Verslag Jeugdraad 1 maart 2016:
Aanwezig: Gabriëla (voorzitter), Erik (Penningmeester), Wouter, Ruben, Tom, Céline (Chiro
Erps-Kwerps), Zoë, Janne, Gilles, Nils, Michiel (Chiro Everberg), Jana, Tom (Scouts
Kortenberg), Jens (JH Den Aap), Pieter (JH Den Uyl), Dave (JH ’t Excuus), Shayan en
Shabnam (Speelplein Alles Kids), Mit (jeugdconsulent), Harold (schepen Jeugd)
Ann Vannerem (schepen cultuur, sport, BIB en toerisme) en Sofie Fruyt (drugs- en
alcoholpreventiemedewerker)
Verontschuldigd: Luc Tordoir (Werkplaatsen), Jolien (Chiro Erps-Kwerps) en Thibaud (JH
Den Aap)


Goedkeuring verslag jeugdraad van februari 2016
 Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.



Veranderingen sterke drank aanvraag (Sofie Fruyt licht toe)
Kadering van de beslissing: Sofie kreeg vanuit het Schepencollege de vraag om op te
lijsten wie wanneer een sterke drank aanvraag heeft aangevraagd in 2015: in totaal
werden er in 2015 10 aanvragen ingediend waarvan 8 door jeugd(raad)verenigingen
(waarvan 3x Den Aap en 3x Chiro Flurk). De aanvragen van de jeugdverenigingen
werden allemaal goedgekeurd, die van de overige verenigingen niet meteen gezien het
hier verbruik in de openbare ruimte betrof.
Harold licht de beslissing nog wat extra toe:
Bij wet is sterke drank niet toegelaten op evenementen. Sofie heeft het Schepencollege
hier vanuit haar professionele functie op gewezen. In Kortenberg dient dan ook
hiervoor een vergunning aangevraagd te worden aan het Schepencollege. De
toekenning van deze uitzonderlijke vergunning is dan ook als een uitzondering (en niet
de regel) te beschouwen. Daarnaast is het niet de politiek van het gemeentebestuur om
het gebruik van sterke drank te promoten onder de jeugd. Alleen in uitzonderlijke
gevallen en bij een speciale gelegenheid kan dit toegestaan worden. Het mag geen
evidentie of gewoonte worden dat men sterke drank schenkt.
Vandaar de beslissing om per vereniging maximum 2x een aanvraag voor sterke drank
toe te laten.
Deze regel geldt niet voor de organisatie eetfestijnen waar men bij de koffie nog een
drankje wenst te schenken.
Waarom moeten wij een kopie van het strafregister tonen als we een sterke drank
vergunning aanvragen? Wat is hier het nut van?
Dit is afkomstig vanuit een vroegere wetgeving. Nadien werd dit afgeschaft en
overgeheveld naar de gemeentes: de gemeente kan zelf beslissen of ze dit al dan niet
opleggen.
 Harold zal de vraag meenemen en wil bekijken of deze formaliteit afgeschaft
kan/mag worden.

Waarom is 3 aanvragen teveel?
Omdat het ook snel 4 kan worden en omdat het gewoon geen evidentie is dat het al
wel wordt toegestaan af en toe! Sterke drank moet geen lokker zijn om jongeren naar
het evenement te laten komen.
Dit werd beslist zonder inspraak vanuit de jeugdraad. Zijn we dan geen adviesraad
voor zulke beslissingen? Het is jammer dat er op voorhand niet werd gecommuniceerd
met de jeugdraad.
Klopt, het Schepencollege heeft dit beslist zonder veel ruimte open te laten voor debat
over dit onderwerp. Omdat het sowieso al een gunst is dat er af en toe een aanvraag
wel wordt goedgekeurd en omdat dit niet verder gepromoot hoeft te worden.
Sofie stelt ook haar eigen aanbod voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen voor. Elke
vereniging krijgt hiervan hand-outs en folders.
De uitleg van de verschillende initiatieven worden ook als bijlage aan dit verslag
toegevoegd.
Bij extra vragen: Sofie Fruyt mag steeds gecontacteerd worden.


