
# Kempenbranie = IJslandse aanpak E-mail uw activiteiten, 
vergaderingen e.d. om deze onder 

de aandacht te brengen naar: 
redactiewelzijnwijzer@gmail.com

DECEMBER
’t Kletscafe (13.00-15.00 uur) 
Een ontmoetingsplek voor alle 
inwoners van het dorp
Locatie: Zitruimte Fit Factory, 
Dreef 31, Eersel
Tel.nr.: 0497-515152
Info: tKletscafé@Molenakkers.nl
Elke maandagmiddag

Stichting De Kempen Specials 
KIDS (7 t/m 12 jr) 
De leukste club voor kinderen met 
ASS en een normale begaafdheid.
Activiteiten & info:
www.dekempenspecials.nl

12 januari 2020: 
Stichting De Kempen Specials
TEENS (13 t/m 19 jr)
Chill & Nieuwjaarsreceptie
Alcoholvrije champagne & hapjes
De leukste club voor jongeren met 
ASS en een normale begaafdheid.
Locatie: D’n Achterum, 
Voortseweg 9, Eersel
Info: www.dekempenspecials.nl

Stichting De Kempen Specials 
KIDS (7 t/m 12 jr) TEENS (13 t/m 
19 jr) 
De leukste club voor kinderen en 
jongeren met ASS en een normale 
begaafdheid.
Info: www.dekempenspecials.nl

Wegwijzers zorg
Zie de SOCIALE KAART
Overzicht van alle organisaties 
die actief zijn op het gebied van 
zorg, welzijn en leefbaarheid in de 
gemeente Eersel (Duizel, Eersel, 
Knegsel, Steensel, Vessem en 
Wintelre).
www.socialekaarteersel.nl

Vrijwilligerswerk
Voor vraag en aanbod van vrijwil-
ligerswerk, individuele hulp en 
maatjes in en om gemeente Eersel. 
www.eerselvoorelkaar.nl
Meer info of persoonlijk advies 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar: 0497-531304
info@eerselvoorelkaar.nl

Activiteiten 
Agenda 2019Heeft u de branie om nee te 

zeggen?
Om nee te zeggen tegen drank 
en verdovende middelen heb je 
lef nodig. Ook als ouders heb je 
lef nodig om hierover goede af-
spraken te maken met je kind. In 
de Kempen noemen we lef ook 
wel ’Branie’. Vandaar de naam 
#Kempenbranie. 

Onder de naam #Kempenbranie 
werken de gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden samen aan een nieuwe 
aanpak om problemen bij jon-
geren te voorkomen. Daarbij 
ligt de nadruk op het verande-
ren van de omgeving waarin de 
jeugd opgroeit en op een posi-
tief jeugdbeleid. Deze aanpak 
komt uit IJsland waar men de 
afgelopen jaren fantastische re-
sultaten met deze aanpak heeft 
geboekt. De IJslandse jongeren 
gebruiken anno 2019 het minst 
aan drank, sigaretten en drugs 
van alle jongeren in Europa. 
Daarbij is ook pestgedrag op 
de IJslandse scholen afgeno-
men, zijn diefstalcijfers omlaag 
gegaan, is sportdeelname flink 
gestegen net als de deelname 
aan (vrijwilligers)werk. 

Vragenlijst onder alle 
15/16 jarigen 
In november 2018 is in alle vier-
de klassen van het Pius X-Col-
lege en het Rythovius College 
een vragenlijst afgenomen. Met 
deze vragenlijst zijn de bescher-
mende- en risicofactoren in de 
leefomgeving van kinderen/jon-
geren in beeld gebracht. Denk 
hierbij aan de rol van ouders, 
familie en vrienden, school en 
vrijetijdsbesteding. De resul-
taten hiervan zijn begin dit jaar 
bekend geworden. Hiermee 
hebben we een actueel beeld 
van het middelengebruik onder 
de jeugd en inzicht in de leefstijl, 
psychische gezondheid, be-
schermende- en risicofactoren 
die hierbij een rol spelen.

Uitkomsten vragenlijst
• Het alcoholgebruik is erg 

hoog; 67% van de jongeren 
heeft aangegeven in de af-
gelopen dertig dagen alco-

gebruik. We willen daarom het 
georganiseerde aanbod in de 
vrije tijd van jongeren verster-
ken.

