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P I E T E N I N S T U I V E N
 

P O L I T I E K I D S
 

B E W E E G K R I E B E L S
 

Wat lees je in deze nieuwsbrief

 

Meppel Actief organiseert ook dit jaar weer pieteninstuiven voor
kinderen uit groep 1 en 2. Tijdens de instuif gaan de kinderen leren 
om over de daken te lopen, pakjes te bezorgen en verschillende
parcoursen te beklimmen. Na afloop kan er een pietendiploma 
worden opgehaald en wat lekkers worden opgehaald. 

Maandag 29 november in sporthal Het Erf 15:00-15:40
Dinsdag 30 november in sporthal De Aanloop 15:50-16:30
Woensdag 1 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen 15:00-15:40
Donderdag 2 december in sporthal Koedijkslanden 15:00-15:40 & 15:50-16:30

Deelname is gratis en aanmelden is verplicht! 
Meer informatie is te vinden op: www.meppelactief.nl/agenda 

Contactgegevens

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

06-38928578

 
Om zwerfafval tegen te gaan, zit er sinds 1 juli € 0,15 statiegeld op

kleine flesjes. Waar kun je de flesjes inleveren? En hoe kunnen
sportclubverenigingen hier hun voordeel mee doen?

 
Verenigingen kunnen zich vrijwillig aanmelden als innamepunt.

Verenigingen die statiegeldflesjes innemen, kunnen de opbrengst
ervan besteden aan hun eigen club. Of die doneren aan een erkend

goed doel. Sportverenigingen met minstens 200 leden kunnen van
Statiegeld Nederland gratis een donatiebak en communicatiemateriaal

ontvangen.
 

Sportverenigingen die zich willen aanmelden als vrijwillig innamepunt,
doen dat via de site van Statiegeld Nederland.  Meer informatie over de

aanschaf van een donatiebak vind je ook op
www.statiegeldnederland.nl.

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

SPORTVERENIGINGEN EN
STATIEGELD OP KLEINE FLESJES

Zwangerschapsverlof:
tot 10 januari 2022

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

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

PIETENINSTUIVEN

Maak jullie buurt stap voor stap gezonder. JOGG-Teamfit helpt om
de buurtomgeving gezonder te maken. Een JOGG-Teamfit coach

begeleidt jullie kosteloos om het voedingsaanbod van het
buurthuis, de kinderboerderij of de speeltuin gezonder te maken. 

 
Meer informatie is te vinden op: 

www.jogg-teamfit.nl 
 
 
 

TEAMFIT IN DE BUURT

http://www.meppelactief.nl/agenda
https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/
https://www.facebook.com/meppelactief.nl
http://www.instagram.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/
http://www.jogg-teamfit.nl/


Wij zijn Mark en Josje, 2e jaars studenten Sportkunde aan de
Hogeschool Windesheim. Momenteel lopen wij een half jaar
stage bij Meppel Actief. Wij doen dat met veel plezier. Binnen
deze stage hebben wij verschillende taken, maar zijn we
vooral bezig met het thema Bewegend Leren. Wij willen
Bewegend Leren meer onder de aandacht brengen bij
scholen en bij de leerkrachten. Hiervoor doen wij onderzoek
naar Bewegend Leren binnen het basisonderwijs in de
gemeente Meppel. Wij hopen dat wij aan het einde van deze
stage iets een mooi product hebben opgeleverd, waar de
basisscholen binnen gemeente Meppel iets aan hebben. 

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN 
 

De afgelopen weken heeft student Léon in samenwerking met
Meppel Actief en De MensA het project SamenSterk uitgevoerd.
In dit project zijn er verschillende lessen aangeboden aan de
deelnemers om een gezonde leefstijl te creëren. 

Het project is gestart met een presentatie over gezonde leefstijl
in het algemeen. De andere zes bijeenkomsten stonden in het
teken van beweegactiviteiten zoals ademhalings-, rek- en
strekoefeningen. Daarnaast werd er een  yoga les verzorgd door
Cindy van CU yoga.

Wij hopen dat de deelnemers met de handvatten die zij hebben
gekregen, thuis aan de slag gaan met een gezonde(re) leefstijl..

In de periode van september tot februari
wordt er op de woensdagmiddag een groep
kinderen opgeleid tot Politiekid. Dit project is
een samenwerking tussen Politie Meppel,
Weerbaar Meppel, Meppel Actief, Welzijn
Mensenwerk en gemeente Meppel. 

...wanneer je voldoende beweegt, je hersenen
goed doorbloed raken en ze de voeding en

zuurstof krijgen die ze nodig hebben. Ook zorgt het
voor de aanmaak van nieuwe hersencellen én de

verbindingen tussen de hersencellen worden
sterker. Wat weer goed is voor je denkvermogen.

Hiermee bedoelen we dingen als je geheugen,
aandacht, begrijpen en leren.

 
 

WIST JE DAT...

www.meppelactief.nl

In Meppel wordt er een pilotproject uitgevoerd,
genaamd Brugade. Brugade is een project waarbij
kinderen die om één of andere reden niet sporten

(maar het wel willen), aan de hand worden
meegenomen naar een beweegaanbieder. De

uitvoering van het project wordt gedaan door de
buurtsportcoaches van Meppel Actief. Er wordt

samengewerkt met verschillende scholen in Meppel.
 

De buurtsportcoach helpt een aantal kinderen in de
gemeente door mee te denken over een passend
beweegaanbod, ze te motiveren om te sporten en

kan een kennismaking regelen met een
beweegaanbieder. Daarnaast kan de

buurtsportcoach helpen bij het aanvragen van het
Jeugdfonds Sport en Cultuur, wanneer de ouders of

verzorgers hier voor in aanmerking komen. 

PILOTPROJECT BRUGADE

POLITIEKIDS

Pedagogische medewerkers en groepsleerkrachten van
KindPunt en Plus Kinderopvang ontvingen een certificaat

nadat zij de lessen van de training Beweegkriebels
hadden gevolgd.

 
Beweegkriebels richt zich op professionals die werken

met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters (0 tot 6 jaar).
Beweegkriebels wil professionals van kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, kleuterjuffen/-meesters ondersteunen
en scholen in het aanbieden en het ontwikkelen van een

leuk, verantwoord en nieuw beweegaanbod voor jonge
kinderen. De training richt zich op het aanleren van

vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht.
 

De cursus Beweegkriebels werd gegeven door 
Meppel Actief en is gefinancierd vanuit het 

Lokaal Sportakkoord Meppel.

BEWEEGKRIEBELS

SAMENSTERK BIJ MENSA

Meppel Actief biedt de kinderen trainingen ‘Snel met je
lichaam’ aan. Tijdens deze trainingen staat centraal:
leren wat je eigen lichaam kan (lichaamsbesef
ontwikkelen), hoe je je conditie kan verbeteren en kan
samenwerken. Daar hoort ook bij: samen een oplossing
bedenken en samen iets bereiken. 