Toelichten + beantwoorden vragen i.v.m. het accommodatieplan
Schepen van Cultuur, Sport, BIB en toerisme, Ann Vannerem komt op de jeugdraad
het accommodatieplan toelichten.
De jeugdraad heeft de mogelijkheid haar vragen bij het plan te stellen.
Voor de situering, kadering, visie en doelstellingen van het plan: zie het document op
de website http://kortenberg.be/www-kortenberg-be-accommodatieplan-20162025.html
Vragen vanuit de jeugdraad:





Wat is het nut van de fusie van de voetbal?
o Bij bv. Bertem-Leefdaal heeft dit de voetbal eigenlijk teniet gedaan. Het is
natuurlijk afhankelijk van de gemeente en de inwoners of een club kan blijven
leven of niet. Dit is niet louter te herleiden naar de infrastructuur.
o We willen investeren in de jeugdopleidingen van de voetbal om te eindigen
met een goede 1ste ploeg.
o Binnen de jeugdraad is er echter veel bezorgdheid dat de voetbalploeg van
Erps-Kwerps stopt als er verhuisd moet worden naar Kortenberg.
o Bovendien zijn er velden te kort
 De gemeente is op zoek naar een plaats waar meerdere velden
beschikbaar zijn, naast de velden in Kortenberg
Er wordt geschreven dat de bezettingsgraad in bepaalde locaties laag zou zijn, maar
bv. in sporthal EK is het nog moeilijk om een extra activiteit van bv. Chiro EK in te
plannen. Is dit niet tegenstrijdig?
o Er werd samengezeten met de sporthallen en de dienst Vrije Tijd om alles te
kunnen inplannen. Bleek dat er twee maanden geen wedstrijden gespeeld
konden worden omdat de sporthal bezet was voor allerhande andere
activiteiten









o In Colomba gebeuren er nu evenementen die eigenlijk op een andere locatie
kunnen doorgaan. Als deze verhuizen, is er meer ruimte voor activiteiten in
Colomba.
o Bezorgdheid dat mensen enkel naar evenementen in hun eigen deelgemeente
komen en niet gaan mee “verhuizen” naar Berkenhof of Colomba als er daar
evenementen georganiseerd worden vanuit een vereniging uit de eigen
deelgemeente.
Berkenhof en Sporthal EK zijn aan vervanging toe wegens ouderdom.
Sporthal EK verhuist vanuit woonzone naar zone voor recreatie, dus zal op een andere
locatie opnieuw gebouwd worden
Waar moeten de activiteiten van Chiro Erps-Kwerps naartoe? Onze drie grote
evenementen hebben momenteel geen locatie meer. Er is niet voldoende plaats. Ook in
Colomba is er elk weekend veel te doen. Moeilijk om hier nog andere dingen in in te
plannen? Ook moeten we rekening houden met onze eigen jaarlijkse
planningskalender
In het plan staat dat Kortenberg geen grote fuiven meer wil ondersteunen. Waarom?
o We hebben er niets op tegen, maar er is een grote maatschappelijke kost die er
tegenover staat. Mensen met minder ervaring die aan fuiven beginnen.
 Jeugdraad weerlegt dit: we hebben veel ervaring en zorgen ook voor
voldoende doorstroming binnen de eigen werking om de organisatie
kwalitatief hoog te blijven houden
 Fuiven zijn een grote kost voor een sporthal qua infrastructuur
We zullen met onze fuiven dus moeten verhuizen naar Colomba. Wat met de
inkomhal en de verouderde infrastructuur?
o De inkomhal wordt binnenkort vernieuwd, rekening houdend met het feit dat
er fuiven georganiseerd zullen worden
o Ook met de tapinstallatie zal rekening gehouden worden bij de verbouwingen
o Voor organisatoren van fuiven brengt Colomba meer werk met zich mee:
 Meer parking om af te sluiten met hekken en plastiek
 Podium te klein
 De vloer is na 1u verschrikkelijk
 Condensatie
o Aan de keuken zal op zich niets veranderen.
 De andere bedenkingen worden meegenomen in de plannen



Mobiliteit: Komen er fietspaden bij om veilig van Erps-Kwerps naar evenementen in
Kortenberg te gaan? Je moet nu over wegen waar er geen fietspad is, bv. de
Stationsstraat en de Leuvensesteenweg aan het containerpark
o Aan de Leuvensesteenweg komen binnenkort lichten en een fietspad
o De Zipstraat: krijgt momenteel een fietspad in twee richtingen
o Stationsstraat: klopt -> wordt meegenomen, want ook de voetbal die aan de
Minneveldstraat komt, moet tegen dan op een veilige manier met de fiets
bereikbaar zijn.
Andere bezorgdheden mogen nog aangevoerd worden. Laat deze even weten aan
dienst Vrije Tijd en/of Harold.

