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Vanaf februari 2022 is
Meppel Actief versterkt met
een drietal stagiairs.
Anniek, Josje en Sander
gaan aan de slag.
Welkom en veel succes!

WALKING FOOTBALL DAMES

Maandag 21 februari is Meppel Actief in samenwerking met
FC Meppel een Walking Football voor dames aanbod gestart
in de gemeente Meppel.
Wanneer: Vanaf maandag 21 februari.
Wie: Vrouwen vanaf 50 jaar.
Tijdstip: 14:00 uur inloop, 14:30 uur start training,
15:30 uur afsluiting.
Waar: FC Meppel, Ezingerweg 58A.
Kosten: Eerste vijf trainingen zijn gratis.
Kledingadvies: Sportkleding, (kunstgras)sportschoenen.
Aanmelden voor de activiteit of wilt u meer informatie,
dan kunt u contact opnemen via info@meppelactief.nl
of bellen naar 06-13702656.
Mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Sportakkoord.

WINTERGAMES

Zondag 27 februari organiseert Meppel Actief een lasergame
middag voor jongeren van 13 t/m 27 jaar.
Dit wordt gedaan in een mobiele lasergame arena op het
schoolplein van de oude Oosterboerschool.
Het lasergamen wordt gehouden in 3 rondes.
Je kunt je nu inschrijven voor maximaal één ronde. Klik hier.
De tijden van de rondes zijn als volgt:
Ronde 1: 12:30-14:00 uur
Ronde 2: 14:00-15:30 uur
Ronde 3: 15:30-17:00 uur
Deelname aan het lasergamen is geheel gratis. Houd er
rekening mee dat je kleding draagt waarin je makkelijk
kunt bewegen.
Meppel Actief houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.
Klik hier voor een sfeerimpressie.

WIST JE DAT...

WALKING HOCKEY

MHV start met Walking Hockey in de gemeente Meppel.
Onder leiding van een ervaren trainer.

Rode bieten bevatten veel
vitamines en zijn een bron van
foliumzuur. Dit mineraal zorgt
ervoor dat je lijf en huid sneller
nieuwe cellen aanmaken
waardoor wondjes beter
genezen.

Wanneer: Vanaf vrijdag 4 maart.
Wie: Mannen en vrouwen vanaf 50 jaar.
Tijdstip: 9:30 uur inloop, 10:00 uur start training,
11:00 uur afsluiting.
Waar: MHV, sportpark Koedijkslanden.

POLITIEKIDS

Aanmelden voor de activiteit of wilt u meer informatie,
dan kunt u contact opnemen via harald@dinkelberg.nl

In de periode van september tot februari is er op woensdagmiddag
een groep kinderen opgeleid tot Politiekid.
Dit project is een samenwerking tussen Politie Meppel,
Weerbaar Meppel, Meppel Actief, Welzijn Mensenwerk en
gemeente Meppel.
Meppel Actief heeft de kinderen trainingen ‘Snel met je lichaam’
aangeboden. Hierbij hebben de kinderen geleerd wat hun eigen
lichaam kan (lichaamsbesef ontwikkelen), hoe zij hun conditie kunnen
verbeteren en hoe je tijdens een activiteit kan samenwerken.
Bij de uitreiking kregen de Politiekids een diploma uitgereikt van
burgemeester Richard Korteland, een Politiekid-medaille
en een goodiebag.
Namens Meppel Actief willen wij alle Politiekids feliciteren.

IN DE SPOTLIGHT

INSPIRATIESESSIE SPORT

Wellicht kennen jullie Roxanne al, zij is al een
aantal jaar actief binnen de gemeente Meppel.
Op dit moment werkt zij 24 uur verdeelt over de
maandag, woensdag en donderdag en heeft
Roxanne meerdere taken binnen haar functie.
Naast dat er onderling tussen de
buurtsportcoaches veel contact is, is Roxanne het
aanspreekpunt voor Sport- en Beweegaanbieders,
Bewegen in de Openbare Ruimte,
Cursusbegeleider van onder andere Natuursprong
en Beweegkriebels en doet zij de administratie
binnen het team. Klik hier voor meer informatie.

Gemeente Meppel heeft zich verbonden aan het
Nationaal Sportakkoord, waarbij het ultieme doel is
dat alle inwoners van Nederland met plezier een
leven lang sporten en bewegen.
Het is nu de hoogste tijd om de sector sport in
Meppel op de kaart te zetten.
Donderdag 24 maart 2022 is er een
Inspiratiesessie Sport van 19.30 tot 21.00 uur in
het Clubhuis MSC, Ezingerweg 57A Meppel.
Meer uitleg en informatie over de inspiratiesessie
klik hier.
Meld je uiterlijk 14 maart aan door een mail te
sturen naar info@meppeldiepgeluk.nl.
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