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GEZONDERE SUPER

Albert Heijn Elzinga is één van de supermarkten in
Drenthe die aan de slag is gegaan met het concept
gezondere supers. Deze supermarkten willen zich inzetten
voor een gezondere omgeving en hun klanten helpen
makkelijker de gezondere keuze te kunnen maken in de
winkel. Op donderdag 7 oktober kregen zij het gouden
certificaat uitgereikt door wethouder Jaap van der Haar.
Daarmee is AH Elzinga de eerste gezondere super van
Drenthe met een gouden certificaat.

GEZONDERE SPORTKANTINE

Voetbalvereniging SVN’69 heeft zaterdag 9 oktober
het zilveren certificaat voor de Gezondere Sportkantine
vanuit Team:FIT uitgereikt gekregen door wethouder
Jaap van der Haar en Team:FIT coach Wineke Holtrop.
Zelf binnen de vereniging ook aan de slag met een
Gezondere Kantine? Neem dan contact op met de
buurtsportcoaches van Meppel Actief.

NIEUWE DIRECTEUR SPORTDRENTHE

Op 1 oktober heeft Hans de Lang zijn loopbaan bij
SportDrenthe als directeur-bestuurder beëindigd.
Sinds 1998 was Hans de Lang actief als directeur
bestuurder voor de stichting. Mieke Zijl, een bekend
gezicht binnen SportDrenthe en de sport in Drenthe,
Klik hier voor het filmpje van de aflossing
is de nieuwe directeur-bestuurder.

SAMENSTERK!
www.meppelactief.nl
@meppelactief.nl
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7943 CV Meppel
t.a.v. Meppel Actief

Stagiair Léon Hertong is een nieuw project
gestart bij activeringscentrum de MensA.
De eerste bijeenkomst van 'SamenSterk!'
heeft zijn uitvoering al gehad. Op donderdag 14 oktober
heeft Léon de deelnemers meegenomen in het
onderwerp gezonde leefstijl. Stagiaire Kristel is
inhoudelijk in gegaan op het onderwerp gezonde
voeding. Donderdag 21 oktober was de aftrap van de
reeks met beweegactiviteiten, waarbij we proberen de
deelnemers een goed gevoel te geven met hun eigen
lichaam.

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Mijn naam is Kristel Abee, ik ben 20 jaar oud en woon in
Groningen. Ik zit in het vierde jaar van de opleiding
Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool in
Groningen. Mijn afstudeerstage doe ik dit halfjaar bij
Meppel Actief. Ik heb verschillende taken binnen het
team. De grootste daarvan is het ontwikkelen en het
uitvoeren van een interventie. Het doel van de
interventie is om er voor te zorgen dat kinderen minder
overgewicht en obesitas ontwikkelen in groep 6, 7 en 8 in de
gemeente Meppel. Verder houd ik mij bezig met andere
activiteiten rondom gezondheid en voeding in Meppel, zoals de
Gezondere Super.

WIST JE DAT...

Elke maand er andere seizoensgroenten
zijn? Groente en fruit van het seizoen zijn
minder belastend voor het milieu dan
soorten die zijn geïmporteerd uit landen
buiten Europa, per vliegtuig zijn vervoerd,
of zijn gekweekt in een verwarmde kas.

TERUGBLIK SPORTINSTUIF

PIETENINSTUIVEN

Eind november en begin december organiseert Meppel Actief
pieteninstuiven op verschillende locaties. Alle kinderen uit
groep 1, 2 en 3 zijn van harte welkom om naar de pieteninstuif te
komen en samen te bewegen met Meppel Actief. Tijdens de instuif
leren de kinderen om over daken te lopen, pakjes te bezorgen
en verschillende parcoursen te beklimmen. Na afloop kan er een
pietendiploma worden opgehaald en wat lekkers.

Woensdag 20 oktober organiseerde Meppel Actief
een sportinstuif voor kinderen van 2 t/m 8 jaar in
sporthal Koedijkslanden.
Ruim 150 kinderen hebben kennis gemaakt met
verschillende sport- en beweegaanbieders;
Kindercircus Okidoki, Badmintonvereniging
Meppeler Meppers, FC Meppel gymnastiek,
Handbalvereniging Meppel AZ,
Speel-o-theek de Boemerang
en peutergym bij KindPunt

WALKING KORFBALL

Meer informatie over de locaties en tijdstippen is te vinden in de
agenda op www.meppelactief.nl.
Dinsdag 26 oktober was de aftrap van Walking Korfball bij
DOS’46 in Nijeveen. Tijdens deze aftrap was er een
informatieochtend voor enthousiastelingen.

BIJEENKOMST
PREVENTIEAKKOORD

Op maandag 8 november vindt er een fysieke
bijeenkomst plaats over het Meppelse Preventie
Akkoord. Met het Preventie Akkoord zet Meppel in
op de thema’s roken, alcoholgebruik en
overgewicht. Tijdens deze bijeenkomst is er
ruimte voor ontmoetingen en wordt er
verder uitwerking gegeven aan het akkoord.
Tijd: 14:00 tot 15:30
Locatie: 't Huis; Zuideinde 18, Meppel
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar lokaalpreventieakkoord@meppel.nl

V.l.n.r. Rianne, Carly, Mark

Op dinsdag 2 november om 10.00 uur vindt er een fittest door
Prima Life plaats. Bij deze test wordt iedereen van te voren
gecheckt op fitheid. Op dinsdag 9 november wordt er om 10:00
echt gestart met de eerste Oldstars Walking Korfball training.
Heeft u een vraag of wilt u weten of OldStars Walking Korfball
voor u geschikt is? Neem dan contact op met
Janco Schiphorst via 06-42806586.

EVEN VOORSTELLEN..

Sinds september zijn Rianne Bijl, regisseur sport, gezondheid en bewegen
en Mark Nicolai, beleidsadviseur sport gestart bij de gemeente Meppel.
Samen met Carly Craanen, beleidsregisseur gezondheid en welzijn,
gaan ze aan de slag met sport, bewegen en gezondheid in de gemeente.

Mark heeft hiervoor gewerkt als buurtsportcoach en beleidsmedewerker
bij de gemeente Emmen. Binnen Meppel gaat Mark zich bezighouden met
het beheerplan sport, het lokaal sportakkoord en als
accounthouder voor verschillende samenwerkingspartners.

Rianne Bijl is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij de gemeente De Wolden en Hoogeveen. Binnen
Meppel houdt Rianne zich bezig met het verbinden van de beleidsmatige kaders, die opgesteld zijn voor sport
en gezondheid, met betrokken organisaties.
Ze kijken er naar uit om samen met verenigingen en organisaties aan de slag te gaan en de kracht van sport en
bewegen te gebruiken ten gunste van een actieve, gezonde en vitale Meppeler samenleving.

www.meppelactief.nl

