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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
Vakantie: 
tot 29 augustus

STUDENTEN BEDANKT!
Het afgelopen jaar hebben Anniek, Jikke, Josje, Kristel, Léon,

Mark, Sabine, Sander & Tijn zich ingezet bij Meppel Actief om de
inwoners meer en op verschillende manieren te laten bewegen

en ze bewust te maken van gezonde voeding. 
Maandag 4 juli hebben we een gezamenlijke afsluiting gehad

met een Wie is de Mol spel en een etentje. 
De buurtsportcoaches van Meppel Actief willen de studenten
bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en wensen ze

veel succes in de toekomst!

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

RECEPT ZOMERIJS
Mix verschillende fruitsoorten door elkaar in
de blender en giet alles in ijsvormpjes. Doe
de deksels met de stokjes erop en plaats de

ijsjes in de vriezer. 
Voor een leuk effect mix je al het fruit apart

en giet je de smaken één voor één in de vorm

SPORTINSTUIF ZOMER
Donderdag 25 augustus organiseert Meppel Actief 

een sportinstuif. 
Wie: Kinderen uit groep 1 t/m 8 

Waar: Scouting Meppel
(tenzij een geschiktere locatie beschikbaar is, 

houd hiervoor de website en social media in de gaten)

Tijdstip: 9:30 - 12:00 uur 
 

Deelname is gratis, aanmelden op locatie. 

WIPE OUT
Woensdag 6 juli organiseerden de
gymleerkrachten van Kindpunt de

jaarlijkse Wipe-out voor alle groepen 8.
 

Een hele gezellige, sportieve activiteit,
waarin de leerlingen symbolisch de

sprong naar het VO maken. 
Meppel Actief heeft ondersteuning

verleend tijdens deze activiteit.

Fijne zomer

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


www.meppelactief.nl

BUURTSPORTCOACH IN THE PICTURE
Liane is vanaf 2015 actief binnen de gemeente Meppel. Op dit moment werkt zij 
36 uur verdeelt op de maandag t/m donderdag en heeft Liane meerdere taken
binnen haar functie. Naast dat er onderling tussen de buurtsportcoaches veel

contact is, is Liane het aanspreekpunt voor senioren sport en bewegen, hieronder
valt dat zij de vragen vanuit organisaties, verenigingen en inwoners beantwoord,

verschillende activiteiten organiseert zoals valpreventiemarkt, Balkon beweegdag,
Wereldfietsdag en loopfietsclinics met kinderdagverblijven bij verzorgingstehuizen.

 

Daarnaast is Liane ook actief met andere projecten zoals de pieteninstuiven, 
sport en beweegactiviteiten op het schoolplein, Nationale Buitenspeeldag,
aanspreekpunt Team:Fit, studentenbegeleiding en brengt zij maandelijks 

de nieuwsbrief uit.
Vragen ergens over? Mail of bel gerust naar Liane.

liane.meppel@sportdrenthe.nl en/of 06-13702656
Aanmelden nieuwsbrief, klik hier.

 
 WALKING FOOTBALL EVENEMENT

Wanneer: maandag 19 september 2022. 
Tijdstip: 09:30 uur tot +- 15:00 uur. 

Waar: Ezingerweg 58A, Meppel bij voetbalvereniging FC Meppel
Wie: mannen en vrouwen 50+. 

Programma: 
9:30 – 10:00 uur > start met koffie/thee 
10:30 – 12:00 uur > training met veelzijdig bewegen en
voetbaloefeningen (laagdrempelig) 
12:00 – 12:45 uur > lunch 
13:00 – 14:30 uur > toernooi 
14:30 – 15:00 uur > einde met koffie/thee 
Kosten: (onder voorbehoud) €7,- lunch door cateraar en
koffie/thee en training + toernooi. 
Kleding tips: sportieve, makkelijk zittende kleding om in te
bewegen en sportschoenen (optioneel kunstgrasschoenen maar is
geen vereiste). 

Aanmelden en meer informatie: neem contact op met
buurtsportcoach Liane van Elp, info@meppelactief.nl óf bel naar

06-13702656
 
FITSTAP START 2 SEPTEMBER IN MEPPEL
FitStap is ontwikkeld door de Koninklijke Wandel Bond Nederland. 

Eén keer per week krijg je een centrale (wandel-)training 
van 1,5 uur. 

Naast wandelsnelheid en -techniek komen ook cognitieve fitness,
krachtoefeningen en mental coaching aan bod.

Na 3 maanden heb je alle kennis en vaardigheden om je hernieuwde lifestyle
zelfstandig door te zetten. De investering voor je fitheid bedraagt 149 euro.

Elke vrijdagochtend traint de groep van 9.00 tot 10.30 uur. 
De FitStap-groep Meppel start op vrijdag 2 september.

Meld je snel aan. Vol is vol. Aanmelden en info: www.actiefenbalans.nl.
Menu-item FitStap. FitStap-coach is Remko Wemmenhove.

 

mailto:liane.meppel@sportdrenthe.nl
https://meppelactief.nl/blijf-op-de-hoogte/
http://www.actiefenbalans.nl/