Kunnen de Excels met cijfers aan ons bezorgd worden? Mit zal deze meesturen met
het verslag
Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
 Chirorestaurant: goed!
Den Aap
 Gewoon open gehouden
 Voorbereid voor Glow in the dark
’t Excuus
 1x gesloten, daarnaast de gewone werking
Chiro Everberg
 Winterrestaurant
Scouts Kortenberg
 /
Speelplein
 Krokusvakantie gehad
 Geholpen op restaurantdag van De Boemerang
JH Den Uyl
 /


Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Chiro EK: er is een stuk uit de ruit van de schuifdeur: dit werd al zelf
doorgestuurd naar de technische dienst. Technische dienst is op de hoogte.
o Den Aap: de kraan van onze toog zou vastgezet moeten worden, deze draait
zot. De pissijn van de mannenwc blijft lopen.
o ’t Excuus: vervanging van TL-lamp in de wc: ’t Excuus mailt dit zelf door naar
de technische dienst
o Den Uyl:
o Chiro Flurk:
o Scouts: mannentoilet is kapot. Scouts mailt dit zelf door naar de technische
dienst.



Update kalender
o Nieuwe data invullen op Google Drive : iedereen kan ondertussen aan het
document.
o Datum volgende jeugdraad (jeugdraadweekend):
o Jeugdraadweekend:
 1,2 en 3 april



Subsidiereglement + excuusfeesten
Vanuit de organisatie van de Excuusfeesten werd aan het gemeentebestuur de vraag
gesteld op welke manier zij beroep kunnen doen op subsidies vanuit de gemeente,
gezien zij met dit evenement niet vallen onder het subsidiereglement van
“grootschalige, bovenlokale evenementen” vanuit de dienst Cultuur.
Momenteel is er geen enkele manier waarop zij subsidies kunnen ontvangen. Zij
stelden de vraag of dit eens onder de loep genomen kan worden.
Harold meldt dat er een initiatief wordt genomen om een subsidiereglement uit te
werken, gericht op het ondersteunen van organisatie door de Jeugd(raad)verenigingen
die hun directe werking en leden overstijgen. Evenementen zoals de Excuusfeesten,
maar ook bv. de Obstakelrun, Klapmosfeer… een duwtje in de rug geven en wél
subsidies voor hen voorzien. Let wel: subsidies die volledig los gekoppeld zijn van het
standaard subsidiereglement voor jeugd.








Belangrijk hierbij:
Het gaat om evenementen die o.a.:
o vanuit een jeugdvereniging, aangesloten bij de jeugdraad, georganiseerd
worden, maar die wel de gewone jeugd- en/of ledenwerking overstijgen en dus
een bredere doelgroep dan de eigen leden beogen (= openbaar en voor iedereen
toegankelijk).
o Forum of inhoud van het evenement is ruim: ontmoeting, sport, cultuur…
o Een fuif valt hier niet onder.
o al minstens 1x hebben plaatsgevonden
Een evenement kant slechts één keer per jaar, door één vereniging ingediend worden.
De post “projectsubsidies” uit het huidige subsidiereglement wordt vanaf nu expliciet
voorbehouden aan nieuwe projecten/evenementen die voor de eerste maal
georganiseerd worden. De projectsubsidie kan dan aangevraagd worden als financiële
hulp bij de eerste organisatie. Een projectsubsidie kan niet twee maal naar hetzelfde
evenement gaan. Het is echt enkel bestemd voor opstartende, nieuwe projecten.
De juiste bedragen en de procedure moet nog bepaald worden.
Waarover moet nog nagedacht worden:
o enerzijds het maximumbedrag van de gehele subsidiepost, anderzijds het
maximumbedrag dat door een vereniging aangevraagd kan worden of beslissen
we, net zoals de projectsubsidies, op de jeugdraad via stemming welk bedrag
een bepaald evenement krijgt. -> Wordt nog bekeken.
o Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
o Wat is de inhoud van het evenement?
o Hoe wordt de subsidie toegekend (vast bedrag of via stemming in de
jeugdraad)?
o Hoe lang op voorhand moet de subsidie aangevraagd worden?
o ….
 Harold vraagt dat de JR dit op het jeugdraadweekend bespreekt
en met bijkomende input/ideeën komt.



