
Wanneer? Dinsdag 8 mei om 19u30
Waar? CAD Limburg, Salvatorstraat 25, Hasselt
Prijs? Gratis
Inschrijven & info? Preventiedienst CAD 
Limburg bij David Fraters
011/27 42 98 of david.fraters@cadlimburg.be

Dinsdag
8 mei

Infoavond Take Care
Alcoholgebruik bij jongeren

Deze cursus is een samenwerking van:  

Take Care is een Europees pilootproject dat het 
alcoholmisbruik bij jongeren tussen 12 en 21 jaar 
wil terugdringen. Dit project vindt plaats in in 10 
Europese steden. Om ons doel te bereiken wordt 
er gewerkt naar vier doelgroepen: jongeren, ou-
ders, sleutelfiguren en verkopers van alcohol. 

Om zoveel mogelijk ouders te kunnen informeren 
over hoe je met alcohol kan omgaan en wat de 
risico’s van alcoholgebruik (of -misbruik)  zijn bij 
jongeren, organiseert Vormingplus Limburg sa-
men met CAD Limburg een infoavond. 

Je krijgt er informatie over de risico’s van (over-
matig) alcoholgebruik, maar ook tips om erover te 
praten met je kind. Deze infoavond is gratis. 

Wanneer? Dinsdag 8 mei om 19u30
Waar? CAD Limburg, Salvatorstraat 25, Hasselt
Prijs? Gratis
Inschrijven & info? Preventiedienst CAD 
Limburg bij David Fraters
011/27 42 98 of david.fraters@cadlimburg.be

Dinsdag
8 mei

Infoavond Take Care
Alcoholgebruik bij jongeren

Deze cursus is een samenwerking van:  

Take Care is een Europees pilootproject dat het 
alcoholmisbruik bij jongeren tussen 12 en 21 jaar 
wil terugdringen. Dit project vindt plaats in in 10 
Europese steden. Om ons doel te bereiken wordt 
er gewerkt naar vier doelgroepen: jongeren, ou-
ders, sleutelfiguren en verkopers van alcohol. 

Om zoveel mogelijk ouders te kunnen informeren 
over hoe je met alcohol kan omgaan en wat de 
risico’s van alcoholgebruik (of -misbruik)  zijn bij 
jongeren, organiseert Vormingplus Limburg sa-
men met CAD Limburg een infoavond. 

Je krijgt er informatie over de risico’s van (over-
matig) alcoholgebruik, maar ook tips om erover te 
praten met je kind. Deze infoavond is gratis. 

Wanneer? Dinsdag 8 mei om 19u30
Waar? CAD Limburg, Salvatorstraat 25, Hasselt
Prijs? Gratis
Inschrijven & info? Preventiedienst CAD 
Limburg bij David Fraters
011/27 42 98 of david.fraters@cadlimburg.be

Dinsdag
8 mei

Infoavond Take Care
Alcoholgebruik bij jongeren

Deze cursus is een samenwerking van:  

Take Care is een Europees pilootproject dat het 
alcoholmisbruik bij jongeren tussen 12 en 21 jaar 
wil terugdringen. Dit project vindt plaats in in 10 
Europese steden. Om ons doel te bereiken wordt 
er gewerkt naar vier doelgroepen: jongeren, ou-
ders, sleutelfiguren en verkopers van alcohol. 

Om zoveel mogelijk ouders te kunnen informeren 
over hoe je met alcohol kan omgaan en wat de 
risico’s van alcoholgebruik (of -misbruik)  zijn bij 
jongeren, organiseert Vormingplus Limburg sa-
men met CAD Limburg een infoavond. 

Je krijgt er informatie over de risico’s van (over-
matig) alcoholgebruik, maar ook tips om erover te 
praten met je kind. Deze infoavond is gratis. 


