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Voorwoord 
 

Beste, 
U vindt in dit boekje verschillende sportverenigingen die uw school onder 
schooltijd een sportaanbod willen aanbieden, maar ook graag kinderen 
willen uitnodigen om deel te nemen aan de naschoolse sport. Het boekje 
bestaat dan ook uit twee delen.  
 
Het doel van het boekje is het bevorderen van de sportdeelname van 
kinderen bij de sportverenigingen, zodat de kinderen meer en gevarieerder 
gaan en/of blijven bewegen. 
 
Wij hopen dat de kinderen op deze manier in contact komen met een 
gevarieerd aanbod en enthousiast worden, zodat de stap om deel te nemen 
aan een (lokale) sport kleiner wordt. 
 
Aan de hand van dit boekje kan de leerkracht of sportcoördinator van de 
school zelf contact opnemen met de desbetreffende verenigingen en 
hiermee concrete afspraken maken omtrent de te geven lessen op school of 
bij de vereniging. 
 
Kinderen/ouders kunnen zelf contact opnemen met desbetreffende 
verenigingen voor de naschoolse sportactiviteiten.  
 
Wij wensen alle scholen, kinderen en sportverenigingen veel plezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Buurtsportcoaches 
Sportteam Meppel Actief  
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Toelichting 
 

In dit boekje kunt u clinics of gratis lessen vinden die door 

sportverenigingen, sportscholen en andere sportaanbieders in de gemeente 

Meppel en omgeving worden aangeboden. 

Het boekje bestaat uit verenigingen uit de gemeente Meppel e.o. die zich 

hebben aangemeld om deel te nemen aan dit project.  

Om de samenwerking onder schooltijd zo goed mogelijk te laten verlopen 

dient de school zelf contact op te nemen met de contactpersoon van de 

vereniging. 

Voor sommige verenigingen zijn er bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld 

locatie, kleding en materiaal. De school zorgt zelf voor eventueel vervoer 

naar de locaties. Maak over kleding, materialen en eventuele kosten 

duidelijke afspraken met de contactpersoon zodat hier nadien geen 

misverstanden over ontstaan. 

Voor de naschoolse lessen kan een kind/ouder zelf contact zoeken met de 

vereniging.  

Bij de omschrijving van de clinics/gratis lessen in dit boekje staat voor welke 

doelgroep(en) de vereniging het organiseert. Het aantal varieert van 1 tot 4 

lessen.  

De verenigingen zijn erg enthousiast, in overleg is veel mogelijk. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het boekje? Neem contact op 
met Sportteam Meppel Actief of met de sportaanbieder die bij het aanbod 
staat vermeld. 
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Aanbod gemeente Meppel onder schooltijd 
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Circus   Kindercircus Okidoki    

 
Circus Okidoki is een circus voor kinderen 
van 6 t/m 18 jaar in Meppel. Het circus 
staat onder leiding van de circusdocente 
Marie Tiggelman. 
 
Verder heeft het circus veel hulp van vrijwilligers bij het geven van de 
circuslessen, maken van kostuums, helpen bij de voorstellingen met de 
opbouw, schminken, kostuums verwisselen en de techniek en vrijwilligers 
die in het bestuur zitten. 
 
                                         komt dat zien, komt dat zien. 
 
Aantal lessen:   2, 3 of 4 lessen (in overleg) 
Doelgroep:   Groepen 1 t/m 8 
Locatie lessen:   Prins Hendrikstraat 34, Meppel 
Locatie vereniging: Prins Hendrikstraat 34, Meppel 
Contactpersoon:  Marie Tiggelman 
Telefoonnummer:  0522-482013 
E-mail:    circus.okidoki@gmail.com  
Website:  www.kindercircus-okidoki.nl  
 
Bijzonderheden: x 

  

mailto:circus.okidoki@gmail.com
http://www.kindercircus-okidoki.nl/
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Handbal   Handbalvereniging Meppel AZ 

  
Handbal, wie kent het niet!  
Iedereen kent tegenwoordig de sport en heeft 
kunnen zien wat voor geweldig mooi spelletje 
het is. Handbal is een sport voor jong en oud 
en heeft alles wat een sport maar kan bieden. 
Tijdens de clinics leren de leerlingen de 
basisvaardigheden zoals gooien, vangen, 
schieten en de belangrijkste vaardigheid; 
samenwerken. 
 