-

Jeugdraadweekend 1-2-3 april in Gent:
-

Is iedereen zaterdag aanwezig? Normaal wel. Goed, want dan houden we onze
vergadering.

-

Wie kan er rijden?
o Tom, Ruben, Dave?, Wouter, Zoë?

Welke planning?
o Vertrek aan gemeentehuis vrijdag om 19u
o Vrijdagavond: cantus
o Zaterdag:
 9u vergadering
 In de namiddag: Gent
 ’s Avonds: avondactiviteit in centrum (Tom zoekt uit)
o Zondag:
 Opruim en opkuis
 Vertrek om 12u
-

Prijs? Hoeveel betalen we elk?


-

Eten en drank:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-



15 euro. Iedereen stort dit op de rekening van de jeugdraad. Erik zet het
rekeningnummer op de Facebookpagina van de jeugdraad

Frituursnackes
Frietjes
BBQ
Croques
Boterhammen
Jupiler
Cava
Koffie
Frisdrank

Tournee General:
o We bespreken dit op het weekend. Denk alvast na over DJ’s, thema’s voor de
kidsnamiddag, de jeugdhuizentoer…. zodat we niet van nul moeten starten.

Varia:
-

Jaks : zoeklicht@kortenberg.be (voor 20/03 binnen brengen voor maand mei)
Stuur alle artikeltjes ook in CC naar Mit! Wie schrijft iets:
o Scouts
o Chiro Flurk

-

Opleiding EHBO
o Vraag eens aan jullie achterban of ze deze opleiding willen volgen ->
Volgende jeugdraad nemen we een beslissing of we nog een vorming
organiseren of niet.

-

Opleiding brandveiligheid:
o Prijzen en mogelijkheden moeten nog uitgezocht worden. MIT

-

Rondje varia
o Wouter heeft kaarten voor Daspirados
o ID-controle op fuiven: is komende. De software en hardware zijn bekend.
Al het materiaal wordt momenteel bij elkaar gezocht
o Kan er een fietspad of verlichting aan de baan naar Nederokkerzeel
komen?
 Op de planning van 2019 is er een studie omtrent deze verbinding.
Dat zal dan bekeken worden.
o Pullen van de jeugdraad zullen op jeugdraadweekend meegenomen worden
voor hen die nog geen trui hebben.
Wie nog niet betaald heeft voor zijn tweede trui, moet dringend storten (25
euro).



Rondje komende activiteiten
o Scouts: /
o Chiro EK:
 12/03 Daspirados
 Leidingsweekend
o Chiro Everberg:
 Leidingsweekend
o ’t Excuus:
 5/3: Après ski
 26/3: technofeestje
o Den Uyl:
 Planning is in opbouw
o Den Aap:
 4/03: Glow in the Dark: Candyland
o Speelplein Alles Kids:
 11-13/03: SMOSweekend
 Paasvakantie: speelpleinwerking

Volgende JR: jeugdraadweekend

Drugs- en alcoholpreventiedienst H3K
Haacht – Kampenhout - Keerbergen – Kortenberg
drugsenalcoholpreventie@haacht.be
drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be
drugsenalcoholpreventie@keerbergen.be
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
T: 016-26 94 37
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K

Aanbod jeugd 2016
De drugs- en alcoholpreventiedienst werkt aan preventie en vroeginterventie van alcohol, drugs, gokken,
gamen, medicatie en tabak. Hieronder vind je meer informatie i.v.m. het aanbod voor jeugd. Dit is een
gratis aanbod.

