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Wat lees je in deze nieuwsbrief

Contactgegevens

 

 Dos'46 start in samenwerking met Meppel Actief een pilot
Walking Korfball

 
Met OldStars walking korfball wordt er in samenwerking met
de KNKV een aangepaste spelvorm aangeboden voor korfbal

op latere leeftijd. De belangrijkste aanpassingen zijn niet
rennen, op 1/4 van het veld in de breedte, 4 tegen 4, schieten

mag altijd en niet springen bij schieten. 
Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor

ouderen die op een gezonde manier en zonder
blessuregevaar willen blijven bewegen. Deze spelvormen

staan onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of
trainer. 

 
Op de hoogte blijven over Walking Korfball bij DOS’46? 

Neem dan contact op met buurtsportcoach Eline.
 
 
 

Roxanne Dekker
roxanne.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928579
Werkdagen: ma/wo/do

06-38928578

Yorick van Gelder is vanaf 1 september
werkzaam op dinsdag, woensdag,

donderdag en vrijdag bij Meppel Actief. 
 

Als buurtsportcoach is Yorick bezig met
allerlei werkzaamheden zoals 
sportieve pauze activiteiten,

pieteninstuiven, Troellie Time voetbal 
en nog veel meer.

Liane van Elp

KP Laan 22
7943 CV Meppel
t.a.v. Meppel Actief

Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl

@meppelactief.nl

@meppel_actief

info@meppelactief.nl

www.meppelactief.nl

Werkdagen: ma/di/wo/do

WALKING KORFBALL

NIEUWE BUURTSPORTCOACH

Zwangerschapsverlof:
3 september t/m 26 december 2021

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

FLYERS MEPPEL ACTIEF 
De buurtsportcoaches hebben 3 flyers ontwikkeld voor: 

-Woonzorg- & buurtcentra
- Sport- & beweegaanbieders  

-Scholen & kinderopvang 
in de gemeente Meppel. 

 
Op de flyer vindt u het aanbod dat Meppel Actief kan bieden.

De buurtsportcoaches denken graag mee aan een
vraagstuk/idee en/of een samenwerking. 

Yorick van Gelder
yorick.meppel@sportdrenthe.nl
06-51406697
Werkdagen: di/wo/do/vr

Met ingang van 1 oktober 2021 verhuist Meppel Actief naar
een nieuwe locatie in de Oosterboer. Ons adres wordt: 

KP Laan 22, 7943 CV Meppel.
 

VERHUIZING

https://www.facebook.com/meppelactief.nl
http://www.instagram.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Informatie-flyer-Woonzorgbuurtcentra-1.pdf
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Informatie-flyer-sportaanbieders.pdf
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Informatie-flyer-sportaanbieders.pdf
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Informatie-flyer-scholen.pdf
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Informatie-flyer-scholen.pdf


Vanaf het schooljaar 2021-2022 is 
Meppel Actief versterkt met een 8-tal nieuwe

stagiairs. Anniek, Sven, Léon, Kristel, Tijn, Bram,
Mark en Josje gaan aan de slag. 

 
Welkom allemaal en veel succes! 

 

www.meppelactief.nl

STUDENTEN VOORSTELLEN

TERUGBLIK NSW 2021
De week van 17 t/m 26 september stond in
het teken van de Nationale Sportweek. Een
week lang aandacht voor sporten, bewegen

en gezondheid.
 

In de gemeente Meppel waren veel
activiteiten te doen voor alle leeftijden. Zo

was er voor de volwassenen een lezing over
“Hoe houd ik mijn hersenen gezond?”.

Kinderen en jongeren konden mee doen aan
verschillende beweegactiviteiten verdeeld

over de week.
 

Een hele terugblik van de Nationale
Sportweek is hier te vinden! 

 

COLOR RUN
Op donderdag 9 september heeft Meppel Actief

i.s.m. met het Drenthe College Meppel een
fantastische Color Run georganiseerd. 100

eerstejaars studenten Zorg & Welzijn hebben
fanatiek deelgenomen tijdens de run. Zo liepen ze

meerdere rondes om het schoolgebouw en werden
ze op twee punten ondergedompeld in

kleurenpoeder.
De glimlach op ieders gezicht, bij de deelnemers en

de organisatoren, vertelde genoeg over deze
ochtend. 

 
Na afloop kon iedereen een gezond stuk fruit pakken
en een flesje water. De flesjes water zijn gesponsord

door Albert Heijn Elzinga uit de Oosterboer, 
waarvoor dank! 

 
 

WORKSHOPS STUDENTEN
De buurtsportcoaches bieden de

studenten van Meppel Actief
verschillende workshops aan zoals

 'Hoe geef ik les', 'Hoe ga ik om met word
en excel' en 'Hoe maak ik een draaiboek

en een poster?'.

JEUGDFONDS SPORT
EN CULTUUR

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de
contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren
uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal,
muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een

andere sportieve of creatieve les. 
 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.
Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door

een intermediair. 
 

Neem contact op met de buurtsportcoaches van
Meppel Actief zij zijn intermediair in de gemeente

Meppel. 
 

SPORTINSTUIF
Woensdag 20 september
Sporthal Koedijkslanden

09:30-11:00
Voor 2-8 jarigen

 

WIST JE DAT...
...diepvriesgroenten net zo gezond 

zijn als verse groenten? 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/?gclid=EAIaIQobChMIoZPxx6G18gIVB9N3Ch1f0ABVEAAYASAAEgK42vD_BwE
https://meppelactief.nl/nationale-sportweek/
https://www.facebook.com/drenthecollege/?__cft__%5b0%5d=AZX-u3rOTbZfUD6woA8o-9DAUGaPBzB9iTV6OKewL9xEOFcCTb4jzefomeKmYyxqsCYpyYxQzwb2WwL-y75qBuFmseDjJIel99icqmufDN4mky5s-tt8T2mZSvkJTu7G-m9bxBCvIfWfgM3fIk2F2qr5BVK6Z9EbILiYBaqjbpPR-NGtyAC0fFSZ-tDHVVXkwNI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AHElzinga/?__cft__%5b0%5d=AZX-u3rOTbZfUD6woA8o-9DAUGaPBzB9iTV6OKewL9xEOFcCTb4jzefomeKmYyxqsCYpyYxQzwb2WwL-y75qBuFmseDjJIel99icqmufDN4mky5s-tt8T2mZSvkJTu7G-m9bxBCvIfWfgM3fIk2F2qr5BVK6Z9EbILiYBaqjbpPR-NGtyAC0fFSZ-tDHVVXkwNI&__tn__=kK-R
https://jeugdfondssportencultuur.nl/