Aantal lessen:   2 lessen 
Doelgroep:   Groepen 3 t/m 8  
Locatie lessen:   Op de school  
Locatie vereniging: Meppel 
Contactpersoon:  Helga Pieters 
Telefoonnummer:  06-57105714 
E-mail:    bestuur@meppelaz.nl  
Website:  www.meppelaz.nl   
 
Bijzonderheden: leerlingen liever niet op blote voeten laten deelnemen aan 
de clinic.  
  

mailto:bestuur@meppelaz.nl
http://www.meppelaz.nl/
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Hockey   Meppeler Hockey Vereniging  
 
Kennismaking les in de vorm van een hockeyclinic 
bijvoorbeeld als creatieve invulling van de gymles of een 
sportief uitje. In overleg en op basis van 
beschikbaarheid van een (jeugd)trainer kan er een 
programma worden samengesteld. Gemiddelde duur 
van de clinic: 60 minuten. 
 
Aantal lessen:   In overleg 
Doelgroep:   Groepen 1 t/m 8  
Locatie lessen:   Sportpark Koedijkslanden 
Locatie vereniging: Sportpark Koedijkslanden 12, Meppel 
Contactpersoon:  Iris Maes 
Telefoonnummer:  0522-256228 (clubhuis) 
   06-40707109 (PR Meppel Hockey Vereniging) 
E-mail:    pr@meppelerhv.nl  
Website:  www.meppelerhv.nl  
 
Bijzonderheden: Sportkleding en sportschoenen geschikt voor veldsport. 
Geen eigen materiaal nodig. Deelname is kosteloos.  
  

mailto:pr@meppelerhv.nl
http://www.meppelerhv.nl/
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Honk & Softbal  HSV Blue Devils 
 

HSV Blue Devils is een vereniging voor Honk- en 

Softbal. Tijdens deze clinics maak je kennis met 

deze leuke en unieke sporten. 

 

 
Aantal lessen:   2 lessen 
Doelgroep:   Groepen 3 t/m 8  
Locatie lessen:  In overleg met de school; in de gymzaal of op locatie 

Blue Devils 
Locatie vereniging: Sportpark Koedijkslanden, Meppel 
Contactpersoon:  Rosann Borgmeier 
Telefoonnummer:  06 30850419 
E-mail:    jeugdzaken@bluedevilsmeppel.nl  
Website:   https://bluedevilsmeppel.nl/  
 
Bijzonderheden: x  

  

mailto:jeugdzaken@bluedevilsmeppel.nl
https://bluedevilsmeppel.nl/
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Pony/Paardrijden  Manege Oosterboer  

  

 
Manege Oosterboer van Jaap en Cathy 
Westenbrink is een begrip in Meppel en 
omstreken. Zij hebben vele jaren ervaring in het 
runnen van een Manege. Maar ook in het fokken, 
berijden en het zadelmak maken van paarden en 
pony`s. De Manege beschikt over twee 
buitenbakken en een binnenbak. Al onze 
instructeurs zijn gecertificeerd. Onze Manege 
heeft het veiligheidscertificaat “Veilig 
Paardrijden”. Naast de genoemde Manege 
activiteiten organiseren wij jaarlijks een ponykamp, kunnen er kinderfeestjes 
worden georganiseerd en kan er ook bij slecht weer worden gereden in onze 
binnenbak. 
 
Aantal lessen:   2 lessen 
Doelgroep:   Groepen 5 t/m 8 
Locatie lessen:   Manage Oosterboer, Meppel 
Locatie vereniging: Oosterboerweg 26, Meppel 
Contactpersoon:  C Westenbrink 
Telefoonnummer:  06-45156021 
E-mail:    manegeoosterboer@telfort.nl  
Website:  http://manegeoosterboer.nl/  
 
Bijzonderheden: De kinderen krijgen 2 keer een half uur les, niet meer dan 6 
kinderen in 1 les en maximaal 3 groepjes per dag.  
Tijden en dagen in overleg. Kosten 10 euro per kind voor 2 lessen. 
 
