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Wat lees je in deze nieuwsbrief

Contactgegevens 

 

De komende weken gaan leerlingen uit klas V1Ha van 
CSG Dingstede aan de slag met het project 

‘De gezonde snack’. Het project is in opdracht van het 
JOGG team Meppel/Meppel Actief. De leerlingen is gevraagd
om een nieuwe snack te ontwikkelen. De snack moet goed
uitgebalanceerd zijn met weinig calorieën. De snack moet

een mooie vorm hebben, gezond zijn, snel klaar en
natuurlijk lekker! Bij de bereiding dient rekening gehouden
te worden met duurzaamheid.  Verder moet de verpakking
er aantrekkelijk uitzien en de consument bewuster maken

van de voedingswaarde.
 

De winnende snack wordt provinciaal gedeeld. 
Bovendien gaat De Brasserie uit Meppel 

de winnende snack maken.
 
 

SportDrenthe presenteert nieuwe website! 
Op www.sportdrenthe.nl vindt u de vier kennis & support

teams, nieuws en actuele artikelen rondom sport en bewegen,
onze supportdiensten om sport en bewegen in te zetten in de

samenleving en mooie verhalen in de vorm van showcases.
In maart organiseert SportDrenthe een aantal interessante

webinars: www.sportclubdrenthe.nl/agenda/
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KINDERMENU 2.0
Wij dagen alle kinderen uit groep 3 t/m 8 uit om het meest

lekkere, leuke en gezonde gerecht van de gemeente Meppel
te bedenken.

 
De winnaar van de Kindermenu 2.0 wedstrijd, wint een

kookworkshop gegeven door een chef-kok. Daarnaast komt
het winnende recept in een speciaal kookboek te staan met
de winnende recepten uit de andere Drentse gemeenten. 

Als winnaar krijg je dit kookboek natuurlijk ook.
 

Klik hier voor meer informatie over de wedstrijd. 
Meedoen kan nog tot 20 maart.

 
We hopen op jullie deelname…want als iedereen mee doet,

kunnen we het verschil maken.
Samen aan de slag voor gezond uit eten!

 

Werkdagen: ma/wo/do

Werkdagen: ma/di/wo/do

Werkdagen: ma/di/wo/do

Werkdag: dinsdag

https://www.debrasserie.com/
http://www.sportdrenthe.nl/
http://www.sportclubdrenthe.nl/agenda/
http://www.facebook.com/meppelactiefengezond
http://www.instagram.com/meppel_actief
https://twitter.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/
https://meppelactief.nl/agenda-item/kindermenu-2-0/


"Ik ben Marin van der Veer, 20 jaar oud en ik woon in Groningen. Ik studeer Voeding en
Diëtetiek aan de Hanze Hogeschool Groningen en ben bezig met mijn laatste jaar. 
Op dit moment werk ik voor JOGG Meppel met name aan een onderzoek. Met dit
onderzoek ga ik kijken naar het voedingsgedrag van basisschoolleerlingen in de

groepen 6, 7 en 8. Door middel van de resultaten wil ik een programma opzetten voor
kinderen om meer te leren over gezonde voeding. Om zo kinderen aan te zetten tot het

maken van gezonde keuzes."
 
 
 

THIJS BEDANKT, 
LOTTE EN SIMON WELKOMVanaf donderdag 11 februari wordt er

gezamenlijk gevoetbald in Haveltermade
onder leiding van Meppel Actief. 

Wanneer: Donderdag 15:00 - 16:00 uur
Waar: Troelstraplein, Haveltermade

Wie: Leerlingen uit groep 7&8
(basisschool) en klas 1&2 (voortgezet

onderwijs)
 

Deelname is gratis, 
aanmelden is niet nodig.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de
contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit

gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal,
muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een

andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf
geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage

worden gedaan door een intermediair. 
De buurtsportcoaches van Meppel Actief & Gezond

zijn intermediair in de gemeente Meppel. 

Een gezonder en vitaler Meppel. Dat is waar we naar streven met het 
lokaal sport akkoord. We staan in de startblokken deze ambitie waar te

maken én doen dit graag samen met u. 
Heeft u een goed idee waarmee Meppel letterlijk en figuurlijk een

beetje extra in beweging komt? Doe dan een aanvraag voor
uitvoeringsbudget. 

Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en overige
partijen uit de gemeente Meppel kunnen voor de uitvoering van

projecten en acties een financiële bijdrage ontvangen. 
 

Meer info? Ga naar: www.meppel.nl/sportakkoord 
 

Het afgelopen halfjaar heeft Thijs stage
gelopen bij Meppel Actief. Meppel Actief

bedankt Thijs voor zijn inzet en wenst
hem succes met het vervolg van zijn

opleiding.
 

Lotte en Simon zijn vanaf 1 februari
gestart met hun stage bij Meppel Actief.

 

#11... je hersenen twee tot
drie uur na het sporten beter

functioneren?
#12... je biologische leeftijd

met 9 jaar omlaag gaat door
regelmatig te bewegen?

LOKAAL SPORTAKKOORD
BUDGET VOOR GOEDE PLANNEN

JEUGDFONDS 
SPORT EN CULTUUR

www.meppelactief.nl

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

WIST JE DAT...

VOETBAL PROJECT

Startschot 
Lokaal sport- en

beweegakkoord Meppel

Wanneer: 
Donderdag 25 maart 2021
Tijdstip: 
19.30 – 21.30 uur
Waar: 
Online
Aanmelden:
lokaalsportakkoord@meppel.nl

 
 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
http://www.meppel.nl/sportakkoord
http://www.meppel.nl/sportakkoord

