
Komt u gezellig bij ons op de koffie?

Samen met leeftijdgenoten herinneringen ophalen van vroeger. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee samen terugblikken naar mooie voetbalverhalen. De een kan 
het vaak nog sterker vertellen dan de ander. En wat is nu de beste plaats om dat te 
doen? In het stadion van PEC Zwolle natuurlijk. 

Onder de naam ‘’PEC Proat’’ start PEC Zwolle United met een bijeenkomst, waarbij 
ouderen samenkomen om oude (voetbal)herinneringen op te halen. Dit doen we door 
middel van anekdotes uit vroeger tijden, voetbalplaatjes, krantenartikelen, foto’s etc. 
Daarnaast vertellen vrijwilligers verhalen over de rijke historie van PEC Zwolle. 

PEC Proat is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen van 65 jaar en ouder, die het 
leuk vinden om over voetbal te praten en behoefte hebben aan sociaal contact. 
PEC Proat kan met name geschikt zijn voor mensen met beginnend Alzheimer. Voor 
deze doelgroep is de herinnering aan vroeger er (nog) wel en is het fijn om daar met 
andere voetballiefhebbers over te kunnen praten. 

Wanneer en waar
De eerste editie van PEC Proat vindt plaats op donderdag 16 maart, van 14.00 tot 
15.30 uur. Wij ontvangen u graag in het Spelershome van het PEC Zwolle stadion, waar 
de koffie en thee klaar staat met wat lekkers erbij. PEC Proat wordt u kosteloos 
aangeboden door PEC Zwolle United, het maatschappelijk hart van de club.

Aanmelden
Bent u 65 jaar of ouder en lijkt het u leuk om deel te nemen aan PEC Proat? Of kent u 
iemand voor wie dit een geschikt uitje is? Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
united@peczwolle.nl met als onderwerp PEC Proat. Wij vragen u de volgende 
gegevens te vermelden: uw naam, leeftijd, man of vrouw en telefoonnummer.
Aanmelden kan tot en met maandag 6 maart. Na aanmelding ontvangt u een bericht 
met verdere informatie.  

Meer informatie nodig? Bel met Gea Luttels van PEC Zwolle United, 06-15339644.

Uitnodiging PEC Proat op 16 maart 2023
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