Kleding rubberen laarzen (geen gymschoenen) en een joggingbroek. Een cab 
hebben wij hier te leen.  

mailto:manegeoosterboer@telfort.nl
http://manegeoosterboer.nl/
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Tennis   MLTC/Breakpoint   
 
 
Maak kennis met de sport tennis!  
De Meppeler Lawntennisvereniging (MLTC) is 
een vereniging voor iedereen, zowel de 
prestatie speler als de recreatie speler is 
welkom. Naast de activiteiten is er (bijna) 
altijd gelegenheid tot vrij tennissen. De 
commissies houden zoveel mogelijk rekening 
met vrij tennissen. 
 
Aantal lessen:   in overleg 
Doelgroep:   Groep 3 t/m 8 
Locatie lessen:   Tennispark MLTC of op school 
Locatie vereniging: Sportpark Koedijkslanden 2, Meppel 
Contactpersoon:  Harold Jans 
Telefoonnummer:  06-51560247 
E-mail:    info@mltc.nl  
Website:  www.mltc.nl  
 
Bijzonderheden: Tennistrainers van MLTC/Breakpoint kunnen tijdens 

schooltijden ook op school tennislessen geven. Lessen kunnen ook bij MLTC 

plaatsvinden.  

Materialen heeft de tennisclub beschikbaar.  

  

http://www.mltc.nl/
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Aanbod gemeente Meppel Naschools 
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Acrogymnastiek   FC Meppel Gymnastiek 
 

 

Acrogymnastiek is een sport waar dans, 
acrobatiek, turnen en teamsporten samen 
komen. Je beoefend de sport met 2 of 3 
jongens/meiden. 
 
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Voor alle kinderen vanaf 6 jaar 
Locatie lessen:   Trainingshal Ezinge  

Maandag van 17.15-18.45  
Contactpersoon:  Patricia Klooster 
Telefoonnummer:  06-38726250 
E-mail:    voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl  
Website:  www.fcmeppelgymnastiek.nl  
 
Bijzonderheden: x  

  

mailto:voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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Badminton  Badminton Club Meppeler Meppers

    

 
Badminton is een prachtige sport, waarin snelheid, 
techniek, inzicht en soms samenwerking een grote rol 
spelen. Wij willen graag kinderen van groep 5 t/m 8 via 
twee gratis lessen kennis laten maken met deze sport.   
 
 
Aantal lessen:   2 lessen gratis 
Doelgroep:   Groepen 5 t/m 8 
Locatie lessen:   Sportzaal het Erf  
   Donderdag 18.00 – 19.00 uur 
Locatie vereniging: Sportzaal het Erf (wijk Oosterboer) 
Contactpersoon:  Hans Musch 
Telefoonnummer:  0522-256722 of 06-54366754    
E-mail:    info@meppelermeppers.nl  
Website:  www.meppelermeppers.nl 
 
Bijzonderheden: Wij zorgen voor een badmintonracket. Kinderen dragen 
tijdens de lessen eigen sportkleding en zaalschoenen.  

  

mailto:info@meppelermeppers.nl
http://www.meppelermeppers.nl/


 
14 

Budo Karate   Ishin Dojo 
 

 

Isshin Dojo biedt kwaliteit en plezier in de 
beoefening van uw vechtsport. Karate 
volgens de Japanse leer. Ontdek je kracht. 
Budo meets buddha. 
 
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Groep 7 en 8 
Locatie lessen:   Gymzaal Stadskwartier, Catharinastraat 9 Meppel 
Contactpersoon:  Cary Cornfield 
Telefoonnummer:  06-45106952 
E-mail:  info@isshindojo.nl 

cjf.cornfield@home.nl 
Website:  www.isshindojo.nl 
  
 
Bijzonderheden: Deelname in sportkleding.  
  

mailto:info@isshindojo.nl
mailto:cjf.cornfield@home.nl
http://www.isshindojo.nl/
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Free Running   FC Meppel Gymnastiek 
 

Free Running is een spectaculaire sport voor stoere 
jongens en meiden. Je springt en maakt salto’s over 
grote kasten en ook buiten de zaal kan er getraind 
worden.   
 
