
 

 

Vroeg  
op  

  een Stap verder 
eerder uit en vroeger thuis  
  minder indrinken 
   géén drugs nodig om op de been te blijven  
     fris op school en fit op het sportveld  
       betere prestaties  
         gezondheidswinst voor iedereen! 

 
Het zijn enkele redenen waarom Myriam Loonen en Hannie Gorter zich al 
sinds 2007 sterk maken voor een normaal uitgaansleven.  
 
120.325 digitale handtekeningen, prijzen, internationale aandacht en vele 
interviews verder zijn Myriam en Hannie er in geslaagd hun idee in de 
nieuwe Drank- en Horecawet vastgelegd te krijgen.  Vanaf 1 januari 2013 
hebben gemeenten de mogelijkheid om toegangstijden van de horeca te 
koppelen aan leeftijden. Op dit hoogtepunt van hun actie hebben Myriam 
en Hannie besloten het stokje over te dragen. 
 

Kinder- & jeugdpsycholoog Mireille de Visser,  
Kamerlid Joël Voordewind,  

oudercommissievoorzitter Wim Zomer en  
burgemeester Jan Baas van Enkhuizen  

pakken de draad op en leggen uit waarom! 
 

Donderdag 13 december, 10.00 uur - 12.00 uur 
Frits van der Poel zaal 

 
Lange Poten 10 

2511 CL Den Haag 

Myriam Loonen en Hannie Gorter 
hebben jaren slepende discussies over 
toegangs- en sluitingstijden van de 
horeca doorbroken en met succes op 
de landelijke en gemeentelijke 
politieke agenda gezet. Hun actie vindt 
steeds meer weerklank en heeft ook de 
discussie over verhoging van de 
minimum verkoopleeftijd voor alcohol 
van 16 naar 18 jaar kracht bij gezet.  
 

 

Myriam en Hannie vertellen over hun aanpak en hoe zij er in 

geslaagd zijn zoveel andere ouders te betrekken. 
 

Joël Voordewind schetst hoe de actie van Hannie en Myriam 

gehoor vond in het politieke debat, dat eerst vooral beïnvloed werd 
door lobby vanuit de drankenindustrie en de horeca. 

 

Mireille de Visser, kinder- & jeugdpsycholoog en mede 

auteur van het boek Onze kinderen en Alcohol legt uit welke cruciale 
rol ouders kunnen spelen als het gaat om alcoholgebruik en het 
uitgaansgedrag van hun kinderen.  

Samen met kinderarts Dr. N. van der Lely heeft zij de Polikliniek 
voor Jeugd en Alcohol opgezet in het Reinier de Graaf Gasthuis in 
Delft. 

 

Wim Zomer vertelt over zijn ervaringen met en de betekenis 

van samenwerkende ouders in de gemeente Amersfoort.  

  

Jan Baas, burgemeester van Enkhuizen, één van de gemeenten 

in West-Friesland die het uitgaansleven hebben vervroegd, legt uit 
dat hij, zijn collega's én ouders elkaar over en weer nodig hebben 
voor een gezond en veilig uitgaansbeleid. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Wim van Dalen, STAP, 06 - 53 295 544 
Simon Dijkstra, 06 - 55 706 705 


