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NIEUWSBRIEF
MEPPEL ACTIEF
Wat lees je in deze nieuwsbrief
NATUURSPRONG
NATIONALE
BUITENSPEELDAG
STUDIEMIDDAG KLEUTERS

Contactgegevens
Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928578
Werkdagen: ma/di/wo/do
Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl
06-13702656
Werkdagen: ma/di/wo/do

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Mijn naam is Josje Dijkstra en ik loop sinds februari op de
dinsdag en woensdag stage bij Meppel Actief.
Ik zit nu in het tweede jaar van Sportkunde aan de
Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Ik ben verantwoordelijk voor twee projecten: het vraag en
aanbod voor bedrijfssport in de gemeente Meppel &
de Nationale Buitenspeeldag op 8 juni.
Daarnaast geef ik pauzeactiviteiten bij verschillende basisscholen
in de gemeente Meppel.
Dit staat allemaal in het teken van alle doelgroepen vitaler
maken en dat is iets wat ik graag in de toekomst zou willen doen.
Hierdoor probeer ik ook door mijn enthousiasme een steentje
bij te dragen aan Meppel Actief.

Yorick van Gelder
yorick.meppel@sportdrenthe.nl
06-51406697
Werkdagen: di/do/vrij
Amee ten Hoor
amee.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928579
Werkdagen: ma/di/do
Roxanne Dekker
Zwangerschapsverlof:
tot 26 september

Studiemiddag 'Kleuters in beweging'
Woensdag 9 november 2022

WIST JE DAT...
er ook watermeloenen bestaan
met geel vruchtvlees, in plaats
van rood?

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

NIEUWE BUURTSPORTCOACH
Amee ten Hoor komt ons team
versterken in verband met het
zwangerschapsverlof van Roxanne
Dekker. Amee komt op de maandag,
dinsdag en donderdagen bij Meppel
Actief en neemt deels de werkzaamheden
van Roxanne Dekker over.

NATUURSPRONG

Pedagogische medewerkers en groepsleerkrachten van
KindPunt en Plus Kinderopvang werden geschoold om
Natuursprong toe te passen tijdens hun werkzaamheden.
Na afloop ontvingen zij een certificaat.
Natuursprong is een speel- en beweegprogramma voor
pedagogische medewerkers die kinderen van 4-12 jaar
begeleiden, in en met de natuur. Het programma kent
geschikte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zowel
voor kinderen die voor het eerst met de natuur in aanraking
komen, als voor kinderen die in het groen zijn opgegroeid.
De cursus Natuursprong werd gegeven door Meppel Actief
en is gefinancierd vanuit het Lokaal Sportakkoord Meppel.

NATIONALE BUITENSPEELDAG

In kader van de Nationale Buitenspeeldag,
organiseert Meppel Actief diverse activiteiten zoals
Kanjam, Kubb en voetbal.
Wanneer: Woensdag 8 juni
Waar: Troeltstraplein, Haveltermade
Tijdstip: 14:30 - 16:30 uur
Wie: Kinderen uit groep 1 t/m 8
In samenwerking met Team Bastov, Easy Active.

IN DE SPOTLIGHT
Vanaf september 2021 is Yorick werkzaam als
buurtsportcoach en vakleerkracht Lichamelijke
Opvoeding binnen de gemeente Meppel.
Op dit moment werkt hij
15 uur verdeelt over de dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Yorick is veel in de praktijk te vinden als
vakleerkracht. Hij is aanspreekpunt voor het project
Pauzespelen voor de scholen van stichting Promes,
waarbij alle kinderen in beweging worden gezet en
kennis maken met verschillende beweegactiviteiten
die ze in de pauze kunnen doen.
Daarnaast is Yorick ook actief bij andere projecten
zoals Troellietime (voetbal in Haveltermade) en
Politiekids.
Vragen ergens over? Mail of bel gerust naar Yorick.
yorick.meppel@sportdrenthe.nl en/of 06-51406697
Klik hier voor meer informatie

Aanmelden op locatie, vol=vol.

WERELDFIETSDAG

Op vrijdag 3 juni starten de deelnemers tussen
9:30 en 11:30 uur vanaf het Kerkplein aan
de Route van Geluk
(+- 25km of +-54km). Op het Kerkplein zijn de
Groene Muggen, Meppel Diep Geluk en Veilig
Verkeer Nederland aanwezig.
De horeca gelegenheden De Brasserie,
De Bourgondiër en Oasis bieden tijdens deze dag
een speciaal koffie/gebak arrangement
voor €5,- aan.
Onderweg zijn er stops bij bezienswaardigheden
en horeca. Aan het einde van de route kunt u bij
Restaurant Sukade een 12 uurtje inclusief
koffie/thee voor €15,- nuttigen.
Wilt u deelnemen aan de fietsroute van Geluk?
Aanmelden via liane.meppel@sportdrenthe.nl
of 06-13702656.
Naam/namen, voorkeur starttijd, 1 mailadres en
1 telefoonnummer van de aangemelde.

www.meppelactief.nl