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:  Groep 3 t/m 8 
Locatie lessen:  Zaterdag 16.30-17.30 Groep 3 t/m 5 

Zaterdag 17.30-18.30 Groep 6 t/m 8 
Trainingshal Ezinge, Ezingerweg 58 Meppel 

Contactpersoon:  Patricia Klooster 
Telefoonnummer:  06-38726250 
E-mail:    voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl  
Website:  www.fcmeppelgymnastiek.nl  
 
 
Bijzonderheden: Sportieve kleding met stevige schoenen.  

  

mailto:voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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Gymnastiek   FC Meppel Gymnastiek 
 

 
Bij gymnastiek is de training gericht op balans 
en kracht. Het is de basis voor wat later turnen 
wordt genoemd. Gymnastiek is recreatie 
niveau maar je leert wel alle oefeningen op de 
balk, brug, ringen, springen en lange mat.       
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Groep 3 t/m 8 
Locatie lessen:   Sporthal de Aanloop, Woldkade Meppel  

Vrijdag 16.45- 17.45 uur  jongens/meisjes 6 en 7 jaar 
Vrijdag 17.45 -18.45 uur jongens/meisjes 8 en 9 jaar 
Vrijdag 18.45 – 19.45 meisjes 10 en 11 jaar (jongens 
vanaf deze leeftijd hebben een eigen training) 
www.fcmeppelgymnastiek.nl/lesrooster 

Contactpersoon:  Patricia Klooster 
Telefoonnummer:  06-38726250 
E-mail:    voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl  
Website:  www.fcmeppelgymnastiek.nl  
 
Bijzonderheden: Graag sportieve kleding, eventueel turnschoentjes aan. 

 

 

http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/lesrooster
mailto:voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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Karate   SHIN-BU-KEN Meppel 
 

BETEKENIS 'SHIN BU KEN' 
SHIN  =  Open geest.  
BU  =  Vechtkunst. 
KEN  =  Vuist. (maar betekent ook wapen) 
  
Kara-Te betekent in het Japans "Ledige hand". 
Karate-Do betekend in het Japans "De weg (of 
techniek) van de lege hand". 
 
Zoals zoveel in het Japans hebben deze termen een dubbele betekenis: 
De hand is leeg van alle wapens. 
Karate is het vechten zonder wapens. Door een aangepaste training  worden 
de vuisten, voeten, knieën, ellebogen, enz. gebruikt als gevaarlijke wapens. 
 
 
Aantal lessen:   4 lessen gratis 
Doelgroep:   Groep 5 t/m 8 
Locatie lessen:   Easy Active, Paradijsweg 9 7942 HB Meppel 
Contactpersoon:  E.J.Baumgarten 
Telefoonnummer:  06-53379240 
E-mail:  ej.baumgarten@telfort.nl  
Website:  http://shin-bu-ken.nl/  
 
Bijzonderheden: Kleding: t-shirt korte of lange broek en natuurlijk schone 
handen en voeten. 

mailto:ej.baumgarten@telfort.nl
http://shin-bu-ken.nl/
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nijntje Beweegdiploma  FC Meppel Gymnastiek 
 

 

Met het nijntje Beweegdiploma leren peuters 
en kleuters op een leuke manier de basis van 
bewegen. Dat betekent veel bewegen op 
verschillende manieren waarbij plezier centraal 
staat. Op zo’n manier dat ieder kind 
belangrijke spieren ontwikkelt die hij/zij later 
nodig heeft om bijv. een sport te leren of zich 
te concentreren op school. 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Groep 1 en 2 
Locatie lessen:   Sporthal de Aanloop, Woldkade Meppel  

Donderdag 16.00 – 17.00  
www.fcmeppelgymnastiek.nl/lesrooster 

Contactpersoon:  Patricia Klooster 
Telefoonnummer:  06-38726250 
E-mail:    voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl  
Website:  www.fcmeppelgymnastiek.nl  
  
 
Bijzonderheden: x 

  

http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/lesrooster
mailto:voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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Scouting   Scouting Meppel 
 

Scouting is een wereldwijde organisatie die de 
leukste activiteiten aanbiedt aan jongeren vanaf 5 
jaar. 
 
