
 

 
 

Juni 2019 
Elke maandag  
4, 17, 24 juni 10.30 –11.30 uur Blijf in de benen training 
Di 18 juni 10.30 uur  Koffieochtend bij Deksels 
Za 22 juni  10.00-12.00 uur Workshops met hond 
Do 27 juni 9.00 – 11.00 uur Buitenactiviteit Dinoland 65+ 
 
Vr 23 augustus 12.45 – 17.00 uur Jeugdland/Reestdal 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Koffieochtend bij Deksels 
Dinsdag 18 juni om 10.30 uur bij restaurant Deksels in 

Kringloopwinkel aan de Veerallee.  
 
 

Buitenactiviteit bij Dinoland voor 65+ 
In het kader van het "Blijf in de Benen "project en in navolging  op het met 
groot enthousiasme ontvangen uitje met  70+ - ers  vanuit 
fysiotherapiepraktijk Topfit naar Dinoland, wordt er nu voor onze wijk een 
zelfde buitenactiviteit georganiseerd en wel op donderdag 27 juni van 9:00 
tot 11:00 uur 
Voor wie: alle 65+-'ers in de wijk. Ook voor mensen met rollator, rolstoel en 
scootmobiel. 
Stevig schoeisel en makkelijk zittende kleding aanbevolen 
 
Verzamelen bij de ingang van Dinoland 
Kosten:  € 2,50 per persoon (incl. koffie/thee)  
Opgave en informatie bij Sylvia Beets via mail:  sylvia@topfit-fysiotherapie.nl  
of mobiel: 06-21838730 
 
Er is plaats voor 25 personen. 
Deelname is op eigen risico. 
We gaan er een gezellige en onvergetelijke ochtend van maken 

 

 

 

 

Workshops met je hond 

 
Zaterdag 22 juni vanaf 10.00 uur organiseren wij op de hondenspeeltuin  
in Prins Clauspark diverse workshops met en voor de hond. Waaronder  
een workshop detectie. Hierbij worden honden geleerd om geuren te 
herkennen en te zoeken.  
Wij hebben hier 12 plaatsen voor vrij. Ook is er een workshop puzzelen 
met honden en een demonstratie hooper.  
 
De kosten zijn € 5,00 per hond voor leden wijkvereniging en € 7,50 voor  
niet-leden.  
Koffie/thee en koek en snack voor de hond zitten hierbij in. 
 
Opgeven kan bij: 
Bestuurellen@veerallee.nu of via 0610781757 of bij Monique 0657973999 
 
Ook kijkers/belangstellenden zijn van harte welkom! 
 
Verdere informatie kunt u straks vinden op de 
website. www.veerallee.nu 
 
 

Sportief Jeugdland 2019     
Dit jaar gaan we in de laatste week van de 
zomervakantie op vrijdag 23 augustus naar   
Reestdal ouddoor in Balkbrug. Hier gaan we een 
sportieve bootcamp/survival middag beleven, met tussendoor ranja,  
patat en een snack. Deelname is op eigen risico voor kinderen vanaf 7 jaar. 
De kosten zijn voor leden 8,-  en voor niet leden 12,-  
We vertrekken om 12.45 met de bus bij “kinderdagverblijf Nynke” en komen 

rond 17.00 uur weer terug in Zwolle. 
Opgave  graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 5 
augustus via de website  www.veerallee.nu 
(Hou voor nieuwe  informatie het gele briefje en de 
website in de gaten.) 
Voor vragen kun je contact opnemen met Mirjam van 
Marwijk (mirjam@veerallee.nu)  
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