
Ook dit jaar kunnen alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de gemeente Meppel mee doen met de kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’.
De kinderen kunnen een kindermenu bedenken voor op de menukaart van restaurant de Nije in Nijeveen. De winnaar van de

Kindermenu 2.0 wedstrijd krijgt een kookworkshop, gegeven door de chef-kok van restaurant de Nije, voor in totaal 10
personen. Ga jij met de feestdagen iets lekkers en gezonds koken, vergeet het recept dan niet op te schrijven en op te sturen.

Meer informatie over Kindermenu 2.0 is hier te vinden. Meedoen kan door het recept op te sturen voor 10 januari, 
naar info@meppelactief.nl. 

FC Meppel gymnastiek 
Team:Fit Coach Wineke Holtrop en buurtsportcoach Liane van
Elp hebben tijdens het Beweegfeest in de herfstvakantie een

aanmoedigingscertificaat uitgereikt aan FC Meppel Gymnastiek. 
Meppel Actief en Team:Fit moedigden het gezonde beleid wat 

FC Meppel gymnastiek voert aan. 
 

Tijdens o.a. trainingen, wedstrijden en het Beweegfeest krijgen
de kinderen fruit & gezonde snacks van de trainers.Team:Fit is
een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in

voor een gezonde(re) sportomgeving door onder andere
sportkantines gezonder te maken.

FC Meppel gymnastiek heeft geen eigen sportkantine en kan
daarom geen bronzen/zilveren of gouden sportkantine

certificaat ontvangen.
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Wist je dat...
uit onderzoek is gebleken dat kersensap

het ideale post-workout drankje is.
Anthocyanen, een antioxidant in kersen,

zouden volgens het onderzoek de
spierpijn verminderen en het zou zelfs

kunnen functioneren als
ontstekingsremmer.

Kindermenu 2.0

Voorstellen Mirthe Rolink
Mirthe Rolink is werkzaam op maandag en
dinsdag bij Meppel Actief & Gezond tijdens

de tussenschoolse activiteiten op een aantal
basisscholen in de gemeente Meppel.

 
 
 
 
 
 
 

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

Klik op het logo voor meer informatie.

Samenwerking Argusvlinder
en KC Akker

De groep 8 kinderen gaan 6 weken in kleine groepjes
naar de dagbesteding om daar samen onder andere

beweegactiviteiten te doen met de dementerende
ouderen. Donderdag 21 november hebben de

kinderen een gastles dementie van een professional
gehad. Woensdag 27 november start de beweegpilot.
Bewegen is van cruciaal belang voor ouderen, door dit

samen te doen met de jeugd ontstaat er een mooie
samenwerking. De groep 8 kinderen leren omgaan
met ouderen en leren over de meest voorkomende

ziekte onder de ouderen. 
 

https://meppelactief.nl/agenda-item/kindermenu-2-0/
https://meppelactief.nl/jeugdsportfonds/
https://drenthe-beweegt.nl/projecten/kindermenu-2-0/
http://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengemeppel
http://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengemeppel
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Introductie trainingen rugby

Lokaal Sportakkoord

Roxanne Dekker
roxanne.meppel@sportdrenthe.nl

Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl

Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl

@meppel_actief

@meppel_actief

@meppelactiefengezond

06-13702656

Wanneer: Woensdag 5 februari t/m 4 maart 2020
Locatie: Grasveld bij Alcides
Tijd: 15.00 - 15.45 uur groep 3/4/5
         16:00 - 16:45 uur groep 7/8
Kosten: gratis wanneer je een eigen mondbitje hebt
€ 5,- kosten voor mondbitje
Klik hier om je aan te melden via www.meppelactief.nl

 

FC Meo
FC Meo is 1 van de 5 voetbalverenigingen in de gemeente Meppel. FC Meo speelt met 40 leden in de indoorcompetitie van

Zwolle. Elke week trainen zij en genieten zij van de voetbalsport. De verenigingsspreuk van FC Meo is ‘Je bent niet je beperking,
maar je eigen kwaliteit!‘. Dit betekent dat ieder zijn eigen taak heeft binnen de vereniging. 

Anne Prins, verenigingsadviseur SportDrenthe heeft 22 mei de IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) cursus gegeven
bij FC Meo aan 20 enthousiaste cursisten. De cursisten hebben een certificaat ontvangen, voor de meesten het 1e certificaat

wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. 
 
 

 

info@meppelactief.nl

Mirthe Rolink
 

Het Lokaal Sportakkoord is goed op weg. Doelstellingen en
oplossingsrichtingen zijn bepaald, maar wat gaan we nu echt doen

om Meppel nog meer in beweging te krijgen?
Dit is wat de werkgroepen op de 4 thema’s: jong vaardig in

bewegen, inclusief sportaanbod voor iedereen, vitale verenigingen,
gezondheidsbewustzijn de komende maanden gaan bepalen.

 
Tevens wie het gaat doen, wanneer, hoe en wie een oogje in het
zeil houdt, we doen wat we afspreken en of we uitkomen met de

beschikbare middelen. Daarmee aangevuld wordt het sportakkoord
voor 8 april 2020 ingediend voor de Rijksmiddelen.

 
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de

sportformateur André via: a.kasel@sportformateurmeppel.nl

 
Tijdens deelname is een mondbitje verplicht

Geen training in de voorjaarsvakantie
Tijden zijn onder voorbehoud, afhankelijk

van het aantal deelnemers
 

 

Voetbalvereniging Alcides is gestart met een POD Sport
traject van vier avonden. Het bestuur van Alcides vindt o.a.

een positieve clubcultuur en een veilige omgeving om te
kunnen sporten, erg belangrijk. Dit is ook de reden dat men

heeft gekozen voor een uitvoerig traject.
Er is inmiddels een bijeenkomst geweest voor het 
 jeugd)bestuur, en een 1e bijeenkomst met ruim 40
trainers/coaches/leiders.  Op 12 november is de 2e 

 bijeenkomst voor de trainers/coaches/leiders.
Daarna volgt een ouderavond.

Alcides wil dat het “positief coachen” breed binnen de
vereniging wordt gedragen.

 
Binnen de vereniging zijn er verschillende personen die

“ambassadeur” blijven van dit project.
Er komen dan ook “opfris” bijeenkomsten (voor

trainers/coaches/leiders/ouders) in het volgende seizoen.
 

POD Sport

https://meppelactief.nl/agenda-item/maak-kennis-met-rugby/
https://meppelactief.nl/agenda/
https://meppelactief.nl/agenda-item/nationale-sportweek-2019/
http://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengemeppel

