes,
biertjes, borreltjes worden er
gedronken omdat je maar toegeeft:
nog ééntje dan...
Daarom zijn de alcoholmatigingsprojecten in Achterberg zo nuttig en
noodzakelijk: daar werkt de kracht van
de groep de andere kant op. Daar
praten mensen met elkaar over minder
drinken... of over stoppen met
drinken. Over hoe belangrijk het is dat
kinderen, jongeren ervaren dat plezier
en feest niet hetzelfde is als bier en
wijn. Over hoe je dat doet: minder
alcohol drinken.
En over dat je als ouder dus wél een

streep kunt trekken en daar dan ook op
moet gaan staan.
Nuttig en noodzakelijk zijn de projecten
ook omdat we inmiddels heel goed
weten dat alcohol inderdaad meer
schade veroorzaakt dan ons lief is.
Vooral bij jonge mensen die hun verstand
nog een leven lang nodig hebben. Maar
ook vaders en moeders doen het beter
zonder alcohol dan met... wat dat betreft
is een maandje ‘Ik Pas’ zeer aan te
bevelen.

Simone Veldboer
Wethouder Welzijn, Wonen,
Dienstverlening en Gezondheid

Zonder alcohol is het niet gezellig
Hoe denken mijn kinderen eigenlijk over drugs- en
alcoholgebruik?
Eigenlijk had ik nooit echt stil gestaan bij het onderwerp
alcoholgebruik onder jongeren. Totdat ik lid werd van de
'werkgroep alcohol- en drugspreventie Achterberg'. Door wat ik
daar hoorde, werden mijn ogen geopend! Als ouder van drie
kinderen ben ik anders gaan kijken naar het gebruik van alcohol en
drugs door jongeren.

De werkgroep organiseert voorlichtingsavonden op scholen en bij verenigingen.
Die bijeenkomsten starten met een
algemene inleiding en daarna wordt er in
verschillende workshops over een
deelonderwerp verder gesproken.
In één van de groepen gaan ouders en
kinderen met elkaar in gesprek over een
aantal stellingen. Het leek mij interessant
om dit ook met mijn twee oudste zoons
te doen. David (15 jaar), zit al vol in de
'risicogroep' en Lucas (13 jaar) begint al
een eigenzinnige puber te worden.
De antwoorden en reacties op de 14
stellingen, die wij hebben besproken,
waren soms verrassend en soms
verontrustend. Wij vonden het alle drie
wel ontzettend leuk en interessant om te
doen. Een aantal uitspraken en
gedachten wil ik graag met u delen,
omdat ze opvallend zijn of zeer
kenmerkend.
Ouders als voorbeeld?
Bij de stelling over ouders die het goede
voorbeeld moeten geven, wordt je even
met de neus op de feiten gedrukt:
Jongeren in de pubertijd willen vooral
niet op hun ouders lijken; ouders zijn
saai en ouderwets.
Volgens mijn beide jongens zal daarom
het goede voorbeeld dat ouders geven
met betrekking tot alcoholgebruik niet
veel effect hebben. De invloed van
vrienden is groter vinden zij; groepsdruk
speelt een grotere rol.

Groepsdruk
Groepsdruk en ‘erbij willen horen’
worden regelmatig genoemd als
voornaamste oorzaken van alcoholgebruik onder jongeren. Mijn kinderen
kennen die druk blijkbaar ook, maar
hebben er wel zo hun eigen ideeën over:
(Lucas) 'Raar eigenlijk, dat je alcohol
moet drinken om erbij te horen. Je kunt
er toch ook op een andere manier bij

‘Mijn ogen
werden geopend’
horen, zonder alcohol te drinken. Zoals
aardig zijn en jezelf blijven. Als ze je dan
niet accepteren dan zijn zij geen goede
vrienden voor je'. (David) 'Als je vrienden
alcohol gebruiken dan is dat geen reden
om te zeggen dat je zelf ook mag. Het is
juist een reden om het niet te doen. Dan
is er in ieder geval iemand die een beetje
normaal kan denken en hulp kan
inschakelen.'
Thuis oefenen…
Een van de stellingen was 'Je kunt beter
thuis al wat oefenen met alcohol, zodat
je als je 18 bent al weet hoeveel je kan
drinken zonder dronken te worden'.
(David) 'Niet slim. Als je weet hoeveel je
al aankan ga je door tot het randje. Als je
het niet weet doe je het misschien
rustiger aan.'

