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Contactgegevens

 

Roxanne Dekker
Zwangerschapsverlof:
tot 26 september

Liane van Elp
liane.meppel@sportdrenthe.nl
06-13702656
Werkdagen: ma/di/wo/do

KP Laan 22
7943 CV Meppel
t.a.v. Meppel Actief

Désirée Prins
desiree.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928578
Werkdagen: ma/di/wo/do

@meppelactief.nl

@meppel_actief

info@meppelactief.nl

www.meppelactief.nl

Yorick van Gelder
yorick.meppel@sportdrenthe.nl
06-51406697
Werkdagen: di/do/vrij

IN THE SPOTLIGHT
Ik ben Amee ten Hoor en ik ben sinds 1 juni werkzaam bij
Meppel Actief. Ik vervang Roxanne Dekker vanwege haar

zwangerschapsverlof. Deze maand studeer ik af als
Sportkundige aan de Hanze Hogeschool in Groningen. 

Mijn interesse en ervaring ligt op het gebied van activatie in de
beweegvriendelijke openbare ruimte; mijn afstudeeronderzoek
heeft mij inzicht gegeven in de kansen voor de toekomst van de

Drentse buitenruimte. Deze expertise wil ik graag toepassen
binnen mijn werkzaamheden en daarmee kijken wat het

werkveld te bieden heeft!

Amee ten Hoor
amee.meppel@sportdrenthe.nl
06-38928579
Werkdagen: ma/di/do

WIST JE DAT...
de zon onze belangrijkste bron van

vitamine D is, wat noodzakelijk is
voor gezonde botten en spieren?

FEESTELIJKE OPENING
WIJKGEBOUW DE SPIL

Donderdag 23 juni is het wijkgebouw 'De Spil' geopend aan
de KP Laan 22 in Meppel. In het wijkgebouw zijn de volgende

organisaties gevestigd: Meppel Actief, Kentalis
vroegbehandeling, IJsselgroep, OPDC WijsZo, atelier Cathrien

Milette Mulder, OntdekPunt en Meester Sander.nl.

DONDERDAG MEPPELDAGEN
Donderdag 4 en 11 augustus is Meppel Actief aanwezig 
                      in het Slotplantsoen met kinderactiviteiten, 

                              onder andere met loopfietsen. 

https://www.facebook.com/meppelactief.nl
http://www.instagram.com/meppel_actief
http://www.meppelactief.nl/
https://meppelactief.nl/
https://www.kentalis.nl/?gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiPmzx7Qajq5V4c44glZ3zZllddZxLJWDx9GYVeVWJ5GFyPkMIeWTr4aAuMLEALw_wcB
https://www.ijsselgroep.nl/
https://wijszo.mijnschool.nl/
https://cathrienmilette.nl/
https://ontdekpunt.nl/
https://meestersander.nl/


www.meppelactief.nl

TENTOONSTELLING MEPPELER MUGGEN
Dit schooljaar stond het jaarlijks cultuurproject vanuit het Cultuurtraject+ in het

teken van milieu, natuur en dieren. Leerlingen uit verschillende klassen hebben bij
de kunstvakken kunstwerken gemaakt van verschillende soorten afval. Een selectie
van deze kunstwerken zijn te bewonderen bij de tentoonstelling in de Bibliotheek

Meppel. Maandag 4 juli om 11:00 wordt de tentoonstelling feestelijk geopend. 
 

Om nog meer aandacht te vragen voor de hoeveelheid zwerfafval heeft het
Cultuurtraject+ in samenwerking met Cement Meppel blikvangers ontworpen.

Cement Meppel heeft drie grote blikvangers gemaakt in de vorm van de Meppeler
Mug. De komende weken is op elke deelnemende school één van deze Muggen te

zien. Deze muggen worden ingezet als blikvanger, waar scholieren hun afval in
kunnen gooien. Aan het einde van het schooljaar zal het kunstwerk weer leeg

gehaald worden en een mooie plek krijgen in/om het schoolgebouw. 
 

FRISSE START
De Frisse Start subsidie van de Provincie Drenthe krijgt een
tweede ronde. Verenigingen en organisaties die draaien op
vrijwilligers kunnen bij de gemeente Meppel € 250 subsidie
aanvragen om een activiteit te organiseren voor hun leden.

Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk al die
mensen en organisaties zijn voor de samenleving.

U kunt de subsidie aanvragen via www.meppel.nl/frissestart.
 

NOODKLOK SENIORENSPORTLEIDERS
 Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en

bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van de 65-plussers
en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Juist de groep kwetsbare senioren, met chronische

aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en beweegaanbod afgestemd op hun
kunnen. Daar wringt de schoen. Er is een tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen

voor kwetsbare senioren en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. 
Gevolg is dat er straks weinig tot geen sport- en beweegaanbod voor senioren meer is. 

Voorbeelden van sportaanbod: sport en spel, stuitbal, bewegen op muziek.
 

Wilt u een opleiding tot gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen voor kwetsbare senioren volgen?
Neem dan contact op met Meppel Actief; 06-13702656.

SAMENWERKING ARGUSVLINDER MET KORNALIJN EN
ENNUJIJ KINDEROPVANG

Leerlingen uit groep 7/8 van KC Kornalijn komen om de week bij de mensen van de dagbegeleiding
Argusvlinder op bezoek. Samen wordt er bewogen, geknutseld, gekletst, gezongen en nog meer. 

Tevens is er een samenwerking gestart met de kinderopvang Ennujij op donderdagochtend. 
De kinderen zijn in een leeftijd van 2 tot 4 jaar en komen in een groepje van 6 met een pedagogisch

medewerker bij de mensen van de Argusvlinder op bezoek. Er wordt dan samen bewogen met
parachute, voorgelezen uit de vertelkoffer, gekleurd en meer.

 
Het samenbrengen van verschillende organisaties komt tot mooie samenwerkingsverbanden.

 

http://www.meppel.nl/frissestart
https://kindcentrumkornalijn.nl/
https://www.noorderboog.nl/locaties/argusvlinder
https://kinderopvangennujij.nl/

