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Vanaf de 1e week van de zomervakantie plaatst Meppel Actief
op Facebook en Instagram inspiratie voor beweegspellen.
Elke week komen er 3 á 4 spellen online.
Doe jij ook mee?

KINDERMENU 2.0 KOOKBOEK

Kinderen uit alle Drentse gemeenten hebben voor de derde
keer meegedaan met dé receptenwedstrijd van Drenthe:
Kindermenu 2.0.
Het winnende gerecht, Bartjes bruine bonen burger
staat op de menukaart van Villa Kalkoven én alle winnende
recepten van de twaalf Drentse gemeenten zijn gebundeld
in een inspirerend kookboek.

WIST JE DAT...
#19... 7 aardbeien minder
suiker bevatten dan 1 citroen?
#20...er een grote hoeveelheid
vitamine C in de aardbei zit?
Dit is goed voor je weerstand,
je huid en je haar.

NATIONALE BUITENSPEELDAG

Op woensdag 9 juni was de Nationale Buitenspeeldag.
Op het Troelstraplein in Haveltermade zijn er verschillende
activiteiten neergezet voor de kinderen om te doen zoals
blikgooien, XXL sjoelen en ballon lopen. Het leukste vonden
de kinderen de buikschuifbaan.
Heerlijk verkoelend met het zomerse weer.
Het was een zeer leuke en geslaagde
Nationale Buitenspeeldag met 40 deelnemers.

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Mijn naam is Silke Wolters, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Nijeveen.
Ik heb op dit moment mijn opleiding Sport & Bewegen op
Landstede in Zwolle afgerond.
Vanaf september 2020 liep ik stage bij Meppel Actief & Gezond.
Tijdens mijn stage ben ik bezig geweest met het geven van tussenschoolse
pauze activiteiten en heb ik verschillende projecten georganiseerd om de
verschillende doelgroepen binnen de gemeente Meppel in beweging te krijgen.
Voorbeelden hiervan zijn de loopfietsclinics bij verschillende kinderdagverblijven
en het Balkon Gym project bij woonzorgcomplex Reestoord.

ONDERZOEK SPORTACCOMMODATIES

Onderdeel van de stageopdrachten van Meppel Actief stagiaires is het uitvoeren van een
werkveldonderzoek. In het afgelopen schooljaar hebben studenten zich verdiept in de toegankelijkheid
voor mindervaliden bij binnensportaccommodaties.
In de periode jan-jun 2020 heeft student Thijs Kalthof onderzoek gedaan naar hoe je kan kijken naar de
toegankelijkheid voor mindervaliden bij sportaccommodaties. Het gehele onderzoek is hier te vinden.
Dit schooljaar heeft student Jorian Zelhorst een checklist uitgevoerd bij de binnensportaccommodaties
in de gemeente Meppel. Aanbevelingen en tips heeft hij verwerkt in dit document.
De aanbevelingen zijn ter inspiratie gedeeld met de gemeente Meppel.
Nadere informatie kan worden opgevraagd bij Meppel Actief & Gezond.
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Meppel Actief & Gezond is het team van
Buurtsportcoaches in de gemeente Meppel. Samen
met stagiaires van diverse MBO- en HBO
opleidingen zetten ze zich in voor sport, bewegen,
cultuur en gezondheid in de gemeente Meppel.
Het door Meppel Actief sinds 2010 opgebouwde
netwerk wordt ingezet voor alle doelgroepen en
richt zich op Positieve Gezondheid en
Gezonde Leefstijl.
De vele activiteiten worden goed bezocht, deze
factsheet geeft een overzicht van alle activiteiten en
de deelname in 2020 en een doorkijk naar 2021.
Klik hier om naar het jaarverslag te gaan.

STUDENTEN BEDANKT

WALKING FOOTBALL
Donderdag 2 september start Meppel Actief &
Gezond in samenwerking met FC Meppel een
pilot Walking Football.
Wanneer: Vanaf donderdag 2 september.
Wie: Mannen en vrouwen vanaf 60 jaar.
Tijdstip: 9:30 uur (koffie), 10:00 uur start training,
11:15 uur afsluiting.
Waar: FC Meppel, voetbalveld.
Kosten: 1e vijf trainingen zijn gratis.
Aanmelden voor de activiteit of wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met
liane.meppel@sportdrenthe.nl of
bellen naar 06-13702656

Het afgelopen jaar hebben Jorian, Jorrik, Lotte, Patrick,
Manouk, Silke, Thijs, Simon, Dounia, Asarela, Marin & Iris
zich ingezet bij Meppel Actief & Gezond om de inwoners
meer en op verschillende manieren te laten bewegen en
ze bewust te maken van gezonde voeding.
Woensdag 16 juni hebben we een gezamenlijke afsluiting
gehad met een Wie is de Mol spel en een etentje.
De buurtsportcoaches van Meppel Actief willen de
studenten bedanken voor hun inzet van het afgelopen
jaar en wensen ze veel succes in de toekomst!
www.meppelactief.nl

