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Duotrappers, fietsplezier voor 2

Donderdag Meppel
Dagen

Tijdens de Donderdag Meppeldagen 2019 is
sportteam Meppel Actief op iedere donderdag

van 10.30 tot 15.00 uur op verschillende locaties
te vinden met beweegactiviteiten.

Kom jij ook met ons bewegen? Paprika's
Paprika's bevatten veel gezonde voedingsstoffen.

Daarnaast is de paprika rijk aan vitamine C.
Samen met vitamine A spelen ze een belangrijke

rol in je afweersysteem.

Jaarverslag Meppel Actief

Fijne zomervakantie!

Wij van Meppel Actief wensen iedereen in de gemeente
Meppel een fijne zomervakantie! tot volgend schooljaar.

Duotrappers Meppel is een stichting die is opgericht in 2018, met als
doel om mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen een

plezierige fietsbeleving te bieden.
 

benieuwd? Klik op het logo van Duotrappers Meppel.

Programma en locatie
18 juli Loopfiets parcours 

@Trias plein

25 juli Lego, kubb en stoepranden
@Trias plein

1 augustus Pannakooi en twister 
@Trias plein

8 augustus Kano's, waterschoenen en
loopmat @Stoombootkade

15 augustus Time run stormbaan
@Slotplantsoen

22 augustus Pannakooi en kanjam
@Slotplantsoen

Station Meppel krijgt watertappunt
Het watertappunt is te vinden aan de westzijde van het station in
Meppel, tegen de stationhuiskamer. Carola Wijdoogen, directeur

Duurzaam Ondernemen van NS zegt hier het volgende over: '' Wij
merken dat de vraag naar gratis kraanwater om eigen flesjes te vullen
toeneemt. Wij spelen hier graag op in want het drinken van kraanwater

is gezond in milieuvriendelijker''. In de wintermaanden wordt het
watertappunt verwijderd, vanwege de vors en bevroren waterleidingen. 

Jeugdfonds Sport en Cultuur
De buurtsportcoaches van het sportteam Meppel Actief zijn intermediair voor het Jeugdfonds Sport &

Cultuur. Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan
moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Neem hiervoor contact op met de

buurtsportcoaches van de gemeente Meppel.

https://meppelactief.nl/agenda/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-search=donderdag+meppel+dag
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Jaarverslag-Meppel-Actief-en-JOGG-Meppel-2018_DEF4.pdf
http://www.duotrappersmeppel.nl/


Zwemveilig in de zomer

Het afgelopen jaar hebben Stefan, Timo, Hester, Leon, Harmen en Tristan van
Meppel Actief en Sabrina, Yannick, Youri en Liset van het JOGG-Team zich

ingezet in de gemeente Meppel om kinderen en ouderen meer en op
verschillende manieren te laten bewegen. De buurtsportcoaches van Meppel
Actief willen de studenten bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en

wensen ze veel succes in de toekomst! 

Tijdens de Fiets4daagse waren de
buurtsportcoaches op

dinsdagmiddag 16 juli bij De
Havixhorst met o.a. een

mountainbikeparcours en
woensdagochtend 17 juli bij De

Engelgaarde met diverse
beweegactiviteiten. Heb jij dit jaar
de fiets4daagse gemist? Wellicht

zien wij jou volgend jaar bij de
fiets4daagse.

Fiets4Daagse Meppel
groot succes! Op woensdagmiddag 3 juli hebben kinderen

uit de gemeente Meppel kennis gemaakt met
tennis. Onder begeleiding van Meppel Actief

hebben de kinderen verschillende
tennisspellen gespeeld en ervaring hoe

tennis werkt. De kinderen waren erg
enthousiast. Eén reactie van een ouder was

dat zijn kind heel blij werd van de
Tennismiddag!
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Tennismiddag 
Meppel Actief

Stagiaires van Meppel Actief en het
JOGG-Team nemen afscheid 

Op zondagmiddag 8 juli was Meppel Actief aanwezig bij het evenement 'Uit bij de
plas' bij de Nijeveense Plas. Kinderen konden kennis maken met Reddingsbrigade

de Dukers Meppel-Nijeveen e.o. waar zij met een reddingsboot gingen varen,
drijven met een zak, rescue tubes en iemand konden redden met een klos. Niet
alleen Meppel Actief was erg enthousiast maar ook kinderen vonden dit een erg

leuke en leerzame ervaring. Wij kijken terug op een geslaagde middag! 

Kennismakingsmiddag Tennis Meppel Actief

Agenda
activiteiten

Nationale sportweek

Donderdag Meppel
dagen

Meppel Stoeprandtoernooi
Op woensdag 19 juni vond het Meppel Stoeprandtoernooi plaats in het Wilhelminapark in Meppel. De kinderen

waren erg fanatiek en hebben met plezier deelgenomen aan stoeprandtoernooi. Alle kinderen hebben een gouden
ticket gewonnen wat geldt als entreebewijs voor het NK stoepranden 2019 in Amersfoort.

Klik hier voor de spelregels en informatie voor het NK stoepranden 2019.

https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-buitenspeeldag/
https://www.youtube.com/watch?v=uuI97upFc0k&t=1s
https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-sportweek-2019/
https://meppelactief.nl/agenda/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-search=donderdag+meppel+dag
https://jantjebeton.nl/activiteiten/nk-stoepranden