Bij Scouting draait het om spelenderwijs te leren en 
te groeien binnen de Scoutingwereld door samen 
met anderen de leukste en spannendste 
activiteiten te ondernemen. 
Scouting opkomsten voor welpen (7-11 jaar) of scouts (11-15 jaar).    
Welpen dinsdag 18.15-19.45 
Welpen vrijdag 18.30-20.00 
Scheepsmaatjes (water)welpen zaterdag 10.00-11.30 
Landscouts zaterdag 14.00-17.00 
Waterscouts zaterdag 14.00-17.00 (nov tot april) 
Waterscouts zaterdag 13.00-17.00 (april tot nov) 
 
Aantal lessen:   4 lessen gratis 
Doelgroep:   Groep 3 t/m 8  
Locatie lessen:   Scouting Meppel, Blankensteinweg 43 Meppel  
Contactpersoon:  Wouter Grendelman 
Telefoonnummer:  06-84091797 (alleen bereikbaar tijdens opkomsten) 
E-mail:    algemeen@scoutingmeppel.nl  
Website:  http://scoutingmeppel.nl/  
  
 
Bijzonderheden: x 

  

mailto:algemeen@scoutingmeppel.nl
http://scoutingmeppel.nl/
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Springtraining   FC Meppel Gymnastiek 
 

 

Bij springtraining leren kinderen turnspringen 

over kasten en op trampolines.  

Een leuke sport waarbij ook aan 
groepswedstrijden worden mee gedaan.    
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Groep 2 t/m 8 
Locatie lessen:   Trainingshal Ezinge, Ezingerweg 58 Meppel 

Zaterdag 16.30-17.30  
Contactpersoon:  Patricia Klooster 
Telefoonnummer:  06-38726250 
E-mail:    voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl  
Website:  www.fcmeppelgymnastiek.nl  
 
 
Bijzonderheden: Graag sportieve kleding aan.  

mailto:voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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Streetdance   FC Meppel Gymnastiek 
 

 

Lekker dansen op de hits van nu! Dat kan je 
doen bij onze Streetdance lessen. 
 
 
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Jongens en meiden vanaf 6 jaar 
Locatie lessen:   Gymzaal FC Meppel Gymnastiek 

Prinses Marijkestraat 1 Meppel  
Vrijdag 18.00- 19.00 
www.fcmeppelgymnastiek.nl/lesrooster 

Contactpersoon:  Patricia Klooster 
Telefoonnummer:  06-38726250 
E-mail:    voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl  
Website:  www.fcmeppelgymnastiek.nl  
 
Bijzonderheden: x  

  

http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/lesrooster
mailto:voorzitter@fcmeppelgymnastiek.nl
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
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Tennis   MLTC/Breakpoint   
 
 
Maak kennis met de sport tennis!  
De Meppeler Lawntennisvereniging (MLTC) is 
een vereniging voor iedereen, zowel de 
prestatie speler als de recreatie speler is 
welkom. Naast de activiteiten is er (bijna) 
altijd gelegenheid tot vrij tennissen. De 
commissies houden zoveel mogelijk rekening 
met vrij tennissen. 
 
Aantal lessen:   4 lessen  
Doelgroep:   Groep 3 t/m 8 
Locatie lessen:   Tennispark MLTC  
Locatie vereniging: Sportpark Koedijkslanden 2, Meppel 
Contactpersoon:  Harold Jans 
Telefoonnummer:  06-51560247 
E-mail:    info@mltc.nl  
Website:  www.mltc.nl 
 
Bijzonderheden: 4 kennismakingslessen op de woensdag- of vrijdagmiddag 

(na schooltijd), kosten €10,-. Startend in oktober en maart, kinderen kunnen 

zich opgeven via MLTC/Breakpoint. 

Materialen heeft de tennisclub beschikbaar. 

  

http://www.mltc.nl/
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Voetbal    MSC-Amslod 

    

De Meppeler Sport Club is opgericht op 10 april 1910. 
In haar ruim 100-jarig bestaan is de voetbalvereniging 
die anno 2018 bijna zevenhonderd officiële leden en 
bijna veertig aspirant-leden (Ukkies) telt, uitgegroeid 
tot één van Meppels spraakmakendste verenigingen. 

