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Coronavirus
Naar aanleiding van de adviezen en maatregelen die de
overheid kenbaar heeft gemaakt gaan alle Meppel Actief

activiteiten tot 6 april niet door.
 

De activiteiten na 6 april zijn onder voorbehoud van de
richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het

coronavirus.
 

Volg Meppel Actief op facebook & instagram, klik hier. Wij
plaatsen tijdens deze periode beweegactiviteiten en

filmpjes die je thuis kan uitvoeren.
 

Blijf gezond en let een beetje op elkaar. Nog meer
beweegtips voor thuiszitters op: www.coronactief.nl

 
 
 
 
 

Meppel Actief & Gezond heeft de afgelopen weken
loopfietsclinics gegeven bij PlusKinderopvang. Dit project is

een pilot en er wordt gekeken om dit project bij andere
opvanglocaties aan te bieden.

Het doel is dat kinderen veilig op de loopfietsen op pad gaan.
Tijdens de clinics maken de kinderen kennis met de

loopfietsen, veiligheid en verkeersregels. 
 

 Donderdag 12 maart werd het project feestelijk afgesloten
bij woon-zorgcomplex De Beemd, waar de kinderen hun

loopfietskunsten lieten zien aan de bewoners en
geïnteresseerden. Aansluitend werd er gezamenlijk gedanst

met Henk-Peter Vos van The Ballroom.
 
 
 
 
 

Vrijdag 28 februari heeft Meppel Actief samen met onder
andere vakleerkrachten, handbalvereniging AZ en andere

geïnteresseerden een workshop Goalcha gevolgd. In totaal
deden er 14 mensen mee met de workshop gegeven

door Handbal Nederland. Goalcha is een spel gebaseerd op
de sport handbal. De focus ligt bij Goalcha op plezier en

minder op regels. Het spel wordt gespeeld met een speciale
Goalcha bal. Dit is een zachte handbal. De workshop bestond

uit een stuk theorie en praktijk. Het was een erg leerzame
middag. Wij van Meppel Actief gaan aan de slag met Goalcha

tijdens de pauze activiteiten en wijksporten!
 

Goalcha workshop

Klas op Wielen is een voorlichtingsproject voor het
basisonderwijs, dat kinderen zelf laat ervaren hoe het is om
met een handicap te sporten. Door deelname aan Klas op
Wielen krijgen kinderen een positief beeld van mensen met
een handicap en leren zij welke topprestaties zij leveren in

het dagelijks leven. 
 

Vrijdag 6 maart hebben ruim 170 leerlingen van
verschillende basisscholen deelgenomen aan dit mooie

project. 
 
 
 
 
 
 

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

Klik op het logo voor meer informatie.

Examen loopfietsclinic

Klas op wielen

Stoepranden bij beweeggroepen
Woensdag 11 maart heeft Meppel Actief & Gezond
verschillende beweeggroepen van Stichting Sport
en Beweeg, (klik hier voor de website) in Meppel

en Nijeveen bezocht met een gastles Stoepranden.
 

Zondag 20 september is het NK Stoepranden in
Arnhem in het Nederlands Openluchtmuseum.
Vanuit de Gemeente Meppel gaan we met een

groep naar het NK Stoepranden.Wilt u meer
informatie over het NK Stoepranden in Arnhem?

 
Neem contact op met de buurtsportcoach
via:info@meppelactief.nl of 06-13702656

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/meppelactiefengezond/
http://www.coronactief.nl/
https://sportenbeweeg.nl/
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Lasergame

Op vrijdag 28 februari hebben 11 sportfunctionarissen uit verschillende gemeenten in Drenthe een aangepaste scholing van
valpreventie gevolgd. De scholing is gebaseerd op het effectief bewezen valpreventie programma In Balans. Dit is een

groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij senioren door middel van bewustwording van risicofactoren en
verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. 

 
Tijdens deze scholing hebben de sportfunctionarissen handvatten gekregen voor het opstarten en geven van de valpreventie

cursus. 
Er wordt per gemeente gekeken waar en wanneer een valpreventiecursus opgestart kan worden. Hierbij wordt getracht de

samenwerking met de lokale professionals op te zoeken.
 

Woensdagmiddag 4 maart hebben 40 deelnemers (doelgroep 55+) deelgenomen aan de valpreventie cursus in de Gemeente
Meppel. Tijdens de cursus werd er onder andere aandacht besteed aan, waarom valt iemand en hoe kan je dit proberen te

voorkomen? Wanneer je gevallen bent, hoe kom je dan zelfstandig weer overeind?
 

Meppel Actief & Gezond kijkt naar de mogelijkheden om valpreventie cursussen aan te bieden in de gemeente Meppel, eventueel
in samenwerking met fysiotherapeuten.

Bent u een partij die interesse heeft om in samenwerking deze cursus te geven, neem dan contact op met
info@meppelactief.nl

 
 
 

Valpreventie cursus
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Mirthe Rolink
 

Donderdag 27 februari heeft Meppel Actief samen
met cliënten van verschillende locaties Vanboeijen in

Meppel lasergamen gedaan in gymzaal het Erf. 
Dit was een geslaagde ochtend met veel leuke

reacties!
 

Donderdagmiddag hebben 60 leerlingen uit 
groep 6 & 7 van de basisscholen lasergame gedaan

in sporthal Ezinge. 
 
 
 

Walking Football
Donderdag 9 april start Meppel

Actief & Gezond in samenwerking
met FC Meppel, Alcides en MSC

een pilot Walking Football.
 

Aanmelden voor de activiteit of wilt
u meer informatie, dan kunt u

contact opnemen met
liane.meppel@sportdrenthe.nl of

bellen naar 06-13702656
 

Activiteiten agenda
 

Woensdag 22 april: Beach Me
Groep 6 t/m 8

 
Aanmelden? Klik hier 

Wist je dat...
Een komkommer voor

96% bestaat uit water en
is daarmee de meest

waterrijke voedselsoort
die er bestaat.

https://meppelactief.nl/agenda/

