
    
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Nederlandse jongeren zijn gemiddeld ongeveer 13 jaar oud als ze beginnen met drinken.  Vaak 
gebeurt dat in groepsverband. Omdat de  jongens en meiden niet voor elkaar onder willen doen, 
drinken ze meer dan ze willen of goed voor ze is. 
 
Niet roken, niet drinken tot je achttiende. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? We 
horen en zien dat jongeren steeds makkelijker in aanraking komen met drugs. Hoe maak je ‘samen 
drank of drugs gebruiken’ minder normaal? Hoe kom je met je kind in gesprek over drank en drugs? 
Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn grenzen als het gaat om drank of drugs? Lastige 
opvoedkundige vragen waar iedere ouder zich in zal herkennen… 
 
De Ouderraad van het Assink lyceum biedt in samenwerking met de Noaberpoort de thema-avond; 
 

‘Onder Invloed’ 
 
Deze interactieve voorstelling wordt uitgevoerd door de populaire Theatergroep PlayBack uit 
Amsterdam. Vorig jaar waren zij te gast bij Het Assink met een voorstelling in De Bouwmeester over 
het thema ‘geld’. De voorstelling ‘Onder Invloed’ is gericht op communicatie tussen ouders en hun 
pubers over middelengebruik.  
 
Aan de keukentafel 
Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een 
spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms hilarische scènes aan de keukentafel tussen 
ouders en hun puberende zoon of dochter. Bekijk de trailer van de ouderavonden om een goede 
indruk te krijgen:  https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk. 
 
Napraten 
Kortom, een leerzame, zinvolle avond met een flinke dosis humor en een prettige kwinkslag. En  
met voldoende gespreksstof! We sluiten de avond af met een gezellige nazit om na te praten met 
andere ouders, medewerkers van de Noaberpoort en vertegenwoordigers van school. 
 
Wanneer? 
Wij nodigen  u van harte uit voor de interactieve voorstelling  ‘Onder Invloed’.  
Datum  7 februari 2017 (Haaksbergen)  of 28 maart 2017 (Neede) 
Hoe laat 19:30 uur (inloop met koffie & thee), 20:00 uur start, einde voorstelling om 21:30 uur 
Waar  7 februari 2017: Het Assink, De Bouwmeester, Bouwmeester 10 in Haaksbergen 

28 maart 2017:  Het Assink Lyceum Neede, Parallelweg 9 in Neede. 
 
 
 



Aanmelden 
Aanmelden kan via de website www.orvha.nl of door een mail te sturen naar mail@orvha.nl  onder 
vermelding van ‘Onder invloed’. Geef dan ook aan met hoeveel personen u komt. Kom met uw 
partner of met vrienden, iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom! Er zijn geen kosten 
verbonden aan de voorstelling.  
 
Kijk voor meer informatie op www.orvha.nl of www.tgplayback.nl/onderinvloed. 
 
 
Heel graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Ouderraad en de Noaberpoort. 
 
 
 
 
Over de Noaberpoort 
De Noaberpoort helpt Haaksbergenaren maatschappelijk actief te blijven. Iedereen met vragen over 
welzijn, zorg, werk en inkomen kan er vrijblijvend binnen lopen of een afspraak maken. Wilt u advies 
of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden 
of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken medewerkers van meerdere organisaties onder één dak 
samen. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op www.noaberpoort.nl. 
 
Over theatergroep PlayBack 
Theatergroep PlayBack maakt maatschappelijke thema’s zoals alcohol, drugs, (online) pesten, 
seksualiteit en geld bespreekbaar onder jongeren tussen 12 en 18 jaar, hun ouders en docenten uit 
het voortgezet onderwijs. Educatief en interactief theater vormt het speelse decor voor een 
confronterend en pakkend dialoog over thema’s die er werkelijk toedoen. Zo krijgt de vaak 
‘ongrijpbare puber’ inzicht in zichzelf en de wereld om hem heen. 
 

 


