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NIEUWSBRIEF
MEPPEL ACTIEF

WALKING FOOTBALL

Wat lees je in deze nieuwsbrief
DE DERDE HELFT
NATIONALE SPORTWEEK
AGENDA VOOR
BEWEEGAANBIEDERS

Contactgegevens
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
Eline Boer
eline.meppel@sportdrenthe.nl
06-13702656
Werkdagen: ma/di/wo/do
Liane van Elp

Zwangerschapsverlof:
3 september t/m 26 december 2021

Donderdag 2 september start Meppel Actief in
samenwerking met FC Meppel een
pilot Walking Football.
Wanneer: Vanaf donderdag 2 september.
Wie: Mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.
Tijdstip: 9:30 uur (koffie), 10:00 uur start training,
11:15 uur afsluiting.
Waar: FC Meppel, voetbalveld.
Kosten: Eerste vijf trainingen zijn gratis.
Aanmelden voor de activiteit of wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen via
info@meppelactief.nl of
bellen naar 06-13702656

NIEUWE BUURTSPORTCOACH

In verband met zwangerschapsverlof
van Liane van Elp is Eline Boer
werkzaam op maandag tot en met
donderdag bij Meppel Actief.

Als buurtsportcoach is Eline bezig met
allerlei werkzaamheden zoals een
tussenschoolse activiteit, ouderen
activiteiten, de beweegtuin, de derde
helft, loopfiets clinics en nog veel meer.

KICK OFF DE DERDE HELFT

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

Een nieuw initiatief om van de sportkantine een
ontmoetingsplaats te maken voor ouderen uit de
gemeente Meppel. Niet alleen voor sport en spel, maar ook
voor een kop koffie en een goed gesprek.
Donderdag 5 augustus vond de kick off plaats in de
3RD Half sportbar van Ankie en Jari Personally Yours in
samenwerking met Nationaal ouderenfonds, Interakt
Contour, Drenthe College en Meppel Actief.

AGENDA VOOR BEWEEGAANBIEDERS

Beweegaanbieders (verenigingen, sportscholen)
hebben de mogelijkheid om activiteiten die
georganiseerd worden door beweegaanbieders in
de gemeente Meppel aan te melden op de website
van Meppel Actief.
Klik hier om een activiteit aan te melden.

TROELLIE TIME

Vanaf donderdag 9 september 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.

NATIONALE SPORTWEEK

Programma
Van vrijdag 17 t/m 26 september is het de
Maandag 20 september
Nationale Sportweek. Tijdens deze week
Activiteitenmiddagen
in Nijeveen en de Oosterboer
besteden wij in de gemeente Meppel extra
aandacht aan sport, bewegen en gezondheid
Dinsdag 21 september
om zoveel mogelijk mensen te inspireren.
- Beweegtuin
- Activiteitenmiddag in Koedijkslanden
- Lezing hersenstichting
Er worden meerdere gratis activiteiten
georganiseerd waar inwoners uit de
Woensdag 22 september
gemeente Meppel welkom zijn.
- Nationale Kraanwaterdag, spellen bij verschillende
watertappunten in de gemeente Meppel;
Meer informatie over de activiteiten in de
Stadhuis, Kerkplein en Troelstraplein
Nationale Sportweek, zijn te vinden op
www.meppelactief.nl/agenda
Donderdag 23 september
- Walking Football bij FC Meppel
- De Derde Helft bij 3RD Half Sportbar
- Troellie Time 2.0,Troelstraplein
met interactieve voetbalmuur

TERUGBLIK
ZOMERPROGRAMMERING
Tijdens deze zomer hebben de
provincie Drenthe, Meppel Actief en
Jongerenwerk Meppel in samenwerking met
jongeren in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar
verschillende zomeractiviteiten georganiseerd.
Alle jongeren uit de gemeente Meppel konden
meedoen met verschillende activiteiten.
Zoals paintballen, KUBB’en, spikeball, voetballen,
skaten in een skatepark en een proefles tennis
of padel bij MLTC Meppel.

SPORTINSTUIF

Woensdag 18 augustus organiseerde
Meppel Actief een sportinstuif voor kinderen
van groep 1 t/m 8 op sportpark Koedijkslanden.
Ruim 120 kinderen hebben kennis gemaakt met
verschillende sport- en beweegaanbieders.
Meko'74, Ankie Personally Yours, Kindercircus
Okidoki, Meppeler Meppers, Dos'46, Meppeler
Hockey Vereniging en MSC.
Foto's gemaakt door Leo de Harder,
RTV Meppel

www.meppelactief.nl

