
  

Leesmap augustus 2021 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in augustus zijn 
gepubliceerd. Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Of wilt 
u op de verzendlijst? Stuur een mail naar spost@ggdhn.nl 

 

Publicaties 

Campagne ‘RIJ DRUGSVRIJ’ van start 
Op 29 juli start jongerenorganisatie TeamAlert weer met de campagne ‘Rij drugsvrij’, om het 

rijden onder invloed van drugs onder jongeren aan te pakken. Met deze campagne willen wij 

de boodschap uitdragen dat rijden onder invloed van drugs in het verkeer echt niet oké is. 

Lees hier meer 

 

Wel zo sportief 
De campagne 'Wel zo sportief' wordt op 6 september afgetrapt en heeft als doel dat in 
sportkantines de leeftijdsgrens wordt gehandhaafd en de NIX18-norm in de sportomgeving 
versterkt wordt. Met de materialen uit het NIX18 pakket draag je als sportclub duidelijk de 
NIX18-norm uit. 

Naar de toolkit 

 

Toolkit #NIXnodig 
Met het materiaal #NIXnodig kunnen jongeren geattendeerd worden op NIX18 nu hun sociaal leven 

weer meer buitenshuis plaatsvindt. Het materiaal appelleert aan verschillende zomerse activiteiten 

en is met een denktank van jongeren en preventieprofessionals ontwikkeld. 

Naar de toolkit 

 

Toolkit En Verder NIX 
Met de toolkit En Verder NIX worden ouders, het algemeen publiek, maar ook jongeren zelf 

aangesproken. Het materiaal richt zich op verschillende momenten in de zomer (o.a. vakantie en 

kermis). Nu we met z’n allen weer meer mogen in de samenleving, is het een goed moment om 

ouders te helpen herinneren aan het maken van NIX18 afspraken met hun kinderen. In de materialen 

komt naar voren wat er allemaal wél weer kan en mag. Maar dan met de toevoeging En Verder NIX.  

Naar de toolkit 

 

mailto:spost@ggdhn.nl
https://rijdrugsvrij.nl/persbericht/
https://www.nix18voorprofs.nl/toolkit/details/?kit=87
https://www.nix18voorprofs.nl/toolkit?nixnodig&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nieuwsbrief+NIX18voorprofs+augustus+2021&utm_campaign=NIX18+augustus+2021
https://www.nix18voorprofs.nl/toolkit?nixnodig&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nieuwsbrief+NIX18voorprofs+augustus+2021&utm_campaign=NIX18+augustus+2021


Nieuwsflits sportverenigingen 
Eind augustus is door ‘In Control’ alweer de derde nieuwsflits voor de sportverenigingen 
verspreid naar contact- personen in de gemeenten met het verzoek om deze te delen met 
de clubs. Deze nieuwsflits bevat met name veel informatie over de campagne ' Wel zo 
sportief' die 6 september van start gaat. 

 Lees hier de nieuwsflits 

 

Nieuws 

Piek alcoholverkoop in juni, voorafgaand aan nieuwe Alcoholwet 
In de laatste weken voor 1 juli - toen de nieuwe Alcoholwet in werking trad - hebben 

consumenten nog flink wat bier en wijn ingeslagen. De verkopen stegen in die periode 

volgens marktonderzoeker IRI met gemiddeld 32 procent, met zelfs regionale uitschieters tot 

wel 70 procent. Ook marktleider Heineken zegt desgevraagd dat "juni qua verkoop in de 

supermarkt een recordmaand was". 

Lees hier meer  

 

Verschuiving dealen van horeca naar school: extra aandacht in Veenendaal 

voor jongeren die risico’s lopen 

Veenendaal wil samen met de vier middelbare scholen extra aandacht gaan besteden aan 

drugshandel en drugsgebruik op school. De aanleiding is een verschuiving van de 

drugshandel in coronatijden van horeca naar de scholen. ,,Wij zijn blij dat gemeente en 

politie ons hebben gealarmeerd”, aldus een van de schooldirecteuren. 

