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CULTUUR AGENDA

LOOPFIETSCLINIC

Op de website van het Cultuurplatform Meppel
(www.cultuurinmeppel.nl) is een nieuwe cultuur agenda
te vinden.
Cultuur- en Buurtsportcoach Désirée Prins zal daarin
activiteiten op cultureel gebied plaatsen.
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VOORSTELLEN DOUNIA EN SIMON
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Vanaf februari is het Meppel Actief team uitgebreid met
twee studenten die allebei een onderzoek doen.
Simon van Dalen is vierdejaars student aan de opleiding
Voeding en Diëtetiek op de Hanzehogeschool.
Simon voert een onderzoek uit naar het voedingsgedrag bij
jongeren uit het 3e en 4e leerjaar van het VMBO.
Dounia Ahallaoui is vierdejaars studente aan de opleiding
Communicatie & Multimedia Design op NHL Stenden.
Dounia is bezig met een onderzoek naar hoe Meppel Actief op
multimediaal gebied jongeren kan bereiken en activeren tot
een gezondere leefstijl.

SCOUTINGACTIVITEIT

Op dinsdag 20 april heeft Meppel Actief in samenwerking met
de Scoutingvereniging Meppel een scouting activiteit
georganiseerd. Doordat er op dat moment nog strengere
corona maatregelen golden, is er voor gekozen om alleen de
scholen uit de Oosterboer te benaderen.
Tijdens de activiteit hebben kinderen kennisgemaakt met
verschillende onderdelen van scouting. Zo zijn ze bezig geweest
met een oriëntatieloop, knopen leggen en een
zweeds loopspel. Het was een erg geslaagde middag!

LOOPFIETSCLINIC BIJ REESTOORD
Maandag 26 april kwamen de kinderen
van kinderopvang Partou Zuiderlaan op
bezoek bij de bewoners van Reestoord.
De kinderen lieten hun geleerde
loopfietskunsten zien en Ankie Smid gaf
een leuke dansworkshop.

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Mijn naam is Lotte van der Velde, ik ben 21 jaar oud en ik woon in Steenwijk.
Momenteel zit ik in het tweede leerjaar van mijn studie Sportkunde, dit doe ik op
het Windesheim te Zwolle. In de periode van februari t/m halverwege juni loop ik
stage bij Meppel Actief & Gezond. Hier ben ik bezig met het
onderzoeken/opzetten van een Color Run en doe ik een onderzoek voor BIOR
(Bewegen In Openbare Ruimte) naar de fiets- en wandelroutes in Meppel en
omstreken.

WIST JE DAT...

#15... je vitamine D nodig
hebt om calcium uit voeding
op te nemen?
#16...dit zorgt voor sterke
botten en tanden en dat het
een positieve werking heeft
op je spieren en het
immuunsysteem?

WEEK VAN DE GEZONDE JEUGD
De Week voor de Gezonde Jeugd vindt in 2021 plaats
van 7 t/m 11 juni. Tijdens deze week zet JOGG zich
samen met gemeenten en partners door heel
Nederland in voor een toekomst waarin iedereen
gezond kan opgroeien.
Klik hier voor de website.

BALKONGYM BIJ REESTOORD
De bewoners van Reestoord hebben donderdag 22 april
samen bewogen onder leiding van Fytac fysiotherapie,
Ankie Smid, groep 7 van OBS Sprinkels en
Meppel Actief & Gezond.
Via een doordraaisysteem werd elke activiteit aan iedere
zijde uitgevoerd.
Het doel was om meerdere partijen met elkaar te
verbinden en elkaar een mooie ochtend te bezorgen.

LOKAAL SPORTAKKOORD

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.
www.meppelactief.nl