Het heeft geen nut thuis te oefenen. Het
is wetenschappelijk bewezen dat het
lichaam van een kind, dat nog aan het
groeien en ontwikkelen is, alcohol anders
verwerkt dan volwassenen en dat de
verwerking tijdens het groeiproces ook
verandert.
‘Thuis drinken mag toch ook niet’ bracht
Lucas in. Hij gaf de volgende uitleg:
'Mensen die ervoor gestudeerd hebben
zeggen dat het slecht is voor de
hersenen van jongeren, dus daarom mag
je gewoon geen alcohol drinken, ook niet
thuis'.
Gezelligheid
Kennelijk leggen ook onze jongens een
link tussen gezelligheid en alcohol.
Lucas: 'Als je een goed feest hebt hoort
alcohol er bij. Als het ook zonder kan,
waarom zouden ze dan op feesten
alcohol serveren? Om ze expres dronken
te maken? Het hoort er gewoon bij. Als
je boven 18 of 20 bent vind ik het
kunnen. Niet te veel natuurlijk, maar een
pilsje hoort er bij, er is veel vraag naar
dus blijkbaar is het leuk en goed.' Ook
volgens David is er behoefte aan alcohol
tijdens een feestje, 'het hoort zo, dus is
het inderdaad leuk en goed'.
Het zit blijkbaar diep geworteld in hun
denken dat gezelligheid en het drinken
van alcohol bij elkaar horen. Dat vind ik
verontrustend.
Supermarkt
‘Het is beter dat je bier niet meer in de
supermarkt kunt kopen’; nog zo’n
stelling. Lucas en David kijken er anders
naar:
'Het mag best wel in supermarkt te koop
zijn, maar het is slimmer om het
assortiment te beperken (minder keuze).
Als je de voorraad beperkt en minder
aanbiedt, dan gaan mensen minder
drinken. Of je moet meer alcoholvrij bier
aanbieden.'
Verder zijn ze van mening dat lang niet
alle kassamedewerkers om legitimatie
vragen. En ook al zouden ze dat doen
dan heeft het nog geen nut: 'Je vraagt
gewoon aan een vriend of kennis die
ouder is dan 18 om het voor je te halen'.

Ze schijnen het nog niet zelf
uitgeprobeerd te hebben, maar weten
wel dat het zo kan...
Ik ben er trots op hoe mijn kinderen
(na)denken over drugs- en
alcoholgebruik. Als ouder vertel je ze wel
wat de gevolgen kunnen zijn, dat ze niet
mogen drinken en hoe ze kunnen
omgaan met groepsdruk. En je probeert
zo veel mogelijk het goede voorbeeld te
geven. Maar vaak heb je het gevoel
tegen een muur te praten; de appjes en
instagram op hun mobieltje zijn veel
interessanter dan jouw ‘gezeur’…
Ook al luisteren ze niet, ze horen het
blijkbaar wel. Daarom ‘zeuren’ mijn man
en ik zo nu en dan nog door, want wij
hebben nu het bewijs dat het niet het
ene oor in- en het ander uitgaat.
Heeft u ook kinderen die 11 jaar of ouder
zijn? Bent u nieuwsgierig hoe zij over
drugs- en alcoholgebruik denken? Als u
ook het gesprek aan wilt gaan met uw
kinderen dan kunt u de stellingen - met
een werkadvies!- gewoon bij ons
opvragen. Een voorwaarde voor een
gesprek met uw kinderen is wel dat u
openhartig blijft en niet (ver)oordeelt, dus
gewoon luisteren en vertellen.
U kunt natuurlijk ook naar een van de
voorlichtingsavonden van de werkgroep
komen of u vraagt om een
huiskamerbijeenkomst, gewoon bij u
thuis.
Ana Hulsebosch
Moeder, raadslid en office manager.

Nuchter Achterberg
Een spreekwoord luidt:
‘Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.’
Dit spreekwoord komt voort uit wat mensen ervaren en gezien
hebben. Als iemand veel wijn of alcohol gebruikt, dan gaat er heel
veel mis. Zo iemand gaat gemakkelijk domme dingen zeggen en
doen. En daar kan veel narigheid uit voortkomen. In de tijd van de
Bijbel was dat ook al zo.

