
 

          Nieuwsbrief JOGG Meppel | juni 2018 
 

Voor vragen neemt u contact op met Liane van Elp,  
lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl of 06- 13702656  
 
Organiseert u een themaweek of speciale dag en zoekt u naar een geschikte invulling  
hiervan? Neem gerust contact op, mogelijk kunnen wij u helpen. 

 

Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de JOGG activiteiten 
die plaatsvinden in de gemeente Meppel. 

  Workshop Sportief het lekkerSt! 

Maandag 16 april gaf Team:Fit, Horesca Meppel in samenwerking met het JOGG team een inspirerende 

workshop Sportief het lekkerSt! De aanwezigen werden geïnformeerd door Team:Fit over de 

Gezonde(re) sportkantine. De ‘Horesca chef’liet de aanwezigen kennis maken met een aantal makkelijke 

recepten om super simpel de bezoekers te verwennen. 

Een aantal enthousiaste sportverenigingen (Dos’46, MSC, MLTC en SVN’69) uit de gemeente Meppel 

gaan aan de slag met het certificaat bronzen/zilveren of gouden sportkantine. 

 

 Avond4daagse in de gemeente Meppel 

In samenwerking met sportteam Meppel Actief heeft het JOGG team de Gezonde  

Avond4Daagse ondersteund. Wandelen is gezond, het is immers Gratis Bewegen. Met ruim  

2500 deelnemers was de Avond4Daagse in Meppel een groot succes. JOGG team Meppel en Sportteam 

Meppel hebben tijdens de derde avond 2300 Albert Heijn appels aan alle wandelaars uitgedeeld. 

  

 

 

 

 

 

 Op Fietse school OBS Sprinkels   

Donderdagochtend 7 juni heeft het JOGG team in samenwerking met sportteam Meppel Actief een Op 

Fietse activiteit uitgevoerd op het schoolplein van OBS Sprinkels met de groepen 4 tot en met 6. De 

activiteit is in teken van het Op Fietse project waar OBS Sprinkels strijd met meerdere scholen in de 

provincie Drenthe om Op Fietse School Drenthe te worden! Wij hopen dat OBS Sprinkels bij 1 van de 3 

finalisten zit. 

 Albert Hein rondleiding 

De Albert Heijn Elzinga in de Oosterboer heeft in het voorjaar aan ruim 160 leerlingen van 3 

basisscholen in de Oosterboer een rondleiding aangeboden in de supermarkt. Tijdens de rondleiding 

kregen de leerlingen uitleg over de verschillende afdelingen in de supermarkt. Het JOGG team gaat na 

de zomervakantie aan de slag met de Albert Heijn rondleidingen in het Centrum.  

 Onderzoek Lieke Dalstra 

Vierdejaars student Lieke Dalstra (Sportkunde aan de Hanzehogeschool) heeft als afstudeeropdracht de 

Ketenaanpak verbinding preventie en zorg in het kader van overgewicht bij kinderen in kaart gebracht. 

Haar afstudeerscriptie legt de basis voor nieuwe samenwerkingen op het gebied van gezondheid en 

overgewicht in de gemeente Meppel.   

 

 

 

Schoolkorfbaltoernooi in Nijeveen 

Ren Spring Gooi lessen i.s.m.  

AV de Sprinter 
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 Bewegen in de openbare ruimte 

Maandag 23 april was de afsluiting van het veranderproject van de stagiaires van  het JOGG team 

Meppel. Op CSG Dingstede waren twee brugklassen van het technasium bezig met het onderzoek 

‘bewegen in de openbare ruimte in Meppel’. De klassen hebben creatieve resultaten opgeleverd voor 

het inrichten van een beweeglijke openbare ruimte. Het JOGG team hoop dat de leerlingen na het 

project bewuster zijn gaan nadenken over bewegen en de mogelijkheden van het bewegen in een 

openbare ruimte.  

 Nationale Buitenspeeldag  

Op woensdag 13 juni heeft het JOGG team Meppel in samenwerking met sportteam Meppel Actief de 

Nationale Buitenspeeldag 2018 gevierd op het Troelstraplein. Voor ruim 50 kinderen werd er onder 

andere kubb, kanjam, mountainbiken, stoepranden en blikgooien aangeboden.  

 Met Team:Fit de zomer in bij het EK beachvolleybal! 

Wil jij ook je kantine gezelliger en gezonder maken? Team:Fit bied je de kans om daarover kennis en 

inspiratie op te doen en te genieten van spannende beachvolleybalwedstrijden tijdens het EK 

Beachvolleybal deze zomer. Jongeren Op Gezond Gewicht, de initiatiefnemer van Team:Fit, nodigt je uit 

voor een van deze GRATIS  inspiratiebijeenkomsten. Meld je voor 6 juli aan via deze link 

(https://goo.gl/S8CdBn). 

Heb je vragen? Mail dan naar info@teamfit.nl 

 Einde stage van de studenten van het JOGG team Meppel 

Bas, Mickael, Lieke en Eva hebben zich het afgelopen schooljaar ingezet in de gemeente Meppel om 

kinderen, ouder(s), verzorger(s) en andere betrokkenen te inspireren tot een gezonde leefstijl. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 van de ontwerpen ‘bewegen in 

de openbare ruimte’ 

Nationale Buitenspeeldag 

Gezonde snack tijdens de finale 

stoepranden 
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