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Thijs Kalthof heeft tijdens het schooljaar 2020-2021
een onderzoek gedaan naar het beweegaanbod binnen de
gemeente Meppel of deze voldoet aan de behoefte
van de 55-plussers.
In 2019 is voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van
Nederland ouder dan 50 jaar. Op 1 januari 2021 telde de
gemeente Meppel 34.345 inwoners.
42% van deze inwoners is de 50 jaar gepasseerd.
De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een factsheet die te
vinden is in de databank, op de website van Meppel Actief.
Klik hier voor de factsheet.

WIST JE DAT...

#21... watermeloenen voor
95 tot 98 % uit water bestaan?
#22...wanneer je veel vocht
vasthoudt, een watermeloen
vocht afdrijvend werkt?

ZOMERPROGRAMMERING

In de gemeente Meppel worden in de zomer verschillende
activiteiten georganiseerd voor jongeren, met financiële
ondersteuning vanuit de provincie Drenthe.
Alle activiteiten zijn gratis en te vinden in de agenda op de
website van Meppel Actief & Gezond.
13 augustus - Paintball in het bos
18 augustus - Skaten in het skatepark
19 augustus - After summer games
26 augustus - Troellie time voetbal
28 augustus - Proefles tennis of padel
Om je aan te melden voor een activiteit klik hier.

POLITIEKIDS

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

Vanaf september start er weer een nieuwe groep Politiekids.
13 stoere Politiekids gaan een half jaar aan de slag om een
programma te volgen onder leiding van diverse Meppeler
organisaties. Weerbaar Meppel biedt ‘Stevig in je Schoenen’
aan, Politie Meppel biedt ‘Op pad met de Politie!’ aan,
Welzijn Mensenwerk geeft activiteiten onder het thema
‘Sterk in de groep’ en Meppel Actief & Gezond gaat aan de
slag met het thema ‘Snel met je lichaam’.
Aan het einde van het project ontvangen de Politiekids een
diploma uit handen van de burgemeester en de
Meppeler organisaties die hieraan deelnemen.

WIPE OUT

Woensdag 30 juni heeft Meppel Actief ondersteuning verleent bij
Het Kindpunt afscheidsfeest voor alle leerlingen van de
groepen 8 van het Kompas, Stadskwartier, Beatrix, Anne Frank,
Kwadraat, Talent en Akker. De kinderen hebben verschillende
onderdelen gedaan waaronder een hindernisbaan van 70 meter lang.

SPORTINSTUIF

Op woensdag 18 augustus organiseert Meppel Actief & Gezond een sportinstuif.
Wie: Kinderen uit groep 1 t/m 8
Waar: Sportpark Koedijkslanden
Tijdstip: 9:30 - 12:00 uur
Deelname is gratis, aanmelden op locatie.
Deelnemende sport- en beweegaanbieders die zich aangemeld hebben (laatste update 27-7):
Ankie, Meko'74, Kindercircus Okidoki, Meppeler Meppers, Dos'46, MSC, MHV.

TAAKIE

Meppel Actief biedt 8 sportverenigingen vanuit het Lokaal Sportakkoord een gratis
jaarabonnement op Taakie, de digitale assistent vrijwilligerszaken.
Taakie wil leden alleen taken of functies aanbieden die goed passen bij hun interesses. Door een
vrijwilligersprofiel op te bouwen leert Taakie de vrijwilliger steeds beter kennen.
Binnen enkele tellen krijg je te zien welke vrijwilligers matchen met jouw Taakie waarna je deze personen
met één druk op de knop een Whatsappje stuurt, handig he?
Bekijk hier hoe het werkt.
Meld jullie vereniging snel aan bij buurtsportcoach Roxanne
(roxanne.meppel@sportdrenthe.nl), want vol=vol.

TEAM:FIT IN DE BUURT

Go Play Indoor Speelparadijs Meppel is de eerste
buurtlocatie in Drenthe die met de werkwijze Teamfit
van JOGG aan de slag gaat. In juni hebben de
Team:Fit Coach en de buurtsportcoach een gesprek
gevoerd over wat er op het gebied van voeding
gezonder zou kunnen.
Het speelparadijs gaat meteen met de tips en
adviezen aan de slag om na de zomer de
topprestatiebadge voor een gezondere kantine in
ontvangst te mogen nemen.

SUMMERBREAK

Op zaterdag 3 juli heeft Jorian Zelhorst, stagiair
bij Meppel Actief & Gezond een succesvol 7×7
toernooi georganiseerd vanuit het project
Maatschappelijke Diensttijd.
Dit was een project waarbij jongeren voor
jongeren iets mochten organiseren.
Het toernooi werd georganiseerd voor jongeren
vanaf 16 jaar. Maar liefst 8 teams hebben voor
de titel gestreden.

Ook aan de slag?
Weet jij een buurtlocatie die óók aan de slag wil met
JOGG-teamfit in de Buurt? Neem dan contact op met
Wineke Holtrop,
JOGG-Teamfit coach, via: wineke.holtrop@teamfit.nl

www.meppelactief.nl

De catering werd verzorgd door
Proeflokaal Bregje Meppel.

