Persbericht

Scherpenzeel, 9 april 2014

Juliette Epskamp en Selien Heek winnen FrisValley Campagnewedstrijd
Prijswinnaars bekendgemaakt tijdens Inspiratiemiddag in Barneveld
Juliette Epskamp en Selien Heek hebben de FrisValley Campagnewedstrijd gewonnen. Zij
ontvingen woensdag 9 april 2014 de hoofdprijs – een helikoptervlucht naar hun eindexamenfeest –
uit handen van burgemeester drs. G.D. Renkema van Nijkerk, lid van de stuurgroep van FrisValley.
De uitreiking van de prijzen van de campagnewedstrijd vond plaats tijdens een inspiratiemiddag
van FrisValley in het Schaffelaartheater in Barneveld.
FrisValley, het regionale alcoholmatigingsproject in de Regio FoodValley, vroeg middelbare
scholieren om een communicatie-uiting te bedenken over de nieuwe alcoholregels (“Geen 18? Geen
alcohol!”); met ingang van 1 januari 2014 mogen jongeren tot 18 jaar geen alcohol kopen en
gebruiken. Doel van de creatieve wedstrijd was dat jongeren actief nadenken over de nieuwe
alcoholregels en hierover met hun ouders en met andere jongeren praten.
Spannend
De afgelopen periode werden de schoolwinnaars bekendgemaakt; zij mochten meedoen aan de
grote finale in het Schaffelaartheater in Barneveld:
• Thirza van de Beek en Rosanne Veldhuizen van het Van Lodenstein College in Hoevelaken;
• Juliette Epskamp en Selien Heek van het Accent Praktijkonderwijs in Nijkerk;
• Anneloes de Jong, Ilja Kwant en Mieke Hasselaar van het Johannes Fontanus College in
Barneveld.
Op woensdag 9 april 2014 werd tijdens een spannende finale bekendgemaakt wie de hoofdprijs –
een geheel verzorgde helikoptervlucht naar het eindexamenfeest – hadden gewonnen. Na een
stemming op internet en een stemming in de zaal, werd ook het oordeel van een vakjury
toegevoegd. Nadat alle stemmen waren geteld, bleken Juliette Epskamp en Selien Heek van het
Accent Praktijkonderwijs uit Nijkerk de meeste punten te hebben gekregen en ontvingen uit handen
van burgemeester drs. G.D. Renkema de hoofdprijs.
Inspiratiedag
FrisValley organiseerde woensdag 9 april 2014 – naast de prijsuitreiking – een inspiratiemiddag voor
scholen in Regio FoodValley onder het motto “Alcoholvrije scholen inspireren”. Tijdens deze middag

vertelden alcoholvrije scholen over hun ervaringen en waren er bijdragen van onder andere Sandra
van Ginneken, adviseur drank- en horecawet bij het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP),
en Mireille de Visser, kinder- en jeugdpsycholoog, verbonden aan het Reinier de Graaf Ziekenhuis in
Delft.
Over FrisValley
FrisValley is het alcoholmatigingsproject in Regio FoodValley. Onder het motto "Geen 18? Geen
alcohol!" wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik.
FrisValley richt zich daarbij vooral op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs,
horeca en supermarkten. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen,
Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.
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