Paulus schrijft in Efeze 5:18: ‘Word niet
dronken in wijn, waarin overdaad is,
maar wordt vervuld met de Geest.’ In
deze tekst staat een tegenstelling:
dronkenschap en vervulling met de
Heilige Geest worden tegenover elkaar
geplaatst. Zoals licht tegengesteld is aan
de duisternis en zoals de waarheid
tegengesteld is aan de leugen, zo is de
vervulling met de Heilige Geest
tegengesteld aan dronkenschap.
Wat kan een teveel aan alcohol wel niet
uitwerken? Hierover zou veel te vertellen
zijn. Het zijn geen mooie dingen. We
noemden al de onverstandige dingen die
zo iemand kan gaan zeggen en doen.
Daardoor kan hij zichzelf en anderen
beschadigen en tekortdoen. Een
gezegde luidt: ‘Alcohol maakt meer
kapot dan je lief is.’ Het kan je eigen
lichaam, je gezin, je relaties, je
bezittingen ernstig beschadigen of
verminderen. Het brengt veel pijn en
duisternis.
Wat is de vervulling met de Heilige Geest
daarentegen rijk en heilzaam. Deze
Geest werkt opbouwend en genezend.
Er zijn wel voorbeelden te geven van
alcoholisten en verslaafden die bevrijd en

genezen werden door het werk van de
Heilige Geest.
De vraag kan boven komen: ‘Wat is dat,
de vervulling met de Geest?’ Op deze
vraag zou veel gezegd en geschreven
kunnen worden. Kort gezegd zou je
kunnen zeggen: ‘Je wordt vol van het
geloof.’ Je wordt namelijk vol van de
Heere Jezus en Zijn geduld, liefde en
genade.

eerder vol zijn van aardse zaken dan vol
van de Geest. Vol zijn van de Heilige
Geest zien we als een groot
genadewonder. We mogen dankbaar zijn
als we iets van de Heilige Geest in
elkaars leven tegenkomen. Het wonen
van de Geest in ons leven is zeer
waardevol. Daaraan zijn beloften
verbonden voor dit leven en het
toekomende leven. Hier mogen we om
bidden en naar zoeken. En we mogen er
ook op vertrouwen dat de Heere geeft
als wij iets bidden naar Zijn wil.

Teveel alcoholgebruik kan ook
voorkomen onder gemeenteleden. We
zijn daarom dankbaar voor het
preventieve werk dat verricht wordt. Ook
door de werkgroep alcoholpreventie. We
hopen dat dit mee mag werken tot een
terugdringen van het overmatig
alcoholgebruik.
Ds. J.H. de Vree

Minder drinken in de praktijk
Hoe pak je dat aan, minder drinken? Dat is niet alleen voor
jongeren een belangrijke vraag, maar ook voor veel volwassenen.
Hieronder geven we een paar praktische tips om minder te
drinken.

‘Als de wijn is in de
man, is de wijsheid
in de kan.’
Dit heeft een goede en heilzame
uitwerking, want de vrucht van de Geest
is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
matigheid (Galaten 5:22).
Als kerken zien wij dat we niet zomaar
vol zijn van de Geest. We kunnen veel

Beperk het aantal dagen
De gedachte: ‘ik ga minder drinken’
werkt niet. Een heel concrete afspraak
met jezelf en je omgeving om alleen op
vrijdag en op zaterdag alcohol te drinken
werkt beter.

al ernstig genoeg: je wordt er dik van, je
doet dingen waar je je later voor
schaamt, je krijgt er ongelukken en ruzie
van, en heel praktisch ook: als je
dronken thuiskomt ga je het weekend
daarop de deur niet uit…!

Beperk de tijd
‘Ik stop na een paar biertjes’ blijkt niet
zo’n effectieve strategie. Je hebt immers
een nuchter hoofd nodig om te besluiten
om te stoppen. Het is veel gemakkelijker
om de begintijd aan te passen. Dus niet
eerder dan half tien (’s avonds!) een
drankje nemen.

Pauze
Als je denkt dat je je drankgebruik in de
hand hebt, dan moeten 30 dagen zonder
alcohol voor jou geen probleem zijn. In
de maand maart zetten heel veel
Nederlanders hun alcoholgebruik even
op pauze. Als jou dat lastig lijkt, is dat
juist een goede reden om het eens te
proberen. Als je denkt dat het
gemakkelijk is, dan is er geen reden om
het niet te doen.

