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

Mijn naam is Léon Hertong en ik loop dit schooljaar stage op
maandag, donderdag en vrijdag bij Meppel Actief. Ik ben student
van Landstede Sport en Bewegen BOS (Buurt Onderwijs Sport)
in Zwolle en zit in mijn examenjaar. Dit jaar ga ik 2 examens
afronden die gericht zijn op het aanbieden van een lessenreeks
binnen de BOS driehoek en het organiseren en coördineren van
een groot event. Naast het afronden van mijn examens geef ik
bijvoorbeeld ook activiteiten in de pauze op de basisscholen en
help ik bij andere evenementen van Meppel Actief.
Dit doe ik allemaal in een ontzettend goed en gezellig team!

Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928578
Werkdagen: ma/di/wo/do
Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl
06-13702645
Werkdagen: ma/di/wo/do
Yorick van Gelder
yorick.meppel@sportdrenthe.nl
06-51406697
Werkdagen: di/do/vr
Eline Boer
eboer@sportdrenthe.nl
Werkdag: wo

KORFBALLEN BIJ MEKO'74
Meko’74 organiseert in samenwerking met Meppel Actief
een korfbalmiddag op het kunstgrasveld bij Meko´74.
De korfbalmiddag is gericht op het kennismaken met de
sport korfbal. Het is voor de kinderen uit
groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Tijdens de activiteit krijgen de kinderen verschillende
oefeningen die te maken hebben met de sport korfbal.

www.meppelactief.nl
@meppelactief.nl

Wanneer: maandag 9 mei
Tijdstip: 15:30 - 17:00 uur
Wie: groep 1 t/m 8

@meppel_actief
info@meppelactief.nl
KP Laan 22
7943 CV Meppel
t.a.v. Meppel Actief

Wil jij meedoen aan de korfbal middag?
Deelname aan de korfbalmiddag is GRATIS, aanmelden
is verplicht.
Aanmelden kan via www.meppelactief.nl/agenda

WIST JE DAT...

woensdag 27 april koning
Willem-Alexander zijn 55ste verjaardag viert?

TERUGBLIK
BALKON BEWEEGDAG

TEAM:FIT

Team:Fit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor
een gezondere sport- en buurtomgeving, onder andere
door het voedingsaanbod bij locaties gezonder te
maken. Daarnaast is er aandacht voor rookvrije terreinen
en verantwoord alcoholgebruik in de sportomgeving.
Aan de slag met JOGG-Teamfit?
Neem dan contact op met JOGG-Teamfit coach Wineke
via wineke.holtrop@teamfit.nl. Zij voorziet sport- en
buurtlocaties van kosteloos advies. Bekijk de website
voor meer informatie over JOGG-Teamfit.

Dinsdag 12 april organiseerden
verzorgingstehuis Reestoord, verpleeghuis
Kaailanden, dagbehandeling Argusvlinder,
Fytac Meppel, Easy Active, De Vermakelaar,
KC Kompas en Villa Zuideinde Doomijn
een balkon beweegdag.
Het doel van deze dag was om het bewegen bij
ouderen en kinderen te stimuleren. Daarnaast
vinden we het belangrijk om de kinderen &
ouderen met elkaar te verbinden.

IN DE SPOTLIGHT

TERUGBLIK
VALPREVENTIEMARKT

Maandag 11 april organiseerden fysiotherapie de
Commissaris, osteoporose afdeling van Isala,
Stadtmüller, fysiotherapeut zorggroep
Noorderboog/Reggersoord, POH Rembrandt van Rijn,
fysiotherapie Fytac en fysiotherapie Prima Life een
valpreventiemarkt in Ezinge. Er hebben ruim 50
deelnemers deelgenomen. De valpreventiemarkt is
mede mogelijk gemaakt door het lokaal preventie
akkoord.
Klik hier voor een videoreportage.

Sinds februari 2019 is Désirée werkzaam als cultuur- en buurtsportcoach in
de gemeente Meppel. Ze werkt van maandag t/m donderdag, in totaal 32
uur. Waarvan enkele uren per week als cultuurcoach en de rest als
buurtsportcoach.
Naast dat er onderling tussen de buurtsportcoaches veel contact is, is elke
buurtsportcoach aanspreekpunt voor verschillende doelgroepen/thema’s.
Als er binnen Meppel Actief vragen binnen komen op de gebieden;
jongeren, aangepast sporten of gezonde voeding, dan pakt Désirée deze
vragen op. Daarnaast houdt Désirée zich binnen haar werkzaamheden
bezig met het communicatieplan, onderzoeken, planningen en de
organisatie van verschillende activiteiten.
In de werkzaamheden als cultuurcoach, ondersteunt Désirée het
Cultuurplatform Meppel. Als er vragen binnen komen vanuit de culturele
sector, dan kijkt Désirée wat zij hierin kan betekenen. Dit kan bijvoorbeeld
de rol van verbinder aannemen zijn. Daarnaast sluit Désirée aan bij het
Cultuurtraject+, waar samen met drie middelbare scholen in de gemeente
Meppel, gewerkt wordt aan overkoepelende cultuurprojecten.
Vragen ergens over? Mail of bel gerust naar Désirée;
Desiree.meppel@sportdrenthe.nl en/of 06-38928578
Klik hier voor meer informatie.
www.meppelactief.nl

