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NIEUWSBRIEF
MEPPEL ACTIEF & GEZOND

BALKONGYM BIJ REESTOORD
Wat lees je in deze nieuwsbrief
LOKAAL PREVENTIE
AKKOORD

Donderdag 22 april organiseert Meppel Actief & Gezond in
samenwerking met de bewoners van Reestoord,
fysiotherapie Fytac, leerlingen uit groep 7 van OBS Sprinkels,
Personally Yours Ankie en JOGG Meppel een balkongym.

FIJNE PASEN
WALK AND TALK

Contactgegevens

Tijdens deze tour rondom Reestoord bezoeken de organisaties
op afstand de bewoners door middel van het uitvoeren van de
Koningsdans, kracht- en lenigheid oefeningen, samen dansen
en een gezonde snack.
Op deze manier vieren we samen de Koningsspelen en
Koningsdag.

Roxanne Dekker
roxanne.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928579
Werkdagen: ma/wo/do
Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928578
Werkdagen: ma/di/wo/do
Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl
06-13702656
Werkdagen: ma/di/wo/do
Manouk ten Kate
Werkdag: dinsdag

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

NIEUWE WET

Per 1 juli 2021 gaat er een nieuwe wet van kracht.
Het gaat om de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
zie: www.wbtr.nl
Op donderdag 8 april organiseert SportDrenthe een
gratis webinar over dit onderwerp.
Klik hier om je aan te melden.

LOKAAL PREVENTIE AKKOORD
Meppel gaat aan de slag met een lokaal preventie akkoord

Het preventie akkoord richt zich op de thema’s roken, alcohol en
overgewicht en is een aanvulling op wat er lokaal al gebeurt op
het gebied van leefstijl en preventie. De inzet is om samen met
inwoners, gemeente en lokale partners een gezonde beweging
op gang te brengen.
Met het uitvoeringsbudget kan een stimulans worden gegeven
aan concrete acties.
Heb je ideeën om aan de slag te gaan met één of meerdere van
deze thema’s? Laat het dan weten.
Voor meer informatie: C.oosterga@meppel.nl

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Mijn naam is Patrick van Keulen, ik ben 20 jaar. Op dit moment ben ik mijn opleiding
Landstede Sport en Bewegen aan het afronden.
Bij Meppel Actief & Gezond organiseer ik verschillende projecten zoals Meer bewegen
in de klas, het organiseren van voetbalactiviteiten in Haveltermade en een
sportactiviteit voor jongeren. Het project Meer bewegen in de klas is het grootste
project dat ik tot nu toe heb uitgevoerd op 10 verschillende scholen in 46 groepen.
Hier hebben we de leerkrachten laten zien hoe je een energizer kan aanbieden in je
les. Aan het einde van het project ontvangen alle deelgenomen
leerkrachten een energizer boek.

WIST JE DAT...

#13... peren goed kunnen
helpen bij een slecht
cholesterol?
#14...peren een bepaalde
zuurgraad hebben waarmee
ze ons lichaam beschermen
tegen infecties?

PIM ID APP VOOR VERENIGINGEN
Met PiM kunnen alle sporters zich registreren en reserveren
door een QR-scan. De oplossing is helemaal gratis zodra de
sportverenigingen en kantines weer open kan/mag.
Klik hier voor een video over PiM ID app.
Voor meer informatie: www.pim.app

WALK AND TALK
LOKAAL SPORTAKKOORD

De Commissaris Gaarlandtschool, CBS De Wel, COOP Nijeveen en het Kerspel slaan de handen
ineen voor het project Walk and Talk Nijeveen (initiatief vanuit het Lokaal Sportakkoord).
Bent u 65 jaar of ouder en heeft u behoefte aan een stukje lopen met een basisschoolleerling?
Bij dit project loopt u samen met een basisschoolleerling van OBS Commissaris Gaarlandt of
CBS De Wel. Tijdens het lopen komen er verschillende gespreksonderwerpen en
beweegactiviteiten aan bod.
U kunt zelf kiezen hoelang u wilt wandelen. De regels van het RIVM worden gehandhaafd.
Uitvoering
Dinsdag 13 april, i.s.m. CBS De Wel van 13.00 uur tot 14.00 uur &
donderdag 15 april i.s.m. OBS De Commissaris Gaarlandt van 14.00 tot 15.15 uur.
Wilt u een vraag stellen, extra informatie of u inschrijven? Stuur een mail naar Bouke Scholtens:
walkandtalk.nijeveen@gmail.com of bel naar 06-21990797.

PROJECTEN

LOKAAL SPORTAKKOORD

Fijne paasdagen

De 1e aanvraagronde voor subsidies vanuit het
Lokaal Sportakkoord heeft plaatsgevonden.
De volgende projecten gaan van start:
Dos'46 Kid on tour
Walk & Talk
De 2e tranche voor aanvragen is voor 1 juni 2021.
www.meppelactief.nl