Beperk de leeftijd
De regel ‘Geen alcohol onder 18 jaar’ is
gebaseerd op uitgebreid onderzoek.
Hersenen zijn nog in de groei en die
groeien minder als iemand alcohol drinkt.
En omdat jongeren nog geen volgroeide
hersenen hebben zijn ze minder goed in
het afwegen van risico’s , dus is de kans
dat ze flink dronken worden en
beschonken de weg op gaan groter dan
bij ouderen. Ieder jaar dat iemand later
begint met drinken, is winst.
Zorg voor alternatieven
Geen bier is één kant van de zaak, maar
wat drink je dan wel? Er zijn veel
alcoholvrije bieren, een paar daarvan zijn
niet om in te nemen zo vies, maar er zijn
ook een aantal hele goede. Ga naar de
slijter of de supermarkt, koop een paar
verschillende alcoholvrije soorten en
zoek uit welke jij lekker vindt.
Het oog wil ook wat
Er zijn prachtige recepten voor
alcoholvrije cocktails. Het ziet er prachtig
uit, en het smaakt ook geweldig. Het
heeft pit en het heeft kleur.
Goed voorbeeld
Ouders die zelf regelmatig alcohol
drinken zullen zien dat hun kinderen dat
ook doen. Laten zien dat een feestje
zonder alcohol ook gezellig is, helpt.
Praten
Als ouder kan je de schadelijke gevolgen
van alcohol met je kinderen bespreken.
Een puber is vaak niet bezig met
gevolgen op de lange termijn. Maar de
gevolgen voor de korte termijn zijn vaak

Schrijf je in bij www.ikpas.nl
In Achterberg doen er al zeker 25
mensen mee, een deel daarvan deelt zijn
ervaring op de website
www.nucherterachterberg.nl.
Voor praktische vragen over drank en
drugs is er een website:
www.nuchterachterberg.nl.
U vindt daar informatie over middelen,
over hulp, over mogelijkheden om in
Achterberg in gesprek te komen.
U vindt daar ook een antwoord op de
vraag: Heb ik, of heeft mijn vriend,
buurman, partner of kind nu echt een
probleem waar iets aan gedaan moet
worden? Of valt het gelukkig allemaal

Middelen die
we zien in
onze regio

Home Party voor ouders
Voorlichting over gamen, alcohol en drugs, bij u in de huiskamer
Wij geven voorlichting over verslaving, gamen, alcohol en drugs
Ghb

Cocaine

bij u in de huiskamer. De voorlichting is bedoeld voor ouders van
jongeren van 12 tot 17 jaar en is er om antwoorden en praktische
tips te geven op vragen die u heeft over alcohol en drugs.

Xtc

Xtc

Speed

Marijuana

Twaalf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

vragen over gamen, alcohol en drugs
Wanneer is gamen niet meer gezond?
Wat is dat eigenlijk: XTC, speed, cannabis en GHB?
Wat zijn de risico’s van die middelen?
Op welke leeftijd beginnen jongeren aan drugs?
Hoe komen jongeren aan drugs?
Hoe erg is een biertje onder de achttien nu eigenlijk?
Hoeveel alcohol is voor een volwassene nog veilig?
Wat doet u als uw kind alcohol wil drinken?
Hoeveel kinderen lopen risico’s met alcohol en drugs?
Hoe weet u of uw kind risico loopt?
Wat kunnen ouders zelf doen?
Waar kunt u terecht voor hulp?

De voordelen van voorlichting aan huis
•
Voorlichting op het moment dat het u uitkomt.
•
U krijgt praktische antwoorden op uw vragen
•
Met vrienden onder elkaar praat het wat gemakkelijker .
•
U hoort ook de vragen waar andere ouders mee zitten.
De spelregels
•
U nodigt ons uit en, als u dat wil, nog andere ouders
•
We komen bij u thuis en u zorgt voor de koffie.
•
Iedere vraag mag gesteld worden.
•
Alles wat die avond gezegd wordt blijft binnenskamers.
•
Er wordt niets geregistreerd.
•
Er zijn verder geen kosten aan deze avond verbonden.

Alcohol- & Drugspreventie
bij VVA Achterberg
Achterberg – Op maandagavond 6 juni hield voetbalvereniging
VVA Achterberg een preventievoorlichting over alcohol & drugs.
Tijdens deze zeer geslaagde avond hebben de oudere jeugdleden
veel opgestoken over de gevolgen van het gebruiken van alcohol
en drugs.

In vier groepen namen de jongeren deel
aan de vier verschillende
trainingsonderdelen. Bij preventiedeskundige Luuk Miedema werden de
leden geïnformeerd en aan de tand
gevoeld over het gebruik en de gevolgen
van alcohol. Bij jeugdwerker Anne Jan
Odinga discussieerden ze over drugs.
Van de Achterbergse wijkagent Dorien
Laport–Knies, kregen ze informatie over
de gevolgen van alcohol en drugs in het
verkeer.
Tot slot werd er op het voetbalveld een
parcours afgelegd met een alcoholbril
op. Met deze bril op zie je ongeveer
hetzelfde als wanneer je te diep in het

glaasje hebt gekeken. Een erg ludieke,
leerzame en confronterende proef
waarbij de gevolgen van alcohol goed
zichtbaar waren: er werd geen bal meer
goed geraakt!
Na afloop van alle onderdelen hebben de
deelnemers nog even samen nagepraat
over het thema en het verloop van de
avond. Vervolgens ging iedereen met
veel nuttige informatie naar huis.
Marc Bouwman
Voorzitter VVA Achterberg