Lees hier meer 

 

Heineken maakt ouderwets winst, maar is wel bezorgd over dure 

grondstoffen 
Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar weer flink winst kunnen maken. 

Het bedrijf hield wereldwijd ruim een miljard euro over. Wel maakt het zich zorgen over 

stijgende grondstofprijzen. 

Lees hier meer 

 

Diepe schulden trigger voor angst en depressie 
Moeilijk aflosbare schulden kunnen leiden tot depressie, angsten, alcoholproblemen en 

andere psychische aandoeningen, blijkt uit grootschalig bevolkingsonderzoek. Dat is iets om 

op te letten nu veel coronasteun afloopt. 

Lees hier meer 

https://f209ac14-5ed0-4964-b7b5-54eeeedefcef.filesusr.com/ugd/932763_00a8b7e808eb4dad84317a358537b466.pdf
https://nos.nl/artikel/2392625-piek-alcoholverkoop-in-juni-voorafgaand-aan-nieuwe-alcoholwet
https://www.gelderlander.nl/veenendaal/verschuiving-dealen-van-horeca-naar-school-extra-aandacht-in-veenendaal-voor-jongeren-die-risicos-lopen~a3da93be/
https://nos.nl/artikel/2392107-heineken-maakt-ouderwets-winst-maar-is-wel-bezorgd-over-dure-grondstoffen
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/diepe-schulden-trigger-voor-angst-en-depressie


Beverwijk en Heemskerk uitschieters bij drugs- en drankoverlast - meer nog 

dan Velsen 
Toenemende overlast van drugs (en/of alcohol) is een probleem in de hele IJmond - en 

Noord-Holland. Dat zegt de politie in reactie op de zorgen in IJmuiden en Velsen-Noord. 

Lees hier meer 

 

VVD-fractie Edam-Volendam wil in gesprek met burgemeester over 

jongerenoverlast in het Middengebied: ’Er moet forser worden ingezet op 

handhaving’ 
Van geluidsoverlast midden in de nacht tot baldadige hangjeugd. Nieuwbouwwijk het 

Middengebied in Volendam kampt al langere tijd met overlast, zegt Emile Karregat, 

voorzitter van de VVD-fractie in de gemeente Edam-Volendam. Zijn partij wil dat er meer 

geld naar handhaving in de buurt gaat. 

Lees hier meer 

 

In de jacht op drugsbaronnen loopt Noord-Holland voorop 
Van nederwiet naar designerdrugs. Nederland is veranderd in een narcostaat. Een boerenschuur, 

garagebox, appartement, bedrijfsloods, zelfs het zolderkamertje; alles wat geschikt is voor een 

wiethok, kan ook een drugslab herbergen. Pillen- en poederboeren zijn koning, want wat is de 

pakkans nou helemaal? 

Lees hier meer 

 

Dew Koesal (54) wil de hardnekkige overlast in Zaans park aanpakken. ’We 

zullen proberen ze als Jenga-blokjes los te weken uit het criminele milieu’ 
De handen van hulpverlener Dew Koesal (54) jeuken om de overlast in het In ’t Veldpark aan te 

pakken. Maar let wel, het gaat een proces van jaren worden, waarschuwt hij. ,,We zullen proberen ze 

als Jenga-blokjes los te weken uit het criminele milieu.’’ 

Lees hier meer 

 

’Ik maak dagelijks mee wat er mis kan gaan. Dat doet zeer.’ René Jager startte 

een surfschooltje voor de ongelukkige Texelse jeugd. En dat werkt 
Opgroeien op zo’n prachtig waddeneiland, dat is de beste basis die een kind zich kan 

wensen. Dat zou je denken, maar Texelse pubers voelen zich ongelukkiger dan hun 

leeftijdgenoten op het vasteland en gebruiken meer alcohol en drugs. 

Strandpaviljoeneigenaar René Jager doet er wat aan met zijn eigen surfschooltje. 