Al meer dan honderd jaar staat de Meppeler Sport 
Club middenin de Meppeler gemeenschap. Op het sportpark Ezinge speelt 
de voetbalvereniging al vele jaren haar thuiswedstrijden. MSC komt in 
competitieverband op zaterdag en zondag uit met ruim dertig senioren-, 
vrouwen- en jeugdteams en 7-tallen. 

Aantal lessen:  Dagelijks hebben de respectievelijke jeugdteams 
training 

Doelgroep:   Groepen 1 t/m 8, zowel meisjes als jongens. 
Locatie lessen:   Sportpark Ezinge, Meppel 
Locatie vereniging: Sportpark Ezinge, Meppel 
Contactpersoon:  Arjan Jonkers 
Telefoonnummer:  0522-242295 of 06-31919396 
E-mail:    info@mscmeppel.nl    
Website:  www.mscmeppel.nl  
 
Bijzonderheden: x   

  

mailto:info@mscmeppel.nl
http://www.mscmeppel.nl/
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Volleybal   volleybalvereniging Meppel AZ  
 
 
Kennismaking met de volleybalsport. De kinderen 
maken kennis met de basistechnieken van 
volleybal. Je kunt meedoen met 3 volleybal 
trainingen met kinderen van dezelfde leeftijd.  
 
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Groepen 3 t/m 8   
Locatie lessen:   Sporthal het Erf of sporthal Koedijkslanden 
Locatie vereniging: Meppel 
Contactpersoon:  Marianne van Dijk 
Telefoonnummer:  0629498260 
E-mail:    mariannevandijk93@hotmail.nl  
Website:  https://meppel-az.nl/  
 
Bijzonderheden: -  

  

mailto:mariannevandijk93@hotmail.nl
https://meppel-az.nl/
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Zwemmen & Waterpolo  MZPC de Reest 

   

Zwem- en Waterpolo vereniging MZ&PC 
De Reest is een vereniging waar iedereen 
op zijn eigen niveau kan sporten in het 
water. We hebben 3 afdelingen, 
Zwemmen en Waterpolo en voor minder 
valide cq revaliderende sporters is de 
afdeling De Zwerfkei, waar aan Waterbasketbal wordt gedaan. 
 
Iedereen kan 3 gratis proeflessen komen volgen bij de vereniging om te 
kijken of het iets voor je is. 
 
Waterbasketbal is op woensdag 18.30 tot 19.30 uur 
Zwemmen en Waterpolo is in beginsel op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur 
hier worden beide sporten aangeboden, waarna je een richting gaat kiezen 
of alle twee wil blijven doen. Mocht de belangstellende door leeftijd beter in 
een ander uur kunnen starten, dan gaan we daar afspraken over maken.  
 
Aantal lessen:   3 lessen gratis 
Doelgroep:   Groepen 3 t/m 8 
Locatie lessen:   Zwembad Hesselingen, Meppel 
Contactpersoon:  Roy Crouse 
E-mail:     secretariaat@mzpcdereest.nl  
Website:  www.MZPCdereest.nl 
 
Bijzonderheden: x  
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Extra 
 

Graag willen wij ook nog de volgende twee sporten/verenigingen onder de 

aandacht brengen.  

 

Waterbasketbal   MZPC de Reest    

 

De Zwerfkei is een afdeling van MZ&PC 
De Reest waar jongeren (12+) en 
volwassenen met een lichamelijke 
beperking, chronische ziekte of die 
revalideren na een ernstige ziekte, 
kunnen zwemmen en/of waterbasketbal 
spelen.  
 
Aantal lessen:  3 lessen kennismakingslessen op 20, 27 februari en 

6 maart 2019 
Doelgroep:   12+ en volwassenen 
Locatie lessen:   Zwembad Hesselingen, Meppel 
Contactpersoon:  Wies van Neunen 
E-mail:     secretariaat@mzpcdereest.nl  
Website:  www.MZPCdereest.nl 
 
Bijzonderheden: x  
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