
 

Nieuwsbrief sportteam Meppel Actief | maart 2018 
 

 

Ben jij op zoek naar een leuke sport of cultuur activiteit in de gemeente Meppel? 
                                                            Kijk dan op  www.meppelactief.nl 

 

Met de nieuwsbrief maart 2018 wil sportteam Meppel Actief belangstellenden op de hoogte  
houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het team van buursportcoaches.  

 
 Nieuwe website online! 

Vanaf februari is de vernieuwde website www.meppelactief.nl online. Neem jij ook een kijkje 
op onze nieuwe website!?  

  
 

 Waterpolo & badminton toernooi Meppel Actief 2018 

In februari en maart 2018 heeft sportteam Meppel Actief twee toernooien georganiseerd,  
namelijk het waterpolo toernooi in samenwerking met MZPC de Reest en het badminton  
toernooi in samenwerking met badmintonvereniging de Meppeler Meppers. Sportteam  
Meppel Actief blikt met tevredenheid terug op de twee toernooien. Onderstaande teams  
/ spelers vielen in de prijzen. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

  1ste plaats 2e plaats 3e plaats 

 

 

Groep 
3/4 

De waterratjes  
KC het Kompas 

Bubbel Guppies 
KC Stadskwartier 

De waterspetters 
KC Anne Frankschool 

Groep 
5/6 

Stadspolo 
KC Stadskwartier 

De Toppers 
KC het Kompas 

Talent.nl 
KC Talent.nl 

Groep 
7/8 

Akker Franks 
KC Anne Frankschool & CBS de Akker 

Badeendjes 
OBS Sprinkels 

Knobbelzwaantjes 
KC Stadskwartier 

 

Groep 
5/6 

Matthijs Niestijl & 
Willem Voorstok 

Tijn Gout &  
Daan Gout 

Stan van Dijk & 
Rayan Iqrarouch 

Groep 
7/8 

Oscar van Dalen &  
Ramon Doppenberg 

Jelte Kreeft &  
Nienke van Gasteren 

Mike Vos &  
Eva Schuten 

 

 Naschoolse sport activiteiten 

Sportteam Meppel Actief is wekelijks met wijksport activiteiten te vinden bij  jou in de  
buurt. Kom jij ook met ons sporten en bewegen? Deelname is GRATIS en opgeven is niet  
nodig. In onderstaand overzicht zijn de sportmomenten, locaties en tijden weergegeven. 

 
 
 

 

.                         

LET OP! De wijksport activiteiten gaan in schoolvakanties NIET door.   

Wijk Dag Tijd Locatie 

Meppel Centrum Maandag 15.00 – 16.00 Gymzaal KC Stadskwartier  

Haveltermade Dinsdag 16.00 – 17.00 Sporthal de Aanloop 

Oosterboer Dinsdag 16.00 – 17.00 Gymzaal Oosterboerschool 

Haveltermade Woensdag 13.30 – 15.00 Troelstraplein 

Berggierslanden Donderdag 15.30 – 16.30  Grasveld aan de Ereprijs 

 

 
 

Wij gaan verhuizen!  

 
Bezoekadres vanaf 3 april 2018 

Leonard Springerlaan 39 
7941 GX Meppel 

 
Waterpolo toernooi  
Meppel Actief 2018 

 
 

 
 

Badminton toernooi  
Meppel Actief 2018 

 
 

 
 

 

Survival Cup 2018 

 
 
 

Contactgegevens 

 
d 

 
Stefan Oostra 

soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nl 

 
Liane van Elp 

lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl 

   

 Meer Meppel Actief? Check en like dan onze facebook –pagina! 
 

www.facebook.com/sportteammeppelactief 

 
Roxanne Dekker 

r.dekker.cf@sportdrenthe.nl 

 
   

 

Twitter  mee met Meppel Actief!  

#meppel_actief 
 

 Postadres 
Postbus 84 

7900 AB Hoogeveen 
t.a.v. Meppel Actief  

 

of bel  06  13702656 

 

 

http://www.meppelactief.nl/
http://www.meppelactief.nl/
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 WoMi lasergamen 
Op woensdagmiddag 28 maart organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking met 
Feest verhuur Meppel een WoMi lasergamen voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van de  
basisschool in sporthal Ezinge. De WoMi is zo’n succes dat binnen één dag het maximum  
aantal deelnemers werd bereikt. Met 80 kinderen gaan wij er een sportieve middag van maken. 
  

 Drenthe sport duurzaam 
Binnen dit project van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie  
Drenthe worden (buiten)sportverenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun  
sportaccommodatie. Deelnemers ontvangen een gratis energiescan en ondersteuning bij het  
maken van een verduurzamingsplan. Ook wordt er aandacht besteed aan de financierings – 
mogelijkheden zoals subsidies en de, voor sportverenigingen gunstige, Energielening Sport - 
Drenthe. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van Drenthe sport duurzaam : 
https://www.drentsenergieloket.nl/sportverenigingen  

 

 Sportkoepel Meppel 
Sportkoepel Meppel is van en voor de aangesloten sportverenigingen, sportevenementen - 
organisatoren en sport gerelateerde organisaties in de gemeente Meppel. Het doel van de  
Sportkoepel Meppel is door het bundelen van krachten de zichtbaarheid en daadkracht van de  
aangesloten leden te vergroten en zoveel als mogelijk optimale faciliteiten en voorwaarden  
creëren voor de groei en de levensvatbaarheid van de aangesloten leden. 
 
Daarmee levert de Sportkoepel Meppel een belangrijke bijdrage aan een gevarieerd sport - 
klimaat in en rondom Meppel. Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website 
van sportkoepel Meppel : www.sportkoepelmeppel.nl.  
 

 Actieplan sport & gezondheid  
Op woensdag 25 april organiseert de gemeente Meppel een presentatie van het concept 
actieplan sport & gezondheid om 19.00 uur in de Plataan. De bijeenkomst is voor iedereen  
toegankelijk die benieuwd is naar de speerpunten en acties voor de komende 4 jaar op sport -,  
beweeg - en gezondheidsgebied. Het concept zal binnenkort vrijgegeven worden voor  
inspraak, waarna deze op de website van de gemeente Meppel te downloaden is. 

 
 Knotshockey toernooi Meppel Actief 2018 

Op woensdagmiddag 11 april 2018 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking 
met hockeyclub MHV de 6e editie van het knotshockey toernooi Meppel Actief 2018 voor  
kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool op sportpark Koedijkslanden. 
 

 Koningsdag 2018 
Op Koningsdag 2018 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking met Feest  
verhuur Meppel verschillende sport en beweegactiviteiten in de binnenstad. Sportteam  
Meppel Actief is van 10.00 tot 14.00 uur met een dodgebow battle, trekrodeo en blaaspijp  
schieten te vinden op de Groenmarkt. Deelname is gratis, doe jij ook mee? 
 

 Sportinstuif Nijeveen 2018 
Op woensdag 21 februari 2018 heeft sportteam Meppel Actief de sportinstuif Nijeveen 2018  
georganiseerd in sporthal de Eendracht. In samenwerking met korfbalvereniging DOS ’46,  
voetbalvereniging SVN ’69, tennisclub NTC Nijeveen en badmintonvereniging Nijeveen werd  
er door kinderen uit Nijeveen kennis gemaakt met lokale sportverenigingen. 
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http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/111762/wat-moeten-sportverenigingen-met-nieuwe-wet-persoonsgegevens