Lees hier meer 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210830_46186590
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210827_71476951
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210729_13609853
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210804_39902097
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210827_91503340


Toch een familiekermis in Volendam. Maximaal tweeduizend bezoekers en 

zes dagen lang 

Goed nieuws voor kermisliefhebbers: er komt toch een familiekermis met ruim vijftig 

attracties in Volendam en wel van woensdag 1 tot en met maandag 6 september. 

Lees hier meer 

 

Rutte: nachthoreca mogelijk pas 1 november open 
Naar verwachting zullen vanaf 20 september 2021 geleidelijk de coronamaatregelen voor de horeca 

vervallen. De nachthoreca mag mogelijk pas op 1 november weer open. Dat bleek vanavond op de 

coronapersconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. 

Lees hier meer 

 

Corona zet exploitatie sportkantines onder druk. Uitgelezen kans voor 

sportclubs, stelt volleybalclub Madjoe 
Al anderhalf jaar zijn de meeste sporthallen gesloten als gevolg van het coronavirus. Maar 

ook de regels zetten exploitatie van de sportcafés onder druk. Exploitanten hebben het 

moeilijk. Een kans voor clubs om in het gat te springen, stelt Madjoevoorzitter Bram Sluis. 

Lees hier meer  

 

Polonaise van hossende, drinkende jongeren in Obdam. ’We laten ons het 

kermisdeuntje nooit afpakken’. Gemeente Koggenland ergert zich aan illegaal 

feest 

Hossende jongeren op straat met drank, carnavalesk gekleed in de polonaise. Obdam had 

maandagochtend toch een ouderwetse kermisdeun. ’Spontaan georganiseerd’, tot ergernis 

van de gemeente Koggenland. 

Lees hier meer 

 

Verschillende kroegen in Hoorn sluiten eerder op ’Lappendag’ om problemen 

met dronken gasten voor te zijn 
Terrasgangers en uitbaters zijn het er niet allemaal over eens. Ja, het is gezellig. Ja, het bier 

vloeit met vele liters. Maar mag het ook de naam Lappendag dragen? Verschillende kroegen 

sloten op het eind van de middag op eigen initiatief om problemen met dronken gasten te 

voorkomen. 

Lees hier meer 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210827_48942008
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8619/rutte-nachthoreca-mogelijk-pas-1-november-open#p3454
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210819_54513005
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210816_98154491
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210816_21279522


Geen capuchons, niet samenscholen en gebiedsverboden voor ruziezoekers. 

Alles om de Hoornse kermis dit jaar veilig en gezellig te houden 
Na een aantal incidenten tijdens de vorige aangepaste kermis in Hoorn - vooral in het eerste 

weekend - heeft de gemeente extra maatregelen getroffen om deze editie veilig en gezellig 

te laten verlopen. En dat lukt tot zover behoorlijk, weet Fatina van het Kaar, coördinator van 

de kermis. 

Lees hier meer 

 

Ook dit jaar weer ‘Zien drinken, doet drinken’ 
Na het succes van vorig jaar organiseert AAN, Alliantie Alcoholbeleid Nederland, ook dit jaar 

de campagne 'Zien drinken, doet drinken'. De campagne start met een landelijke 

Alcoholactieweek van maandag 1 t/m zondag 7 november 2021.  

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Een op de twaalf 15-plussers in de EU drinkt elke dag alcohol 
In 2019 consumeerde 8,4% van de EU-bevolking van 15 jaar en ouder dagelijks alcohol, 

28,8% wekelijks, 22,8% maandelijks en 26,2% had nooit alcohol gedronken of in elk geval de 

afgelopen 12 maanden niet. Ongeveer de helft van de Nederlandse 15-plussers behoort tot 

de groep wekelijkse drinkers. 

Lees hier meer 

 

Percentage Nederlanders dat bier drinkt afgenomen 
Uit het Nationale Bieronderzoek 2021 komt naar voren dat het percentage Nederlanders dat 

weleens bier drinkt, wat voor soort dan ook, in vijf jaar tijd is afgenomen van 48% naar 45%. 

