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Aan de wieg van dit initia-
tief staan raadsleden
Elske van der Mik (CDA),
Lida Zegel (GroenLinks)
Henrike Nijman (CU) en
Jeroen Jonker (PvdA). 
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Wanneer?
Maandag 
20 november 
19.30-22.00 uur
Burgerweeshuis
Deventer

Schitterende Jeugd! We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kun-
nen ze wel allemaal laten schitteren!!
Het succes van het Deventer jeugdbeleid is voor een groot deel afhankelijk van de preventieve
aanpak. Maar wat verstaan we nu precies onder preventie? En wie is daar dan verantwoor-
delijk voor? En kennen we elkaar als organisaties wel voldoende om een echt preventief
‘vangnet’ te creëren (of spreken we liever over een springplank….) 

Pasklare antwoorden bestaan niet, 
wat willen we wel?
d Met elkaar en van elkaar nieuwe ideeën opdoen
d Weten wat Deventer allemaal te bieden heeft op het 
    gebied van de jeugdpreventie
d Samen een doorkijk geven naar een nieuwe toekomst 
    voor de jeugdpreventie in Deventer

Programma
19.00   inloop
19.30   welkom door onze avondvoorzitter 
           Aschwin Lankwarden (Deventer sportbedrijf)
19.40   Inge Wichink-Kruit (gem Deventer) wat is preventie?
20.55   Rene Peters (Tweede Kamer CDA) Ervaringen uit 
           Oss en het Haagse
20.10  Jose de Ruyter (gem Deventer) Preventie 
           zonder grenzen
20.25   uitleg vervolg avond
20.30   deelsessies 
21.15   op de foto
21.30  Het laatste rondje 
22.00   afsluiting en borrel
Het geheel wordt omlĳst door diverse schitterende 
optredens van Deventer jongeren.

Voor wie?
Werk je met kinderen, jongeren of net volwassenen? Of
leid je een organisatie die met deze doelgroep werkt? 
En wil je er ook samen met andere organisaties aan mee-
werken  dat de Deventer jeugd nu en in de toekomst echt
kan (blijven) schitteren? Twijfel dan niet, maar geef je op!!
En mail deze uitnodiging vooral naar bekenden, collega’s,
collega-organisaties en iedereen die hier volgens jou ook
bij aanwezig moet zijn!!

Aanmelden Graag uiterlĳk 10 november aanmelden: jeugdpreventiedeventer@gmail.com
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