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Wat lees je in deze nieuwsbrief

Contactgegevens 

 

In de gemeente Meppel zijn 3 officiële gezondere
sportkantines gecertificeerd door Team:Fit. Het gaat om de

kantines van: 3rdhalfsportbar Ankie, Team Bastov en
SVN'69. 

Team:Fit en Meppel Actief gaan deze maand in gesprek met
Go Play Indoor Meppel, om de weg te bespreken naar een

gezondere sportkantine. 
 

Vanaf 1 januari is Team:Fit overgestapt van 
Richtlijnen Gezondere Kantines naar 

Richtlijn Eetomgevingen. 
Dat betekend een geheel nieuwe aanpak. 

 
Voor meer informatie over Team:Fit klik hier.

 

Marin uit het JOGG team onderzoekt het eetgedrag van
leerlingen uit groep 6,7 en 8. 

Daarvoor heeft Marin een vragenlijst gemaakt. 
De vragen gaan over wat je dagelijks eet en drinkt. Je mag de
vragenlijst in je eentje invullen, maar je mag ook hulp aan je

ouders vragen. 
Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. Het is een

anonieme vragenlijst. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl

Leonard Springerlaan 39
7941 GC Meppel
t.a.v. Meppel Actief

Manouk ten Kate

Roxanne Dekker
roxanne.meppel@sportdrenthe.nl

Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl

@meppelactiefengezond

@meppel_actief

@meppel_actief

info@meppelactief.nl

www.meppelactief.nl

GEZONDE(RE) SPORTOMGEVING

VOEDING ONDERZOEK

06-38928579

06-38928578

06-13702656

LOKAAL SPORTAKKOORD
Het startschot heeft geklonken. 

We dagen sportverenigingen en andere maatschappelijke
organisaties uit initiatieven te ontplooien die mensen in

Meppel aanzet tot bewegen. Heeft u ideeën over hoe je kunt
bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, het
versterken van de kwaliteit van sport- en beweegaanbod of

hoe u bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen kunt 
betrekken bij sport- en beweegaanbod? 

Weet dan dat er uitvoeringsbudget beschikbaar is voor uw
ideeën. 

 
Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: lokaalsportakkoord@meppel.nl en
vraag naar de criteria en het aanvraagformulier. 

https://teamfit.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1NwFAAX7SJ1DiFhjKmy9i5EjJYaNQI8jZ7p9fWZcNTSD6vQ/viewform
http://www.facebook.com/meppelactiefengezond
http://www.instagram.com/meppel_actief
https://twitter.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/


"Mijn naam is Manouk ten Kate, ik ben 19 jaar oud. Momenteel ben ik mijn opleiding
Landstede Sport en Bewegen aan het afronden. 

Ik geef pauzeactiviteiten en organiseer verschillende projecten en evenementen zoals
bijvoorbeeld de klimmiddag en BIOR. Bij het project BIOR (bewegen in de openbare

ruimte) heb ik de openbare beweegplekken in de gemeente Meppel in kaart gebracht.
Dit heb ik gedaan door de gemeente Meppel heen te fietsen en openbare

beweegplekken zoals speelveldjes en speeltuinen te noteren en op de foto te zetten. 
Door middel van een presentatie deel ik mijn adviezen aan 

Meppel Actief & Gezond en SportDrenthe.  
 
 

In de gemeente Meppel bestaat het Cultuurtraject inmiddels een aantal jaren. 
Het Cultuurtraject is een werkgroep van drie middelbare scholen uit de gemeente Meppel; 

AOC Terra, CSG Dingstede en Stad&Esch. Vanuit elke school zit er een afgevaardigde in de werkgroep.
Vanuit Meppel Actief sluit buurtsportcoach Désirée hier bij aan in de rol als cultuurcoach. 

Met het Cultuurtraject werken bovengenoemde middelbare scholen samen op het gebied van cultuur
binnen de scholen. Er worden gezamenlijke cultuurprojecten georganiseerd. Vorig jaar kon door Corona

het project “75 jaar vrijheid” met een tentoonstelling, helaas niet doorgaan. 
Zij hopen hier dit jaar wel groots aandacht aan te kunnen besteden. 

Vanuit de gemeente Meppel draait het project Bewegen Werkt. Dit project is voor mensen in een
bijstandssituatie. Met behulp van bewegen en aandacht aan een gezonde leefstijl worden deze

mensen geholpen om terug te keren naar bijvoorbeeld een baan of een opleiding. 
Tijdens de sportlessen wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen en daadkracht. Met als einddoel

blijvend te sporten (bij een sportvereniging). 
Een paar weken terug is er een buursportcoach van Meppel Actief aangesloten 

bij een leefstijlles van Bewegen Werkt. 
Tijdens deze les is er meer informatie gegeven over sporten in de gemeente Meppel en 
de verschillende financiële tegemoetkomingen om te kunnen sporten voor jong en oud. 

LÉON BEDANKT, 
MANOUK WELKOM

Het afgelopen halfjaar heeft Léon verschillende
activiteiten gegeven op de dinsdagen.

Meppel Actief bedankt Léon voor zijn inzet en
wenst hem succes met zijn traineeship bij

Bedrijfsfitness Nederland.
 

Vanaf 1 februari verwelkomen wij oud-stagiaire
Manouk ten Kate als buurtsportcoach op de

dinsdag. Zij neemt de taken over van 
Léon Pereboom. 

www.meppelactief.nl

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

BEWEGEN WERKT

CULTUURTRAJECT

KABOUTERSPORT
Vanaf dinsdag 2 maart wordt er gestart met

kaboutersport. In samenwerking met
FC Meppel Gymnastiek.

Wanneer: dinsdagmiddag van 15:15 tot 16:00 
& 16:00 tot 16:30 uur

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.

https://meppelactief.nl/agenda-item/kaboutersport/