Lees hier meer 

 

Aantal zware drinkers in de provincie verschilt per regio 
Een biertje, een wijntje of een borrel, iedere Noord-Hollander houdt wel van een glaasje op 

zijn tijd. Maar er is een verschil tussen af en toe een borrel nemen en zwaar drinken. Een 

zware drinker is iemand die minimaal één keer per week zes glazen alcohol drinkt en het 

aantal zware drinkers verschilt nogal per regio in de provincie, blijkt uit een onderzoek van 

het CBS, RIVM en de GGD's. 

Lees hier meer 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210809_19536837
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8589/ook-dit-jaar-weer-zien-drinken-doet-drinken#p3454
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8613/een-op-de-twaalf-15-plussers-in-de-eu-drinkt-elke-dag-alcohol#p3454
https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/8628/percentage-nederlanders-dat-bier-drinkt-afgenomen#p3454
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290254/aantal-zware-drinkers-in-de-provincie-verschilt-per-regio


Webinar 

Ouderavond: onder invloed 

Op donderdagavond 23 september organiseren ‘In Control of alcohol & drugs’ en 

theatergroep PlayBack voor ouders/opvoeders de online theateravond ‘Onder Invloed’. Hoe 

help je jouw kind bij het aangeven van zijn grenzen als het gaat om drank of drugs? 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. Aanmelden voor het webinar kan via: 

interventies@ggdhn.nl 

 

Column/Blog 

Het nieuwe alcoholverbod was ik compleet vergeten, tot ik twee brede 

beveiligers aan zag komen 
Een nieuw verbod. Lachgas is sinds gisteren een no-go in Alkmaar. Wie toch ’een ballonnetje 

doet’ riskeert een boete. Stom, weer een regeltje erbij. Niet dat ik het jammer vind dat ik 

geen lachgas mag gebruiken. Dat doe ik toch al niet. Bovendien scheelt het weer slingerende 

lachgaspatronen op straat. Maar er zijn zoveel regeltjes bijgekomen afgelopen tijd.  

Lees hier meer 

 

Middelenpreventie op school: zó pakt u dat aan 
In 2006 werden onze jongeren de ‘zuipschuiten van Europa’ genoemd door Trouw. Jongeren 

en hun ouders werden aangesproken via voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid en 

door middel van preventie op scholen. De aandacht hiervoor is nu gedaald en dat terwijl het 

middelengebruik van jongeren de afgelopen jaren niét meer daalt. Het is belangrijk dat hier 

verandering in komt. 

Lees hier meer 

 

Podcast 

BN-ers openhartig over alcohol 
Van de podcastserie 'Eerlijk over alcohol' is nu een tweede seizoen beschikbaar. Presentator 

Koos van Plateringen praat met met bekende en onbekende Nederlanders over de rol van 

alcohol in hun leven. Wie wil minderen of stoppen, wordt verwezen naar de Trimbos website 

Alcoholinfo.nl  

Lees hier meer 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210805_56479895
https://www.trouw.nl/nieuws/jongeren-zijn-de-zuipschuiten-van-europa~b5b1d8e5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-020-00275-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-020-00275-7
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/middelenpreventie-op-school-zo-pakt-u-dat-aan
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/bn-ers-openhartig-over-alcohol-in-podcast


Podcastserie Partyparels 
Zomer; een tijd waarin normaal gesproken veel feesten en festivals plaatsvinden en waarbij 
ook vaak partydrugs worden gebruikt. Maar wat verstaan we eigenlijk onder partydrugs? 
Wie gebruiken ze en waarom? Het woord klinkt zo vrolijk, maar wat is de keerzijde? En hoe 
zit het met het testen van drugs in Nederland? Verschillende experts delen hun persoonlijke 
visie met ons. Luister, wandel en laat je inspireren! 

Luister hier een van de Partyparels. 
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