Preventie
Ondersteuning van gezondheidsdagen/preventiedagen
Indien jullie jeugdhuis of –beweging interesse heeft in het uitwerken van een activiteit rond alcohol of
drugs, dan kunnen jullie steeds beroep doen op de preventiedienst om deze mee vorm te geven.
Spel
Er bestaan spelen die te gebruiken zijn in de jeugdbeweging of in het jeugdhuis en rond alcohol- en
drugspreventie werken. Meer info? Bij de preventiedienst!
Feest Wijzer
Fuif of klein festival organiseren? Werk mee aan Feest Wijzer en laat je bezoekers weten welke diensten
jullie hen allemaal aanbieden. Feest Wijzer staat voor een veilig en positief uitgaansklimaat. Je promoot
je fuif op een positieve manier en de fuifgangers weten meteen wat jullie te bieden hebben. Gebriefte
toogmedewerkers? Check? Aanbieden van gezondheidsinfo? Check? Info over vervoersmogelijkheden?
Check? Oordopjes? Check? Dat zijn al 4 van de 13 aan te bieden Feest Wijzer-dienst. Kosten? Gratis!
Attent
Welke attenties biedt jouw jeugdhuis aan? Via Attent kan je aan je bezoekers kenbaar maken welke
services jullie hen aanbieden. Als jeugdhuis laten jullie hiermee zien dat jullie zorg dragen voor jullie
bezoekers én verantwoord uitgaan wordt ondersteund. Oordopjes? Check? Gezondheidsinfo? Check?
EHBO-koffer? Check? Dan bieden jullie al 3 van de 8 attenties aan. Verzilver ze door de
sterpictogrammen gratis aan te vragen!
Coaching van een alcohol en –drugbeleid in de jeugdbeweging of het jeugdhuis
Het klinkt misschien wat zwaar om een alcohol- en drugsbeleid op te stellen, en dat dan nog in je vrije
tijd. Toch is het een goede zet. Met een beleid ga je de regels verduidelijken over wat kan en wat niet
tijdens activiteiten, het kamp, … Wat als je iemand van de leden betrapt met een joint op kamp? Iemand
in het jeugdhuis is dronken en wilt nog alcohol bestellen, ... In een drugbeleid maak je hierover

afspraken en die zijn dan voor iedereen duidelijk. De preventiedienst helpt jullie aan de hand van een
handig schema om zo’n beleid op te stellen, gratis!
Vorming voor leiding/ bestuur van het jeugdhuis
De leiding of jeugdhuismedewerkers willen meer weten over productinformatie van de verschillende
drugs, een voorstelling van de bestaande spelpakketten, signaalherkenning, …
Affiches & flyers
Voor affiches & flyers van de preventiedienst ben je steeds welkom bij de preventiedienst. Ook folders
over drugs, de wetgeving, hoe ermee om te gaan e.d. zijn beschikbaar in beperkte oplage.
Fuifpolsbandjes
De alcoholwetgeving zegt ‘geen alcohol aan -16jarigen en geen sterke drank aan -18jarigen’. Hoe kan je
deze best naleven? Door op je fuif elke bezoeker een fleurig polsbandje te geven waaruit blijkt of die nu
15 of 17 jaar is. Gratis polsbandjes aan te vragen bij de preventiedienst!
Andere vragen
Heb je andere vragen gerelateerd aan deze thema’s, stel ze gerust en we bekijken samen hoe we een
oplossing kunnen vinden.

Vroeginterventie
De leiding merkt op dat er in de oudste groep al gesmoord wordt, een medeleider drinkt op elk feestje té
veel en weet er daarna niets meer van, er circuleert XTC in het jeugdhuis, … Situaties waar je je best
zorgen over maakt.
Bij de preventiedienst kan men terecht voor een kortdurend vroeginterventie-traject van 1 tot 5
gesprekken. Deze gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk. Ook ouders van een minderjarige worden
hierover ingelicht.
Vroeginterventie richt zich tot personen die beginnend (problematisch) alcohol en/of andere drugs
gebruiken.
De doelstelling is om deze (veelal) jongeren te motiveren om hun gebruik te veranderen zodat mogelijke
risico’s en problemen als gevolg van gebruik vermeden of verminderd kunnen worden.
De inhoud van het traject is steeds op maat van de jongere en er wordt getracht om de jongere inzicht
te laten verwerven over de gebruikte producten, het eigen gebruikspatroon en de invloed van het
gebruik op het eigen functioneren en zijn omgeving.
Indien na het traject blijkt dat meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is, dan zal deze persoon ook
doorverwezen worden.

