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Lokaal sportakkoord

Wist je dat...
Tomaten oorspronkelijk uit Mexico komen? 
Veel mensen denken dat ze uit Italië komen.
Dit komt waarschijnlijk omdat tomaten een

populair ingrediënt zijn in Italiaanse
gerechten.

Festival van Geluk
Sportkoepel Meppel organiseert in samenwerking met

Meppel Actief, op zondag 6 oktober het 
Meppeler KUBB Kampioenschap. 

Klik op het logo voor aanmelden en informatie. 
 

De minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden hebben
de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van
maatschappelijke organisatie en bedrijven is een Nationaal

Sportakkoord gesloten. 
 

De gemeente Meppel heeft André Kasel als Sportformateur
aangesteld om het Lokaal Sportakkoord van Meppel vorm te geven.

Bij de thema-avonden in augustus en september hebben lokale
partijen kunnen meepraten. Woensdag 25 september werden de
puntjes op de i gezet en kan de gemeente Meppel bij VWS een

uitvoeringsbudget aanvragen. 
Nadere informatie: André Kasel | Sportformateur Meppel

a.kasel@sportformateurmeppel.nl
 
 

Diabetes Challenge Meppel
Bewegen heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. Met de Nationale Diabetes
Challenge Meppel wil Meppel deelnemers op een leuke manier kennis laten maken met

bewegen. Nationale Diabetes Challenge Meppel is ervan overtuigd dat het ontmoeten van
gelijkgestemden, en de begeleiding door de zorgprofessional in een andere context,

deelnemers motiveert en enthousiasmeert om te blijven bewegen.
 

Alle huisartsenpraktijken in Meppel doen mee, tevens fysiotherapiepraktijken Fytac en Prima
Life Fysiotherapie & Fitness. Er wordt iedere dinsdag om 19.00 uur gelopen en iedereen is

welkom. 
Klik hier voor meer informatie. 

 
Hartentroef

Hartentroef is een sportclub speciaal voor hartpatiënten. Het
is heel fijn dat deze mensen terecht kunnen bij een speciale

sportclub. Daar wordt gesport onder een zeer deskundige leiding
en er is altijd medische begeleiding aanwezig. Je leert op een
gezellige en ontspannen manier je grenzen te verleggen. Dit

werkt ook weer door in je privé leven. Je durft steeds meer en
doet steeds meer. 

De leden sporten iedere week op de woensdagmiddag van
15.30 tot 17.00 uur in sporthal Koedijkslanden. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
hartentroef.sport@gmail.com.

De buurtsportcoaches van Meppel Actief & Gezond zijn
intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Klik op het logo voor meer informatie.

18 november

Verenigingsavond

http://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengemeppel
https://www.sportkoepelmeppel.nl/agenda/
https://meppelactief.nl/jeugdsportfonds/


Politiekids

Dit jaar start in Meppel het pilot project Maatschappelijke Diensttijd “Met sport Drenthe nog beter
maken door de inzet van jongeren”.

Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei
functies. SportDrenthe werft samen met lokale partners jongeren die zich bezig gaan houden met

verschillende werkzaamheden bij sportverenigingen. SportDrenthe wil met dit project vooral jongeren
bereiken die nu niet maatschappelijk actief of betrokken zijn. De opleidingskosten (een sportopleiding,

of bijvoorbeeld Sociale Hygiëne, barkeeper of greenkeeper) worden vergoed. En voor de tijd die de
deelnemers aan de opleiding besteden, krijgen ze een vrijwilligersvergoeding.  

 
Meppel Actief informeert binnenkort de sportverenigingen over de mogelijkheden.

 
 

Programma September
22     NK stoepranden
23     Activiteitenmiddag
24     Fittest - COOP
25     Politiekids
25     Lokaal Sportakkoord
26     Fittest - AH 
26     Dansen en bewegen Reestoord
28     Burendag

 
Bekijk het programma op 

onze website, klik hier
 
 

Nationale Sportweek Dag             Locatie                                                          
Dinsdag       Nieuwveense landen, Watertorenpark 
Woensdag   Haveltermade, Troelstraplein                       
Donderdag   Koedijkslanden, Ferdinand Bolstraat 
                                                               

15.00 - 16.00 uur
September t/m november
Winterstop: december t/m februari 
Geen wijksport in de schoolvakanties
De wijksport in de Westerstouwe op het speelveld
Leghorn/Broederij start vanaf maart 2020

 

Roxanne Dekker
roxanne.meppel@sportdrenthe.nl

Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl

Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl

www.meppelactief.nl

Bezoekadres:
Leonard Springerlaan 39

 7941 GC Meppel  
t.a.v. Meppel Actief 

@meppel_actief

@meppel_actief

@meppelactiefengezond
06-13702656

Sportinstuif
herfstvakantie

Maatschappelijke diensttijd

Politiekids is een gezamenlijk project van Politie Meppel, Weerbaar Meppel, Meppel
Actief, Welzijn MensenWerk en gemeente Meppel. Op woensdag 11 september is het

project gestart met de beëdiging van de kinderen. 
 

Politiekids is een project waarbij kinderen worden betrokken bij het politiewerk. Met
de Politiekids worden kinderen ondersteund in wat zij belangrijk vinden in de wijk. Er

wordt onder andere gekeken naar het afval op straat en het hard rijden in de wijk

Wijksport 

NK Stoepranden
Op zondag 22 september heeft de Gemeente Meppel meegedaan aan het NK stoepranden in Amersfoort. Tijdens

deze middag hebben de deelnemers veel plezier beleeft aan het stoepranden.
Gemeente Meppel ging zelfs met een kampioen huiswaarts, Cassidy de Groot werd 3e in haar leeftijdscategorie.

Woensdag 23 oktober
2-8 jaar

9.30 - 11.00 uur
sporthal Koedijkslanden 

Kennismaken met
verschillende sporten

     Nieuwe locaties

https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-buitenspeeldag/
https://meppelactief.nl/agenda/
https://jantjebeton.nl/activiteiten/nk-stoepranden
https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-sportweek-2019/

