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Samenwerkingen organisaties

Wist je dat...
Wanneer je je lichaam wilt veranderen, het

verstandig is om je voeding aan te passen meer
proteïne en iets minder koolhydraten.

Kind Support Meppel
Via de website www.kindsupportmeppel.nl kunnen

ouders uit gezinnen waar niet zoveel geld is, financiële
ondersteuning aanvragen voor hun kinderen, zodat zij

net als hun leeftijdgenoten kunnen deelnemen aan
activiteiten als sport en muziek. Wil je gebruik maken

van Kind Support? Een aanvraag doen is heel makkelijk.
Vul het digitale aanvraagformulier op de website in. 

De buurtsportcoaches zijn met diverse partners uit het Sociaal
Domein in overleg over kansen voor samenwerking. Onder andere
over een pilot project Dementie en Bewegen met de Argusvlinder,

de Beweegtuin bij Reestoord en samenwerking tussen de
senioren van Reestoord en kinderdagververblijf Partou.

 
 
 

Voorstellen Désirée Prins
Vanaf maart 2019 is Désirée Prins werkzaam als buurtsport-en cultuurcoach bij Meppel Actief & Gezond. Désirée heeft

van september 2018 tot februari 2019 haar afstudeerstage gedaan bij het JOGG team van Meppel.
 

Als buurtsportcoach is Désirée bezig met allerlei werkzaamheden rondom het aanbieden, stimuleren en ondersteunen op
het gebied van gezondheid. Vanuit haar rol als cultuurcoach sluit ze aan bij onder andere het Cultuurtraject. Dit is een
werkgroep met kunstdocenten van verschillende middelbare scholen in Meppel. Met het Cultuurtraject is de werkgroep

bezig om vanuit meerdere middelbare scholen een groot cultureel project op te zetten in het voorjaar van 2020.  
 
 

Klimactiviteit
Meppel Actief & Gezond organiseerde donderdag 17 oktober
een klimactiviteit in samenwerking met Klimpark Hesselingen

Meppel.
 

In 2 rondes gingen er in totaal 90 kinderen aan de slag om het
klimparcours te beklimmen.

JOGG team Meppel was aanwezig met een gezonde snack.
 
 
 
 
 

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

Klik op het logo voor meer informatie.

http://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengemeppel
https://meppelactief.nl/jeugdsportfonds/
https://kindsupportmeppel.nl/


Voorstellen studenten

De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3. De
kinderen gaan tijdens de instuif verschillende pietengymnastiek

activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen. 
Aanmelden via website Meppel Actief. 

 
 
 
 
 

 

Pieten instuif

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

Kaboutersport

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is Meppel Actief & Gezond versterkt met een 
9-tal nieuwe stagiairs. Namens het JOGG team Meppel komt Hein ons het

komende schooljaar ondersteunen. Jade, Bas, Patrick, Lysanna, Bouke, Ceriel,
Timo en Ryan gaan als Meppel Actief stagiairs aan de slag! 

 
Welkom allemaal en veel succes!

 

18 november verenigingsavond

Woensdag 23 oktober organiseerde Meppel Actief &
Gezond een sportinstuif voor kinderen van 2-8 jaar in
sporthal Koedijkslanden. Ruim 130 kinderen hebben

kennis gemaakt met verschillende sport- en
beweegaanbieders. 

 
 Meppel AZ Handbal, Speel-o-theek de Boemerang, Circus
Okidoki, Rugby Club The Big Stones, PCBO, FC Meppel
Gymnastiek met freerunning en Nijntje Beweegdiploma,

TennisMeppel, JOGG team Meppel.

Tijdens de verenigingsavond brengen we 3 thema's onder de aandacht.
“Ik moedig aan” project 
Maatschappelijke Diensttijd 
Drenthe Sport Duurzaam 

 
Aanmelden kan via www.meppelactief.nl of klik hier.
 

 

1.
2.
3.

Programma
 

19:00 uur inloop
19:15 uur start avond
21:00 uur einde avond
Locatie: Leonard Springerlaan 39
               te Meppel

 
 
 

 

info@meppelactief.nl

Dinsdag 19 november
Donderdag 21 november
Woensdag 27 november
 
 
 
 
 

 

15:30 - 17:00 uur sporthal de Aanloop
15:30 - 17:00 uur sporthal het Erf
15:30 - 17:00 uur sporthal de Eendracht
 
 
 
 
 
 

 

Tijdens kaboutersport maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en bewegen.
Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en samenwerken. De sporten worden op basisniveau
aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Kaboutersport is voor kinderen uit groep 1 en 2.

Blok 1 bestaat uit 8 lessen, de 1e les is maandag 28 oktober geweest. De laatste les is op
maandag 16 december. Je kan je nog aanmelden.

Locatie: Sporthal de Aanloop
Tijd: 15:15 – 16:00 uur
Let op: Aanmelden is verplicht en er zijn 20 plekken beschikbaar! Klik hier voor aanmelding.
Deelname aan kaboutersport bedraagt 10 euro per blok.

 
 

https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-buitenspeeldag/
https://meppelactief.nl/agenda/
https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-sportweek-2019/
https://meppelactief.nl/agenda-item/verenigingsavond-18-november/
https://meppelactief.nl/agenda/
https://meppelactief.nl/agenda/
https://meppelactief.nl/agenda/
https://meppelactief.nl/agenda-item/kaboutersport-blok-1/

