PERSBERICHT
Horecaondernemers organiseren alcoholvrije feesten voor jongeren
“Project niX” laat zien dat alcohol niet nodig is voor een leuk en gezellig feest
VEENENDAAL, 12 februari 2014
Horecaondernemers uit Veenendaal, Barneveld, Lunteren, Scherpenzeel, Ede en Rhenen willen
jongeren laten zien dat alcohol niet nodig is voor een leuk en gezellig feest. Zij organiseren
daarom Project niX; alcoholvrije feesten voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar. Op dinsdag 18
februari 2014 wordt in Veenendaal het eerste Project niX-feest georganiseerd.
Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Remco Enkelaar
van De Heeren van Ruysdael in Veenendaal heeft samen met vijf andere horecaondernemers uit Ede,
Barneveld, Lunteren, Scherpenzeel en Rhenen Project niX bedacht; alcoholvrije feesten voor jongeren
van 15 tot en met 17 jaar. De naam is afgeleid van de landelijke campagne NiX18.
Project niX-evenementen zijn bijzonder omdat
• ze exclusief zijn gericht op de doelgroep: 15 tot en met 17-jarige jongeren;
• bij deze feesten geen alcohol wordt geschonken;
• bij deze feesten blaastesten bij de ingang voorkomen dat indrinken loont;
• centraal staat dat feesten zonder alcohol ook stoer en cool kunnen zijn;
• ouders worden uitgenodigd de avond vóór het feest kennis te maken met de locatie en
organisatie;
• er op ludieke wijze aandacht wordt gevraagd voor de gevaren van alcohol op jonge leeftijd.
Het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley reageert enthousiast op het plan. Projectleider Frans
van Zoest: „Wij zijn erg verheugd over dit initiatief van deze zes ondernemers. Dit is een positief
antwoord op de nieuwe leeftijdsgrens van 18 en maakt jongeren bewust van de gevaren van te vroeg,
te vaak en te veel alcoholgebruik. Het is goed te merken dat we allemaal het welzijn van jongeren op
het oog hebben.”
Ouders
Voor ouders van jongeren van 15 tot en met 17 jaar wordt op de avond vóór het Project niX-feest een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Zij kunnen dan onder andere kennismaken met de organisatie en
de opzet van het Project niX-feest en proeven welke drankjes tijdens het feest worden geschonken. Er
kunnen ook vragen worden gesteld aan een preventiemedewerker van de verslavingszorg.
Evenementen
Het eerste Project niX-feest wordt gehouden op dinsdag 18 februari 2014 in “De Heeren van
Ruysdael” in Veenendaal (21.00-02.00 uur); op zaterdag 22 maart 2014 volgt het volgende
alcoholvrije feest bij Club Bollee in Rhenen. De overige data en locaties worden vermeld op de
website www.projectnix.nl. Tijdens alle Project niX-feesten wordt muzikale medewerking verleend door
gerenommeerde DJ’s. Op 18 februari is dat Yellow Claw.
Meer informatie over Project niX is te vinden op www.projectnix.nl of www.frisvalley.nl.