Samen aan de slag!
Samen met de middelbare 
scholen, jongeren, ouders, ver-
enigingen en andere betrok-
kenen willen we met de aan-
dachtspunten aan de slag. 
Iedereen speelt een cruciale rol 
in het tot stand laten komen van 
een omgeving waar onze jeugd 
gezond kan opgroeien. We wil-
len dan ook samen zoeken naar 
het antwoord op de vraag hoe 
we er met z’n allen voor kunnen 
zorgen dat het gezonde ver-
stand gaat zegevieren als het 
gaat om het maken van keuzes.
Doet u mee? 
Om een verandering te bewerk-
stelligen en alternatieven te bie-
den die voorzien in een gezonde 
toekomst van onze jeugd en sa-
menleving. Om het stigma dat 
onze gemeenten hebben als het 
gaat om het alcohol en drugs-
gebruik uit de wereld te helpen. 
Zodat we met elkaar laten zien 
dat we dat beeld kunnen om-
buigen. Heeft u de branie om 
mee te doen?

En daarna? 
Eind 2020 wordt er opnieuw 
een vragenlijst afgenomen on-
der de leerlingen die dan in de 
vierde klas zitten. Zo kunnen de 
resultaten gemeten worden. Op 
basis daarvan stellen we samen 
acties bij als dat nodig blijkt en 
zetten we nieuwe acties uit. 

In het najaar van 2019 hebben 
we speerpunten vastgesteld en 
gaan deze uitwerken in activitei-
ten.

hol te hebben gedronken en 
25% geeft aan zelfs één of 
meerdere keren dronken te 
zijn geweest en er wordt al op 
erg jonge leeftijd met drinken 
begonnen. 13% van de jon-
geren geeft aan voor het eerst 
alcohol te hebben gedronken 
met 13 jaar of jonger. Van alle 
geestverruimende middelen 
zorgt alcohol voor de meeste 
schade en voor de hoogste 
ziekte- en sterftecijfers. Ook 
het gebruik van slaappillen, 
kalmeringsmiddelen, lachgas 
en cannabis onder jongeren 
is vrij hoog. Het terugdrin-
gen van het middelengebruik 
vraagt dan ook onze aan-
dacht. 16% van de jongeren 
geeft aan alcohol te drinken 
om erbij te blijven horen.

• Jongeren ervaren veel ouder-
lijke steun en betrokkenheid 
van hun ouders en brengen 
ook relatief veel tijd met hen 
door. In relatie tot het alcohol-
gebruik kan dit betekenen dat 
ouders dit accepteren, niet 
goed in staat zijn om grenzen 
te stellen of hiertegen actie te 
ondernemen. Dit vraagt om 
versterking van de onderlinge 
communicatie en samenwer-
king tussen ouders om mid-
delengebruik tegen te gaan.

• 10% van de jongeren geeft 
aan niet lekker in z’n vel te zit-
ten. Jongeren die zich onge-
lukkig voelen op school heb-
ben een grotere kans om een 
ongezonde leefstijl te ontwik-
kelen dan kinderen die zich 
gelukkig voelen. Samen met 
de scholen willen de gemeen-
ten proberen om dit percen-
tage naar beneden te krijgen. 
29% van de kinderen geeft 
aan zich op school te verve-
len. 93% geeft aan zich veilig 
te voelen op school.

• Deelname aan georganiseerde 
vrijetijdsbesteding is relatief 
laag, ongeveer de helft van de 
jongeren geeft aan lid te zijn 
van een vereniging of club. 
Opvallend is dat jongeren tot 
laat buitenshuis zijn. Dit is 
een risicofactor voor alcohol-

Heeft u vragen, ideeën of tips? 
Laat het ons weten en mail ons 
op: info@kempenbranie.nl

Kempenbranie is een samen-
werking van onder meer de ge-
meenten Reusel-De Mierden, 
Bladel, Bergeijk en Eersel, het 
PIUS X college, het Rythovius 
college, de Groote Aard, GGD 
Brabant-Zuidoost, Novadic-
Kentron en andere partners.

www.kempenbranie.nl


