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WELKOM TERUG!

Onze buurtsportcoach Liane is vanaf
maandag 10 januari weer begonnen na
haar zwangerschapsverlof.

Wat lees je in deze nieuwsbrief
WELKOM TERUG!
ONDERZOEKEN

Liane heeft er zin in om weer aan de slag
te gaan met de verschillende projecten.

POSITIEVE GEZONDHEID

Contactgegevens

BEDANKT!

Het afgelopen halfjaar hebben Kristel, Mark, Josje en Jikke zich
ingezet bij Meppel Actief om de inwoners meer en op
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De buurtsportcoaches van Meppel Actief willen deze
studenten bedanken voor hun inzet van het afgelopen halfjaar
en wensen ze veel succes in de toekomst!

PREVENTIE OVERGEWICHT BIJ
BASISCHOOLKINDEREN

De afgelopen jaren is er een toename te zien in het aantal
kinderen met overgewicht en obesitas in onder andere de
gemeente Meppel. Maar hoe komt dit eigenlijk en wat kunnen
wij er tegen doen? Kristel heeft vanuit haar opleiding Voeding en
Diëtetiek, afgelopen halfjaar tijdens haar stage een onderzoek
gedaan naar de preventie van overgewicht en obesitas bij
basisschoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 binnen de gemeente.

De omgeving van een mens heeft veel invloed op het
ontwikkelen van overgewicht en obesitas. Denk bijvoorbeeld aan
de fastfood ketens in de buurt. Maar ook de mensen in je
omgeving, zoals ouders/verzorgers, vrienden en klasgenoten,
hebben invloed op het eetgedrag.
Uit het onderzoek is gekomen dat het goed is om zowel de
kinderen als de ouders kennis en vaardigheden aan te bieden
op het gebied van gezonde voeding. In een enquête onder
ouders werd vaak aangegeven wel gezond te willen eten, maar
niet altijd te weten hoe ze dit moeten aanpakken. Kristel heeft
hiervoor een interventie ontwikkeld. Meppel Actief gaat de
komende tijd kijken hoe wij deze interventie kunnen
implementeren in de gemeente Meppel.

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

Mijn naam is Jikke, ik zit in mijn examenjaar op Terra
NIEUW!
Meppel VO. De afgelopen 10 schoolweken heb ik bij
KOMBIFIT NIJEVEEN
Meppel Actief mijn snuffelstage gelopen op de
Ben jij 35 jaar of ouder en ben jij toe aan een (nieuwe)
dinsdagen.
sportieve uitdaging? Dan is wellicht KombiFit Nijeveen
wat voor jou! KombiFit Nijeveen is een samenwerking
Ik heb verschillende taken bij Meppel Actief
tussen DOS’46, Grada Bikes, Prima Life en NTC
uitgevoerd. Zo heb ik op verschillende schoolpleinen
Nijeveen.
pauze activiteiten aangeboden en heb ik
meegeholpen bij een loopfietsclinic en pieteninstuif.
Ik vond het een erg leuke en leerzame stage!
.

Voor maar €29,95 per maand, kan je onbeperkt
sporten. Zo bieden DOS’46 en Prima Life op
woensdagen sport en spel en fitheidstraining, kan je
op een avond naar keuze tennissen bij NTC Nijeveen
en biedt Grada Bike op een avond naar keuze
spinning aan.
Inloopavond: Woensdag 9 februari 19:45 uur
Waar: Sporthal de Eendracht in Nijeveen
Voor vragen kan je terecht bij Janco Schiphorst of
Bonne Bus via kombifit@dos46.nl

WIST JE DAT...

...de populairste goede voornemens voor het
nieuwejaar vooral gericht zijn op de gezondheid?
Denk aan; stoppen met roken, minder alcohol
drinken, gezonder eten, meer sporten/bewegen. Een
goed voornemen is altijd een goed idee, maar deze
omzetten in een actie en behouden is vaak lastiger.
Een tip om goede voornemens/doelen vol te houden,
is door ze realistisch en concreet te maken. Zorg er
daarnaast voor dat je niet te veel van jezelf verwacht
in één keer. Maar zet juist wat kleinere stapjes.

ONDERZOEK
BEWEGEND LEREN

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen door de
coronacrisis aanzienlijk minder zijn gaan bewegen.
Bijna 40% zegt minder te bewegen.
Mark en Josje, tweedejaars studenten
aan de opleiding Sportkunde op
Windesheim Zwolle hebben het
afgelopen halfjaar onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid
om binnen de school ‘Bewegend
Leren’ in te zetten. Zij zijn aan
de slag gegaan met de onderzoeksvraag
“Hoe krijg je ‘bewegend
leren’ meer onder de aandacht bij de
leerkrachten van de groepen 3 t/m 8?”.

POSITIEVE GEZONDHEID

Hoe gaat het? Die vraag krijg je vaak als je bij een arts
of hulpverlener komt. Misschien denk je dan – net als
veel anderen – dat er gevraagd wordt naar hoe het
gaat met je ziekte of klacht. Maar dat vertelt nog niet
alles over je gezondheid en je welbevinden. En ook
niet over wat jij nodig hebt om je beter te voelen.
Daarom is het belangrijk dat je voor jezelf goed weet
wat belangrijk is. En dat je daarover praat. Met een
vriend(in), de buurvrouw of met bijvoorbeeld je
huisarts. De tool Positieve Gezondheid kan je daarbij
helpen.
Meer informatie is te vinden op:
www.mijnpositievegezondheid.nl

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de scholen
weinig kennis hebben van het aanbod wat er is
omtrent het thema ‘Bewegend Leren’. De komende
tijd gaat Meppel Actief kijken wat zij hier in kunnen
betekenen voor de basisscholen.

www.meppelactief.nl