ALS HET BLOWEN
NIET OVERWAAIT…

Stel je vader of je dochter is verslaafd?
En wat doe je als partner, als ouder of als kind?
Als een gezinslid teveel drinkt, of verslaafd is aan één of ander

Achterberg spreekt zich uit!

middel, dan legt dat een enorme druk op de andere gezinsleden.
Alleen al de pogingen om het drinkgedrag te verbergen voor de
buiten wereld vraagt al heel veel energie. Maar denk ook aan de
onveiligheid, ruzies, onbetrouwbaarheid in afspraken, nooit weten
hoe je vader, je moeder of je zoon of wie dan ook die verslaafd is,
nu weer thuis gaat komen.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Partners of kinderen van verslaafden
zitten allen in dezelfde klem: in huis er
over praten levert meestal ruzie op. Er
buitenshuis over praten voelt als verraad.
Wachten en hopen dat het beter gaat
levert niks op, het wordt vaak alleen
maar erger. In je eentje kom je er niet
uit.
In hoeverre help je je vader, zoon,
moeder of dochter door heel loyaal de
problemen binnen de muren van het
eigen gezin te houden? In de praktijk
blijkt dat mensen die hulp zoeken
buitenshuis het meeste bereiken. Alleen
al het feit dat je zelf leert hoe je het best

Wij in Otterlo houden van ons dorp en van
onze jongeren. We zijn heel tolerant
tegenover elkaar en ook tegenover de
jeugd. Er is ook geen sprake van
vernielingen. Overlast bezorgen we elkaar
niet of nauwelijks. We kunnen goed met
elkaar overweg. Dat geldt ook voor ouders
met hun kinderen. Op een belangrijk punt
schieten we als ouders echter tekort. We
weten onze jongens en meisjes er niet van
te weerhouden om al heel jong met alcohol
drinken te beginnen. De schade die het de
ontwikkeling van hun hersenen berokkent is
niet gering. Door de weeks leren ze of
werken ze hard, maar in het weekend doen
ze door hun drinkgedrag afbreuk aan hun
mogelijkheden en capaciteiten. Natuurlijk
hebben we allemaal te maken met
beperkingen in ons denkvermogen door
onze aanleg of door schade die we hebben
opgelopen in de loop van ons leven, door
ziekten of ongevallen. Maar als jongeren zich
zelf schade aan doen door het gebruik van
sterke drank en wij dat tolereren van onze

om kan gaan met een verslaafde is al
een stap vooruit. En wellicht heeft dat op
termijn ook effect op degenen die
gebruikt.
Sommige mensen zullen het liefst eerst
met iemand praten die ze kennen.
Familieleden, mensen van de kerk, een
vertrouwenspersoon op school of een
goede vriend of vriendin kan een goed
begin zijn. Anderen praten liever
anoniem met een hulpverlener of
lotgenoot op afstand. Op de website
Nuchterachterberg.nl vindt je meer
informatie.

Oud & Nieuw

Achterbergers onder elkaar
Oudejaarsdag en Nieuwjaarsochtend wordt in Achterberg jaarlijks
flink gevierd, er zijn veel mensen op straat. Dat is gezellig, maar
als er veel alcohol bij komt kijken, is het goed dat sommige
mensen even worden bijgestuurd. Voor het derde opeenvolgende
jaar doet Achterberg dat zelf.

Verschillende Achterbergers,
vertegenwoordigers van kerken, de
school, politieke partijen en sportclubs
liepen overdag en ’s avonds op straat,
om samen met de jongeren te kijken hoe
leuk het feest was en om het leuk te
houden. Ik ben samen met Gert van
Laar en Marco Mulder door het dorp
gelopen. Wij kwamen verschillende
groepjes jongeren tegen met allerlei
soorten vuurwerk, die er verschillend
mee omgingen.
Zo waren er (gelukkig maar een paar) die
hard bezig waren om eigen of
andermans leven in de waagschaal te
leggen. Maar er waren ook jongeren die
knallers in een pak meel stopten om te
zien of ze oud en nieuw toch niet wit
zouden kunnen vieren… Vervolgens
kwamen we bij een feesttent aan, waar
een grote groep jongeren zich vermaakte
met mooi schoon hout dat ze hadden
verzameld, voor een vuurtje tegen de
kou. Er waren drie verschillende
carbidconstructies om de oren zo nu en
dan te laten piepen (als je niet op tijd je
vingers in je oren had gepriemd!;) Dit
feest is op deze manier al voor de derde
keer op rij gehouden op deze locatie.
En ik kan eerlijk zeggen dat het weer
leuk, gezellig en onderhoudend was. Het
brengt een deel van het dorp samen om
een jaar met z’n allen af te sluiten. Wat ik
er bijzonder aan vind, naast de sfeer, zijn
de gesprekken die ik er voer met de
jongeren, hun broertjes, vaders,
vriendinnen en mensen die vroeger ook

