
Uitnodiging voor leerlingen van het  Meander 
College in Zwolle 

 
De gemeente Zwolle presenteert in samenwerking met het Meander College 

clinics voor klas 3 
“V e i l i g  U i t g a a n” op woensdag 7 november 2018 

 
 

31 oktober 2018  
 
Beste leerling,  
 
De gemeente Zwolle is druk bezig om het woon-, leef- en uitgaansklimaat te optimaliseren. 
Een veilige en gezellige gemeente waarin iedereen zich veilig voelt in de stad.  
 
Ook jij kunt een steentje bijdragen om de gemeente Zwolle nu of over een aantal jaren nog 
veiliger en plezieriger te maken, door de clinic “Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen” bij te 
wonen.  
 
Mede namens de gemeente Zwolle mogen we je daarom uitnodigen voor de clinic “Veilig 
Uitgaan” op woensdag 7 november 2018.   
Het programma is in de aula.  
 
 

TIJD KLAS BEGELEIDER 

09:00 – 09:50 M31 WESC 

09:00 – 09:50  M32 VISC 

09:50 – 10:40 MH31 KOKT 

09:50 – 10:40 H31 HMEI 

11:00 – 11:50 A31 DAMA 

11:00 – 11:50 A32 SCHD 

11:50 – 12:40 H32 JOGT 

 
 
De theaterproductie gaat over: 

 De gevaren van alcohol in relatie tot het verkeer (iedere jaar weer zijn meer dan 100 
verkeersslachtoffers en 3500 gewonden door alcohol in het verkeer te betreuren. Van 
jong tot oud, met auto, scooter of fiets!)  

 De gevolgen van agressief gedrag door overmatig alcohol en drugsgebruik in en rond 
uitgaansgelegenheden (hoe ga je om met agressie, hoe te handelen, hoe te 
voorkomen) 

 
 
 



Professionele en regionaal bekende acteurs en een gespreksleider gaan aan de hand van 
praktijkvoorbeelden veilig en onveilig gedrag nabootsen en bieden jou tips om later de juiste 
handelingen en beslissingen te nemen. Daarnaast worden nuttige tips gegeven door o.a. 
politie of een plaatselijke horecaondernemer, om beter voorbereid te zijn op gevaarlijke 
situaties in het verkeer, op straat en uitgaansleven. Dit kan mogelijke schade, leed en 
slachtoffers voorkomen.  
 
Wij hopen samen met jou op een nuttige en interessante bijeenkomst en zien een actieve 
bijdrage van jouw kant met interesse tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sidoon Blom, verkeerscoördinator Meander College 


