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Gezonde Avond4Daagse

Prokkelweek ook 
in Meppel

De week van maandag 3 t/m zaterdag 8
juni is het Prokkelweek. De week staat in
het teken van prikkelende ontmoetingen
tussen mensen met én zonder
verstandelijke beperking. Eén week als
voorbeeld en inspiratie voor de rest van
het jaar. Er zijn een aantal
sportverenigingen die in deze week
trainingen openstellen voor mensen met
een verstandelijke beperking. De
sportverenigingen die mee doen zijn:
Kindercircus Okidoki, Sonkei Budo
Meppel, Badminton club Meppeler
Meppers, Jeu de Boules Vereniging Sur la
Tête, AV de Sprinter, Fitness Prima Life
en MLTC. 

Pauzehap: Augurk met kipfilet
Augurken beschikken over weinig calorieën en ze bevatten

veel vitamine K. Er zit relatief veel natrium in augurken,
maar eet ze met mate.

Eetsmakelijk! 

Geweldige Wijk Café

Mededeling wijksport

Donderdag 23 mei is wijksport van Meppel Actief voor de
laatste keer op het grasveldje bij de Ereprijs.

Vanaf donderdag 6 juni zal de wijksport plaatsvinden op
het grasveld tussen de straten Frans Halsstraat en

Broederij, Leghorn en Kuikenlaan. De tijd blijft hetzelfde,
15.30-16.30 uur.

We hopen jullie daar te zien!

Klik hier voor meer informatie Prokkelweek
volwassenen.

In Meppel wordt van 3 t/m 6 juni de Avond4Daagse gelopen. Dit jaar
willen wij van sportteam Meppel Actief samen met het JOGG team,

Drenthe gezond en de Avond4Daagse organisatie de Avond4Daagse
wat gezonder maken. Woensdag 5 juni zal dan ook uitgeroepen

worden tot dé gezonde dag. Meppel Actief/JOGG staat op de
woensdag in de Kruisstraat en deelt daar een gezonde traktatie uit.

Het Geweldige Wijk Café brengt mensen samen. Het vindt om de
twee weken plaats in wijkcentrum de Poele. JOGG-Stagiaire

Sabrina Scorah sluit sinds 3 april aan bij het Geweldige Wijk Café.
Elke bijeenkomst worden er andere thema’s aangekaart. Sabrina

geeft hier voorlichtingen en beantwoordt vragen rondom het thema
gezonde voeding en water drinken. Inmiddels is er ook een

bijeenkomst geweest waar Sabrina samen met iemand van het
Geweldige Wijk Café gezonde hapjes heeft verzorgd. 

 
Mocht u geïnteresseerd zijn in het Geweldige Wijk Café, u bent van
harte welkom op de woensdag in de even weken van 9:30 tot 11:00

uur in wijkcentrum de Poele.

Klik hier voor meer informatie Prokkelweek
kinderen. Nationale buitenspeeldag 2019!

Datum: 12 juni 2019

Tijd: 13.30 tot 15.30 uur

Locatie: Troelstraplein

 

https://meppelactief.nl/agenda-item/prokkelweek-volwassenen/
https://meppelactief.nl/agenda-item/prokkelweek-kinderen/


Cursus Meer Sponsoren in Kortere Tijd 

In de maanden februari, maart, april en mei organiseerde Albert Heijn Elzinga in
samenwerking met het JOGG team Meppel ook dit jaar weer rondleidingen door
de supermarkt. Ruim 180 leerlingen van verschillende basisscholen uit de wijk
Oosterboer deden hier aan mee. 
Tijdens de rondleiding kregen de leerlingen meerdere aspecten te zien van de
supermarkt. Zo kregen ze een kijkje achter de schermen, mochten ze de bakkerij
van dichtbij bekijken en leerden ze over gezonde en ongezonde producten in de
supermarkt. De rondleiding eindigde in de kantine van de supermarkt waar de
kinderen nog een quiz kregen over de wat onbekendere groenten en fruit. Na
afloop kregen alle leerlingen nog een goodiebag en diploma uitgereikt, Dat werd
verzorgd door de Albert Heijn Elzinga.

Meer dan 200 deelnemers deden
dit jaar mee aan de Meppel City
Kids Run! Wederom werd de
warming- up verzorgd door
sportteam Meppel Actief waar
werd gedanst en verschillende
rek-en strekoefeningen werden
uitgevoerd. De deelnemers van
de G-run, Mini-run, 1km en 2km
waren erg fanatiek aan het
rennen en er kan terug worden
gekeken op een geslaagd Meppel
City Kids Run! Klik hier voor de
sfeerimpressie van de Meppel
City Kids Run 2019.

Meppel City Kids
Run 2019 weer een

groot succes!

De gemeente Meppel organiseerde dit jaar
een Maak Meppel Mee dag, waar ook

werknemers of werkgevers van de gemeente
Meppel konden kiezen uit veel verschillende

activiteiten. Sportteam Meppel Actief
organiseerde in de ochtend een

zaalvoetbaltoernooi en in de middag werd er
dodgebow/trefbal gespeeld. Meer dan 50
mensen deden fanatiek mee en sportteam

Meppel Actief kan terugkijken op een
geslaagde middag! 

Pim de Jonge
pdejonge.bsc@sportdrenthe.nl

Liane van Elp
liane.bsc.meppel@sportdrenthe.nl

Anika Smit
asmit.bsc@sportdrenthe.nl

Désirée Prins
desiree.bsc.meppel@sportdrenthe.nl

www.meppelactief.nl

Bezoekadres:
Leonard Springerlaan 39

 7941 GC Meppel  
t.a.v. Meppel Actief 

@meppel_actief

@meppel_actief

@sportteammeppelactief

06-13702656

Knotshockeytoernooi
Meppel

AH rondleidingen

De sportverenigingen DOS’46, IJs en Skeelervereniging Nijeveen, FC Meppel
Gymnastiek en MHV hebben in 2018 – 2019 deelgenomen aan de cursus Meer

Sponsoren in Kortere Tijd. De verenigingen hebben tijdens de cursus
verschillende punten geleerd, bijvoorbeeld: Hoe ga je het eerste gesprek met een

sponsor aan? Welke potentiële sponsoren zijn geschikt voor de vereniging en hoe  
creëer je een win-win situatie? En zo zijn er nog een aantal punten.

Alle verenigingen hebben deze punten meegenomen in een op te stellen
beleidsplan. Er zijn inmiddels door de vier sportverenigingen al vier nieuwe

sponsoren geworven.

Maak Meppel Mee dag 2019
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Meppeler
Stoeprandtoernooi
Zwemveilig in de
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https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-buitenspeeldag/
https://www.youtube.com/watch?v=-SXfdPEXdk4&t=6s
https://meppelactief.nl/agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=g82s04BhSfo&t=1s

