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JEU DE BOULES

Sur La Tête is een sociale vereniging waarbij er naast de sport
ook oog is voor elkaar. Het sociale aspect vinden zij belangrijk.

Er wordt 3 keer in de week jeu de boules gespeeld op de
volgende tijden: 

Maandagavond van 19.30-22.30 uur
Woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Zaterdagmiddag van 13.30-16.30 uur.

 

De vereniging organiseert tegen een vergoeding ook clinics,
bedrijfsuitjes en personeelsfeestjes.

 

U kunt 4x gratis meedoen om te kijken of het iets voor u is. De
boules zijn aanwezig en aanmelden mag 

wel maar is niet noodzakelijk.
Voor meer informatie:  info@surlatete.nl

SPORTINSTUIF HERFSTVAKANTIE
Woensdag 19 oktober

Groep 1 t/m 8
9:30 -11:00 uur

Sporthal Koedijkslanden
 

Sport- en beweegaanbieders kunnen zich
aanmelden via info@meppelactief.nl of via

de website, klik hier

…je hongergevoel vaak eigenlijk dorst is?
Drink eens een glas water als je trek hebt,

je zult merken dat je behoefte aan wat eten
soms helemaal verdwijnt.

 
START STUDENTEN MEPPEL ACTIEF

Tijdens het nieuwe schooljaar, starten 10 studenten
van verschillende sport gerelateerde opleidingen aan

hun stage bij Meppel Actief. 
 

Wij heten alle studenten donderdagmiddag 
1 september welkom bij onze kennismakingsactiviteit. 

 

WIST JE DAT

http://www.meppelactief.nl/
https://www.facebook.com/meppelactief.nl
http://www.instagram.com/meppel_actief
https://meppelactief.nl/aanmelden-verenigingen-sportinstuif/


www.meppelactief.nl

BIJEENKOMST OMGAAN MET DEMENTIE
Krijg jij in je vereniging te maken met mensen met dementie en wil je weten hoe je goed met hen kunt
omgaan? Samen dementievriendelijk biedt speciaal voor de sport-, muziek- en hobbyverenigingen een

gratis themabijeenkomst aan. Deze bijeenkomst geeft jullie trainers, coaches en vrijwilligers
laagdrempelige en makkelijke handvatten, 

zodat iedereen mee kan blijven doen. 
 

Wanneer: Maandag 3 of woensdag 5 oktober; bij grote belangstelling zijn er 2 bijeenkomsten mogelijk
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Gemeente Meppel, optioneel: Plataan
Kosten: Gratis
Aanmelden: Mariska Bloemberg: m.bloemberg@meppel.nl voor 30 september. 
Bij opgave aangeven naar welke datum de voorkeur uitgaat. 

NATIONALE SPORTWEEK
Van vrijdag 16 t/m 25 september is het de 

Nationale Sportweek. Tijdens deze week besteden wij
in de gemeente Meppel extra aandacht aan sport,

bewegen en gezondheid om zoveel mogelijk mensen te
inspireren. Er worden meerdere activiteiten

georganiseerd waar inwoners uit de gemeente Meppel
welkom zijn. 

 

Meer informatie over de activiteiten in de 
Nationale Sportweek, zijn te vinden op

 www.meppelactief.nl/agenda
 

Wilt u meer informatie over een activiteit neem dan
contact op met info@meppelactief.nl

Walking Football dag heren en dames
Bijeenkomst het Fitte Brein
Demodag Discgolf
Kick Off Old Stars Running
Bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen
Schoolkorfbaltoernooi in Ruinerwold
Stoeprand competitie Zorggroep
Noorderboog
Activiteitenmiddag Troelstraplein
Burendag

Een greep uit het activiteitenaanbod
tijdens de Nationale Sportweek

 

WERELDMEIDEN
 Wanneer je als vluchteling alles hebt achtergelaten, je huis,

je school, je vrienden en alles wat je in je thuisland deed,
dan voelt dat eenzaam. Nederland is dan wel wennen. Bijna
alles gaat hier anders, je kent hier nog niemand en spreekt

de taal nog niet.
 

 Wereldmeiden zorgt ervoor dat deze meiden zich thuis
gaan voelen in Nederland, door samen met Nederlandse

meiden te sporten.
Een half jaar lang ga je samen met elkaar sporten door

middel van een buddysysteem en een sportcarrousel bij
sport- en beweegaanbieders.  

 

Plezier, ontmoeten en bewegen zijn de belangrijkste
voorwaarden tijdens het project. 

 

Ben jij tussen de 14 en 28 jaar oud en lijkt het jou gaaf om
iets te betekenen voor de Wereldmeiden of wil je graag

meer informatie over het project? 
Neem dan contact op met Meppel Actief;

info@meppelactief.nl
 

PARKINSON EVENT
Wanneer: Zaterdag 10 september
Tijdstip: Tussen 10:00 en 14:00 uur
Kosten: Gratis
Wie: Mensen met parkinson en evt.
familieleden
Waar: Easy Active, Paradijsweg 8 in
Meppel
Wat: Samen bewegen; boksen,
tafeltennis, gewicht liften,
stoepranden, koffie drinken, in
gesprek gaan en meer.
Aanmelden: meppel@easyactive.nl
of bel 0522-244114

http://www.meppelactief.nl/agenda
http://www.meppelactief.nl/agenda