jong zijn geweest. Het valt me op, dat
bijna al deze mensen een eigen bedrijf
hebben of van plan zijn om er één op te
starten. Wat inhoudt dat deze jongelui
altijd hard werken voor hun centen en
dat ook met hart en ziel doen. Dat zie ik
door de mooie creaties straatwerk die ze
mij laten zien en de passie waarmee ze
over hun werk praten.
Ik ben zelf rond 21:00 uur naar huis
gegaan om met mijn zoon mooi
vuurwerk te bekijken. Ik heb begrepen
dat de jaarwisseling verder ook prettig is
verlopen. Hier en daar was er wel een
vuur, dat gelukkig na onderling overleg
snel gedoofd kon worden.

Achterbergers onder invloed
In de afgelopen vier jaar heb ik kennis mogen maken met heel veel
mensen uit Achterberg. Samen met mensen uit het dorp hebben we
gekeken hoe we het alcohol- en drugsgebruik kunnen beïnvloeden.
Hoe groot die invloed is, is moeilijk te meten. Wat me wel is
opgevallen, is het grote aantal mensen in het dorp dat zich zorgen
maakt.
Natuurlijk zijn er mensen die voluit in beeld hun zorgen over de gevolgen van alcohol
en drugsgebruik uitspreken. We weten dat 10% van de Nederlanders problemen
ondervindt in het dagelijks leven door alcoholgebruik. In Achterberg zitten we niet
onder dat percentage. En mensen van kerken, scholen, sportverenigingen, politieke
partijen en dorpsbelang zien ook de gevolgen van alcohol in het dagelijks leven.
Naast deze mensen heb ik ook veel moeders ontmoet, die zich zorgen maken over
drank- en drugsgebruik. Zij lopen daar naar buiten toe niet zo mee te koop, want soms
levert dat wrijving op met hun kinderen of hun partner. Toch proberen ze hun invloed
uit te oefenen op hun kinderen.
Ook in de keten ben ik jonge Achterbergers tegengekomen, die zich zorgen maken
over het drinkgedrag van sommige vrienden. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het
feit dat die jongens en meisjes veilig thuiskomen. En ze bespreken hun irritatie over
dronkenschap ook met hun vrienden.
Ik vind het persoonlijk hartverwarmend om te zien hoe steeds meer Achterbergers zich
realiseren dat ruzies en ongelukken door alcoholgebruik geen natuurverschijnsel zijn,
maar gewoon menselijk gedrag waar echt iets aan te doen is. Toen ik voor het eerst in
Achterberg kwam, hoorde ik dat Achterbergers eigenzinnig en koppig waren. Nu ik er
wat langer naar heb kunnen kijken, geloof ik dat die eigenzinnigheid en koppigheid juist
ook de weg kan zijn waarlangs alcohol- en drugsgebruik verminderd kan worden.

Hartelijke groet,
Anne Jan Odinga
Jongerenwerker Achterberg

Luuk Miedema
Deskundige Alcohol & Drugspreventie

Trekkertrek
De Trekkertrek Achterberg afgelopen jaar op 18 mei is weer goed
verlopen! De opkomst was uitstekend en het was een mooie en
gezellige wedstrijd. Samen met een team van maar liefst 100
vrijwilligers hebben we als organisatoren ervoor gezorgd dat de
Trekkertrek een veilig en sfeervol familie-evenement was.
De gemeente complimenteerde ons met de organisatie en het
resultaat.

