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Wat lees je in deze nieuwsbrief

 

In het nieuwe jaar worden er natuurlijk ook activiteiten
georganiseerd. Zo wordt er onder andere een bowlingmiddag,
waterpolotoernooi, basketbaltoernooi en een Running Day
evenement georganiseerd voor basisschoolkinderen. 

Daarnaast start FC Meppel bij voldoende aanmeldingen een
Walking Football vrouwenteam op. 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Laat dan je
contactgegevens achter op onze website of kijk op
www.meppelactief.nl/agenda

Contactgegevens

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

06-38928578

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

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

NIEUWE ACTIVITEITEN

Tijdens de kerstvakantie ook actief blijven? Kijk eens op de
website www.drenthe.nl. Hier staan diverse wandel- en

fietsroutes. Zo ook door de gemeente Meppel.

ACTIEVE KERSTVAKANTIE

Meppel Actief wenst iedereen fijne,
gezellige en sportieve feestdagen!

http://www.meppelactief.nl/agenda
https://www.facebook.com/meppelactief.nl
http://www.instagram.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/
http://www.drenthe.nl/


Mijn naam is Sabine en ik ben 19 jaar oud. Dit jaar zit ik in het
4e jaar op de opleiding Sport en Bewegen van Landstede in
Zwolle. Binnen de opleiding doe ik het profiel Buurt
Onderwijs Sport. 

Er zijn verschillende taken bij Meppel Actief die ik mag
uitvoeren. Zo kan je mij vinden op 
diverse scholen, waarbij ik activiteiten 
aanbied aan de kinderen. Daarnaast 
voer ik nog diverse andere 
opdrachten uit voor Meppel Actief, 
waarin ik de buurt, onderwijs en 
sport ga combineren. 
 

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN 

TERUGBLIK KLIMMIDDAG

De afgelopen maanden is buurtsportcoach Eline bezig
geweest met het pilotproject Brugade in de gemeente
Meppel. 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.
Eline heeft een aantal kinderen geholpen door mee te
denken over een passend beweegaanbod, ze te motiveren
om te sporten en heeft waar mogelijk, i.v.m. corona, een
kennismaking geregeld met een beweegaanbieder.

Als de maatregelen het toelaten, krijgen de kinderen de
mogelijkheid om mee te trainen bij verschillende
verenigingen, zodat zij zelf kunnen ervaren welke sport bij ze
past. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen die het niet
zo breed hebben, heeft Eline meegekeken naar een
financiële tegemoetkoming via het Jeugdfonds Sport en
Cultuur. 

Tijdens dit pilotproject heeft Eline nauw contact gehad met
scholen, vakleerkrachten en de ouders/verzorgers van de
desbetreffende kinderen. Na afloop van het project wordt
bekeken of het project een vervolg moet krijgen in de
gemeente Meppel.

Tijdens de pieteninstuif werd er door ruim 80 kinderen
over hoge en grote daken gelopen, pakjes door

schoorstenen gegooid, gekropen door smalle
schoorstenen en van dak naar dak gesprongen en

gezwaaid. De kinderen hebben hier ontzettend hun
best gedaan en hebben met een glimlach op hun

gezicht de zaal verlaten. Na afloop van de pieteninstuif
kregen alle kinderen een pietendiploma en een
pepernoten traktatie uitgereikt. Het waren vier
geslaagde middagen, met veel blije gezichten.

Sinterklaas heeft hiermee in de gemeente Meppel veel
nieuwe hulppieten erbij gekregen.

 
 
 

TERUGBLIK PIETENINSTUIF

...er een verschil zit tussen een
kerstbrood en een paasbrood?

 

Op een kerstbrood hoort namelijk
poedersuiker en op een paasbrood niet.

WIST JE DAT...

www.meppelactief.nl

TERUGBLIK BRUGADE

Meppel Actief organiseerde in samenwerking met Bad-
en Klimpark Hesselingen en het Jeugdfonds Sport en

Cultuur een klimactiviteit. 
 

Deze klimmiddag begonnen we om half 3 bij het Bad-
en Klimpark Hesselingen. 25 fanatieke kinderen uit

groep 3 t/m 8 werden in een tuigje gehesen. 
 

Na een uitleg van de instructeurs konden de kinderen
al gauw van start. Er waren parcours op vier

verschillende hoogtes; 1, 4, 7 en 10 meter. Daarnaast
konden de kinderen klimmen op de klimwand en met

de tokkelbaan naar beneden. 
 

Tijdens de activiteit was het erg koud. Gelukkig hadden
veel kinderen zich hier op voorbereidt en hebben geen

last  gehad van de kou tijdens het klimmen. 
Al met al was het een erg succesvolle middag! 

 


