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Meppel Actief organiseert in samenwerking met 
fysiotherapie de Commissaris, Osteoporose afdeling van Isala,

Stadtmüller, fysiotherapeut zorggroep Noorderboog/Reggersoord, 
POH Rembrandt van Rijn, fysiotherapie Fytac en 
fysiotherapie Prima Life een valpreventiemarkt.

 
Tijdens deze middag verkrijgen de deelnemers informatie over

valpreventie en valtechnieken, rollatorcheck, balanstesten,
loophulpmiddelen, huisinrichting, voetencheck, schoenadvies 

en nog veel meer. 
Er is ook de mogelijkheid om kennis te maken met 

verschillende beweegaanbieders.
 

Vooraf aanmelden is niet nodig, ter plekke schrijft u zich in en
deelnemen aan de valpreventiemarkt is gratis. 

 
Wanneer: Maandag 11 april

Wie: Mannen en vrouwen vanaf 65 jaar
Tijdstip: 14:00 - 16:30 uur; vrije inloop

Waar: Topsporthal Ezinge; Ezingerweg 58
 

De valpreventiemarkt wordt mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Preventieakkoord

VALPREVENTIEMARKT

06-13702645
Werkdagen: ma/di/wo/do

Eline Boer
eboer@sportdrenthe.nl
Werkdag: wo

IN DE SPOTLIGHT
Sinds augustus 2021 is Eline werkzaam als 

buurtsportcoach bij Meppel Actief. 
Momenteel werkt Eline hier één dag in de week op de

woensdag. Eline heeft diverse taken. Ze voert werkzaamheden
uit op het gebied van BIOR (Bewegen In de Openbare Ruimte),

senioren en ondersteunt verschillende projecten 
binnen Meppel Actief.

Vragen ergens over? Mail Eline gerust.
eboer@sportdrenthe.nl

Klik hier voor meer informatie.

https://www.facebook.com/meppelactief.nl
http://www.instagram.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/
https://meppelactief.nl/voorstellen-buurtsportcoaches/


Op woensdagmiddag 23 maart kwamen 
72 kinderen bij Pinz Bowling Meppel om de
meeste punten te behalen bij het bowlen. 

Tijdens de middag kregen de kinderen
verschillende tips zoals; hoe houd je een

bowlingbal vast, waar kan je het beste op richten
en vanaf waar kan je het beste beginnen met

gooien. Zo probeerden de deelnemers de
bowlingbal zo goed mogelijk richting de kegels te

rollen om deze omver te werpen. 
 
 
 

www.meppelactief.nl

WIST JE DAT... BOWLS
De bowlsvereniging is op zoek naar jou!

 Bowls wordt gespeeld op 27 meter lange matten van 4
meter breed. Nieuwsgierig of interesse, kom gerust

kijken in de Koedijkslanden sportzaal aan Zuiderlaan via
de ingang van ‘Het Palet’. 
Klik hier voor de video.

Wanneer: Dinsdagmiddag
Tijdstip: 15:15 – 17:15 uur

Periode: September t/m april
Waar: Koedijkslanden zaal, Zuiderlaan 197 in Meppel

 U kunt contact opnemen met Geert Been 0522-252429

STOEPRANDEN

Pruimen boordevol antioxidanten
zitten, die natuurlijk helpen om allerlei

ziektes te bestrijden.
Daarnaast weten we allemaal, 

dat ze laxerend werken.
 

Op twee locaties (woon-/zorglocatie Reestoord
en verpleeghuis de Schiphorst) in de gemeente

Meppel heeft de buurtsportcoach een
stoeprandactiviteit met senioren uitgevoerd.
De mensen hebben met veel enthousiasme
deelgenomen en de organisaties denken na

over een vervolg van dit project.
 
 

TERUGBLIK
WATERPOLOTOERNOOI

TERUGBLIK
BOWLINGMIDDAG

Op zaterdag 5 maart en 19 maart heeft
waterpolovereniging MZPC de Reest in

samenwerking met Meppel Actief de zesde editie
van het waterpolotoernooi georganiseerd voor

de groepen 3 t/m 8. Aan de editie van 2022
deden ruim 170 kinderen, in 22 teams mee.

 
 
 

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Mijn naam is Anniek en ik ben in februari begonnen aan mijn afstudeerstage bij
Meppel Actief. Ik volg de opleiding Sportkunde in Zwolle. Mijn hoofdtaak binnen

Meppel Actief is onderzoek doen naar het beweeg- en sportgedrag van
basisschoolkinderen in de gemeente Meppel. Want waarom sporten deze

kinderen wel en waarom niet? Wat zijn de behoefte van deze kinderen als het
gaat om sporten en bewegen? En vooral: wat kan Meppel Actief hiermee? 

Dat ga ik uitzoeken voor Meppel Actief en verwerken in mijn afstudeerscriptie.
Verder help ik mee met activiteiten die Meppel Actief aanbiedt. 

Ik loop 3 hele dagen stage en dat is geen straf binnen dit enorm gezellige team!
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WbgT5832TOg

