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Wat lees je in deze nieuwsbrief
KABOUTERSPORT
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GEZOND GEWICHT
FITSTAP EN DANS JE FIT
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"Mijn naam is Iris Vroegop en ik kom oorspronkelijk uit
Emmeloord, maar ik woon tegenwoordig grotendeels in
Groningen. Vanaf de zomervakantie van 2019 studeer ik
Sportkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen.

Binnen JOGG Meppel ben ik op dit moment voornamelijk
bezig met mijn project voor school, genaamd
“Beweegwissels”. Met dit project hoop ik 65-plussers, meer in
beweging te krijgen tijdens de normale dagelijkse
bezigheden. Op deze manier worden 65-plussers gezonder
oud en worden ziektes zoals hart- en vaatziekten meer
voorkomen.
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06-13702656
www.meppelactief.nl
@meppelactiefengezond
@meppel_actief
@meppel_actief

Met het Lokaal Sportakkoord is het doel iedere inwoner uit te
dagen tot meer sporten en bewegen, want meer bewegen
draagt bij aan een betere gezondheid én daarmee aan een
vitale en gezonde samenleving. Dit vraagt om sterke (en
financieel gezonde) sport- en beweegaanbieders die een
breed, kwaliteitsvol én inclusief sport- en beweegaanbod
hebben.
We stimuleren lokale organisaties en verenigingen bij te
dragen aan deze ambitie en stellen hiervoor
uitvoeringsbudget beschikbaar in 2021 en 2022. Binnenkort
verwachten we de criteria hiervoor te kunnen delen, evenals
het proces van aanvragen.

info@meppelactief.nl
Leonard Springerlaan 39
7941 GC Meppel
t.a.v. Meppel Actief

Heeft u ideeën over hoe u - in samenwerking met – betekenis
invulling kunt geven aan deze ambitie, laat dit dan zeker
weten!

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

De afgelopen maanden zijn twee klassen van CSG Dingstede bezig geweest
met het project “First Lego League”. Onderdeel van dit project was om een
nieuw sporttoestel te bedenken en te ontwerpen.
Meppel Actief en JOGG Meppel waren hiervoor de opdrachtgever. Voordat
de groepjes bezig zijn gegaan met het ontwerp, hebben ze vooronderzoek
gedaan. Zo hebben zij onder andere enquêtes afgenomen om te kijken
waar de behoeften lagen bij de verschillende doelgroepen. Er zijn leuke
creaties uit voortgekomen.
Van een nieuw soort klimtoren tot aan lichtgevende stoeptegels als je er
overheen loopt of rijdt.
Meppel Actief en JOGG Meppel wil de klassen bedanken
voor de mooie ideeën!

FITSTAP

WIST JE DAT...

FitStap is ontwikkeld door de Koninklijke
Wandel Bond Nederland. 1 keer per week
krijg je een gave sportieve wandeltraining in
je eigen groep gegeven door FitStap-coach
Remko Wemmenhove.
Voedingsadvies, mental coaching en
cognitieve fitness komen ook aan bod.
Wie: FitStap is voor iedereen
Wanneer: vanaf 1 februari 2021 in Meppel
Info en aanmelden:
www.actiefenbalans.nl/fitstap/

DANS JE FIT
Dans Je Fit (zonder partner) 55+ bij
Dans- en Partycentrum The Ballroom.
Door de rustige opbouw zijn deze lessen
voor eenieder te volgen, zowel met als
zonder danservaring.
Elke woensdag 9:30 - 10:30 uur.
Info en aanmelden: info@theballroom.nl

#7... Meppel Actief op de website een agenda
met activiteiten heeft? Klik hier
#8... verenigingen een activiteit kunnen
aanmelden voor in de agenda? Klik hier

KABOUTERSPORT
Vanaf 5 januari wordt er weer gestart met
kaboutersport. Nu in samenwerking met
FC Meppel Gymnastiek.
Wanneer: dinsdagmiddag van 15:15 tot 16:00
Waar: gymzaal Oosterboer
Wie: kinderen uit de groepen 1 en 2
Inschrijven vooraf is verplicht
(www.meppelactief.nl) en deelname
bedraagt €10,- voor de 7 lessen.

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA
FC Meppel Gymnastiek biedt 'Het nijntje
Beweegdiploma' aan. Het is een serie
beweeglessen waarin je kind wekelijks
speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle
essentiële basisvormen van bewegen leert.
Wanneer: klik hier voor het lesrooster
Wie: kinderen 2 t/m 6 jaar
Waar: Sporthal de Aanloop & gymzaal
Marijkestraat
Inschrijven vooraf is verplicht
(www.fcmeppelgymnastiek.nl)

www.meppelactief.nl