Materialenaanbod
Algemeen
- affiches, enkele voorbeelden: “preventiedienst H3K”, “wij schenken geen alcohol aan 16jarigen”, preventietips, “Feest!”, “Op de poef”, “DR. T. Hacé’s wietenschap”, “Awel”, “Zwart
op wit bewezen: Studenten amuseren zich ook zonder alcohol”, …
- folders, enkele voorbeelden: “Preventiedienst H3K”, “De meest gestelde vragen: cannabis,
xtc, cocaïne, studeren en medicatie, drugs en de wet, drugs en urinetesting, …”, “Alcohol en
andere drugs, de feiten en de fabels”, “Drink, drank, dronk, …”, “Als je ouder drinkt”,
“Iemand steunen in het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken”, …
- postkaartjes: “In de war – Druglijn”, “NokNok”, “Lachen/Muziek/Voetbal is mijn drug”,
”Begin niet te vroeg”, “Bekijk het eens nuchter”, “Ff updaten – Druglijn”, …
Fuif of ander evenement
- polsbandjes: deze kan je gebruiken als inkombandje en om een onderscheid te maken
tussen -16j en +16j om zo de alcoholwetgeving na te leven
- posters: preventiedienst H3K, wij schenken geen alcohol aan -16j, Begin niet te vroeg,
Feest!, …
- flyers: preventiedienst H3K, zie ook ‘algemeen’
- Feest Wijzer: aanvraag kan gedaan worden via de preventiedienst. Gratis infomateriaal
- Banner: -16j geen alcohol, -18j geen sterke drank. Uit te lenen
- allerlei vragen
Zot op kamp
- Drugbattle voor leiding
- leidraad
- frisbee
Spel
De volgende spelen zijn te gebruiken in de jeugdbeweging. Dit kan zowel voor de leiding als
voor de oudste groep. Zo kunnen er afspraken en regels gemaakt worden, nagedacht worden
over het omgaan met alcohol- en /of druggebruik in de jeugdbeweging met inspraak van een
grotere groep.

Meer info over de spelen vraag je aan bij de preventiedienst.
Rock Zero: Een spel waarbij jongeren spelenderwijs nadenken over hun
eigen alcoholgebruik en dat van hun leeftijdsgenoten. De boodschap van het
spel is ‘alcohol, begin er niet te vroeg mee’.
(vanaf 14 jaar)
tot 25 spelers
Maat in de shit voor het jeugdwerk: Aan de hand van vijf spelen denk je met
je groep na over wat je kan doen als je je zorgen maakt over het alcohol- en
/ of cannabisgebruik van een vriend. Maat in de shit is uitgewerkt op maat
van het jeugdwerk.
(vanaf 15 jaar)
voor 10 tot 25 spelers

Meer info?
www.druglijn.be De DrugLijn informeert, adviseert, helpt en maakt wegwijs. Maar hoe, door wie en hoe
vaak? Bezoek de website of bel 078 - 15 10 20.
www.drugsinbeweging.be De leiding van de jeugdbeweging drinkt soms een pintje tijdens de werking,
iemand van de leden is betrapt op het gebruik van cannabis, tijdens het jaarlijkse kamp mag je roken,
XTC gevonden in de lokalen,.. Vragen over alcohol en andere drugs in de jeugdbeweging? Op deze
website vind je het antwoord!
www.formaat.be Dé organisatie die jeugdhuizen in Vlaanderen ondersteunt. Hier vind je info over
allerhande thema’s, een vormingsaanbod, nieuws, …
www.jac.be/jac-leuven Het Jongeren Advies Centrum of JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar helpen
met al hun kleine en grote vragen en problemen. Jongeren kunnen er zelf binnenspringen om met een
medewerker te praten. Als het JAC niet kan helpen, verwijst het de jongere door naar een andere dienst,
zoals het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.
www.qualitynights.be Quality Nights wil gezond uitgaan promoten. Maar gezond uitgaan, wat is dat
eigenlijk? En waar doet u dat? Op deze website vindt u allerlei goede tips om op een verantwoorde
manier uit te gaan. Gratis water, voldoende slaap, oordopjes zijn slechts een aantal voorbeelden. Ook
clubs en evenementen goedgekeurd met het ‘Quality Nights’-label vindt u hier terug!
www.facebook.com/drugsenalcoholpreventieH3K
www.haacht.be > Diensten en openingsuren > Drugs- en alcoholpreventie
www.kampenhout.be > Jeugd > Jeugddienst > Drugs en alcohol
www.keerbergen.be > Bestuur en diensten > Diensten > Intergemeentelijke drugs- en
alcoholpreventiedienst

www.kortenberg.be > Diensten > Drugs- en alcoholpreventie