Het alcoholbeleid hebben wij dit jaar
aangescherpt en er ook strak de hand
aan gehouden. We hebben een ‘zero
tolerance’ beleid gevoerd. Vooraf
hebben we de regels bekend gemaakt
en bij de ingang van het terrein hing een
publicatie met de tekst:

Geachte bezoeker,
Wij hanteren een ZERO TOLERANCE
beleid op dit evenemententerrein:
• Geen alcohol onder de 18 jaar
• Geen alcoholverstrekking aan
jongeren onder de 18 jaar
• Geen drugs
Bij overtreding wordt u zonder
waarschuwing van het terrein verwijderd.
Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers,
de beveiliging en de bezoekers zelf was
het een editie zonder wanklanken. De
aankomende editie op 17 mei 2019 gaan
we daar opnieuw voor!
Evert van Kreel
Voorzitter Stichting Trekkertrek
Achterberg

Links: vrijwilligster organisatieteam.
Rechts: jongerenwerker Anne Jan Odinga

ALS DE DRANK
JE DE KEEL UITHANGT

Als gamen geen spelletje meer is
De meeste jongeren gaan gezond om met computers, mobiele
telefoons en andere apparaten met een beeldscherm. Een aantal
jongeren komt er mee in de problemen. Gameverslaving is een

Alcohol en Drugs in Achterberg!
Het begint bij de ouders!

erkende ziekte, die wordt behandeld door de verslavingszorg. Wat
maakt nu het verschil tussen een leuk spelletje en verslaafd
gedrag?
Er zit een verschil tussen wat ouders
leuk vinden of irritant en wat werkelijk
riskant gedrag is. Verliest uw kind
contact met vrienden en familie door
gamen, lijden de schoolprestaties onder
het gamen, moet uw kind geld lenen om
spelletjes te kopen, ontstaat er
slaapgebrek? Niet al deze zaken zijn één
op één een indicatie voor verslaving.
Maar als ze allemaal dezelfde kant
opwijzen, dan is het goed om eens in
gesprek te gaan.

schatten. Sommige games zijn voor
jongeren vanaf 18 jaar, daar
moet een brugpieper niet mee in
aanraking komen. Sommige games
speel je wereldwijd samen via het
internet.
Op internet kunt u alle informatie vinden
en op de site www.nuchterachterberg.nl
verwijzen we naar de belangrijkste
artikelen. Het is natuurlijk nog mooier als
uw kind u even bijpraat over gamen, en
u kan laten zien wat hij of zij doet!

Veel ouders gamen zelf niet en hebben
dus ook geen idee wat hun kinderen aan
het doen zijn.
Dan is het lastig om de risico’s in te

Praktische tips:
●
●
●
●
●

Maak concrete afspraken over wanneer er gegamed wordt en wanneer niet.
Weet welke games uw kinderen spelen (ook online games).
Kijk zo nu en dan mee, probeer het spel zelf ook eens.
Zoek informatie over games
Bespreek uw twijfels met uw kind en zo nodig met iemand die er meer
van weet.

Noach
Hoe voorkom je dat je verdrinkt?
Als kerken worstelen we al jaren met misbruik van alcohol. We zien helaas nog te veel
mensen, die in hun leven de gevolgen ondervinden van overmatig alcohol gebruik. Dat
geldt zowel voor leden van onze kerken als voor mensen, die niet kerkelijk zijn
aangesloten. In het onderstaande voorbeeld willen we laten zien hoe alcohol het leven
van mensen negatief beïnvloedt.
In de Bijbel lezen wij van Noach, een man in wie de liefde van God in zijn hart was.
Toen Noach na de zondvloed wijn ging maken, dronk hij teveel en wist niet meer wat
hij deed. Hij ging in zijn tent en ontkleedde zich en viel in slaap. Eén van zijn drie
zonen zag dat zijn vader naakt in de tent lag en vertelde dat spottend aan zijn andere
twee broers. Die twee broers vonden dat heel erg en eerden hun vader door hem te
bedekken met een kleed, terwijl ze hun gezicht van hun vader afwendden, zodat zij de
naaktheid van hun vader niet zagen.
Hoe kijken we in 2019 naar dit verhaal?
We kunnen er drie conclusies uit trekken. Als zelfs Noach, die God lief had, in de
zonde van dronkenschap kon vallen, moeten wij al helemaal niet denken dat het ons
niet zou kunnen overkomen.
Waakzaamheid is dus een goede raadgever en we mogen ons nooit beter voelen dan
een ander. In de Bijbel lezen we dat Gods kinderen aan de Heere vragen: Vergeef mij
al mijn zonden en doe mij treden op het pad van Uw geboden.
Ouders hebben een dubbele verantwoordelijkheid als het gaat om alcoholgebruik. Niet
alleen is hun drinkgedrag vaak een voorbeeld voor hun kinderen, het wordt ook heel
moeilijk om kinderen uit te leggen dat alcohol drinken riskant is als je zelf als ouder een
flinke drinker bent. Ouders, die teveel alcohol drinken, raken de controle kwijt over
zichzelf en hun kinderen. Daarbij kunnen ze het respect van hun kinderen verliezen.
In de Bijbel wordt ons de Weg gewezen.
Ook voor dronkaards, die hun zonden bekennen en hun schuld belijden is er vergeving
te verkrijgen bij de Heere Jezus Christus, Die ook voor die zonden wilde lijden op
Golgotha.
G. Klein

