Een nieuwe website voor jongeren:

verzin een naam en win een iPod
Eind van dit jaar is er in de gemeente waar je woont
of naar school gaat een nieuwe website online.
De website voor jongeren van 12-23 jaar is
ontworpen, de foto’s zijn gemaakt en de teksten zijn
geschreven maar…

WE HEBBEN NOG GEEN NAAM !

Help je ons?

Wat moet je doen?

Verzin een pakkende naam.
Een naam die jou en andere
jongeren aanspreekt.
Een naam die past bij waar de
site overgaat (check de andere
kant van deze kaart).

Mail je naam voor de website voor 1 november naar:
jongeren-website@regiorivierenland.nl
Vermeld in de mail je naam, adres, e-mail en
telefoonnummer.
De winnaar wordt op 15 november bekendgemaakt
op www.regiorivierenland.nl/CJG.

Tip: Houd de naam kort! De naam van de gemeente
komt er namelijk ook nog achter te staan

Bedankt namens
Het Centrum voor Jeugd en Gezin!!!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin:
straks ook bij jou in de buurt!
In 2011 heeft iedere gemeente een Centrum voor
Jeugd en Gezin: het CJG.
Dus ook de gemeente bij jou in de buurt!
Bij dit centrum kun je terecht met alle vragen over:
• Gezondheid
• Relaties
• Sexualiteit
• Vrije tijd en sport
• Geld
• Roken en drinken
• Eigenlijk alles wat jou bezighoudt!
Je kunt op verschillende manieren met het CJG in contact
komen:
• Je loopt binnen bij één van de contactpunten
• Je belt met de CJG telefoonlijn
• Je stuurt een e-mail naar het CJG
• Je bezoek de jongerenwebsite CJG voor informatie,
om te chatten met jongeren of een hulpverlener of
je neemt een kijkje op een interessant forum.
Ook zijn er nieuwtjes, activiteiten en heel veel links
te vinden.
Voor deze website zijn we op zoek naar een leuke naam.
Dus geen www.jongerencjg.nl maar ???
Help ons. Hoe? Check de andere kant van deze kaart…