De werkgroep
Nuchter Achterberg bestaat
uit zeer betrokken en
actieve Achterbergers.
Zij vertegenwoordigen
verschillende organisaties,
kerken en verenigingen:

Alcohol- & drugsspel

Hennie Koster, directeur

Karin Majoor, vertegenwoordiger

Marc Bouwman, voorzitter

Oud Gereformeerde
Gemeente

WILLEM TEELLINCKSCHOOL

in Nederland te Achterberg
De heer Klein

Gereformeerde Gemeente
in Nederland Rhenen
De heer Koster

Op de Willem Teellinckschool hebben wij voor vrijwel alle ouders
en hun kinderen van groep 8 een voorlichting georganiseerd in de
vorm van een alcohol & drugsspel.

De wijkagent voor
Achterberg neemt na een
korte introductie een
blaastest af en vertelt daarbij
over het gebruik van alcohol
en het verkeer

Wij zijn als ouders erg
tevreden over de avond over
alcohol- en drugspreventie.
De informatie en de
workshops waren heel
waardevol!
Fijn dat de school hieraan
mee wil werken en open
staat voor deze en andere
avonden, om zo onze
kinderen en ons als ouders
weerbaar te maken tegen
deze verleidingen. Wij
ervaren het als extra steun
in de rug om onze kinderen
goede voorlichting te geven
over alcohol -en drugs..

Op de Willem Teellinckschool hebben wij
voor vrijwel alle ouders en hun kinderen
van groep 8 een voorlichting georganiseerd in de vorm van een alcohol &
drugsspel.
Om 19.00 uur na de gebruikelijke
opening startte de heer Luuk Miedema
met een algemeen verkennend verhaal
over het gebruik van alcohol en drugs.
Na deze inspirerende inleiding met
prikkelende uitspraken ter bezinning op
het onderwerp gebruik of misbruik van
drank of drugs, gingen de jeugdige
deelnemers aan deze voorlichtingsbijeenkomst met hun ouders in groepjes
uiteen in het schoolgebouw. In verschillende beschikbare ruimtes werden
enkele thematische workshops
gehouden.

Jongerenwerker Anne Jan
Odinga begeleidt een
rollenspel van een
thuissituatie: Je kind van 14
jaar loopt bij binnenkomst
rechtstreeks naar de
koelkast en haalt er een
biertje uit. Hoe reageer je als
ouder(s)?

Preventiedeskundige Luuk
Miedema bespreekt in zijn
groep stellingen over alcohol
waar de ouders en hun kind
eerst in gesprek gaan om
met een eenduidige reactie
te komen.

Baukje Reynders,
beleidsadviseur jeugd van de
gemeente Rhenen, heeft een
ervaringsspel: met een
alcoholbril op lopen over een
rechte lijn met ‘high five’
finish. Ervaren hoe het is als
je 2-3 biertjes hebt
gedronken en daarna 5-6
biertjes. De kinderen en de
ouders werden uitgedaagd
de bril op te zetten.

‘Het belang van het
in gesprek blijven met
onze kinderen kwam in
alle workshops duidelijk
naar voren’.
(Ouder van een tienerdochter)

De medewerker van IRISzorg
brengt een drugskoffer
mee en geeft op een
interactieve wijze
voorlichting over alcohol en
het effect op je brein.

Hier thuisgekomen merkten
we aan onze dochter dat ze
er ook als kinderen veel van
opgestoken hebben.
Ook de avond van 24 april
was een heel leerzame
avond. (Voorlichtingsavond
voor ouders van
tienermeisjes - alcohol en
het puberbrein).

Gereformeerde Gemeente Rhenen
De heer Robbers

De heer van Laar en de heer van Roekel

Ds. J.H. de Vree

Gert van Laar
Fractievoorzitter SGP

Ana Hulsebosch
Raadslid Rhenens Belang

ChristenUnie
Fractievolger Astrid Rooseboom
Eduard Meurs
Wijkcomité Achterberg

Anne Jan Odinga
Jongerenwerker JeugdaanZ

Luuk Miedema
Preventie expert

Baukje Reynders
Adviseur Sociaal domein - Jeugd

