
 

Nieuwsbrief sportteam Meppel Actief | juni 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 wil sportteam Meppel Actief belangstellenden op de hoogte  
houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het team van buursportcoaches.  

 
 Afscheid wethouder Koos de Vos en nieuwe wethouder Jaap van der Haar 

Wethouder Koos de Vos met onder andere sport in zijn portefeuille heeft op 30 mei afscheid 
genomen. Wij willen Koos de Vos bedanken voor de fijne samenwerking met Meppel Actief! 
Tevens verwelkomen we de nieuwe wethouder Jaap van der Haar en wensen hem succes in zijn 
functie als wethouder in de gemeente Meppel. 
 
Donderdag 27 september om 19.00 uur presenteert beleidsregisseur sociaal domein Sandra 
Uijlenhoed het nieuwe actieplank Sport, Bewegen en Gezondheid Meppel.  De avond is voor alle 
professionals en overige geïnteresseerden. Locatie volgt later.  
 

 Knotshockeytoernooi Meppel Actief 2018 

In april 2018 heeft sportteam Meppel Actief in samenwerking met MHV en fysiotherapie de 
Commissaris het knotshockeytoernooi georganiseerd. Sportteam Meppel Actief blikt met 
tevredenheid terug op het toernooi, met een deelname van ruim 250 kinderen. Onderstaande 
teams vielen in de prijzen. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 

 
De nummer 1 en 2 van het toernooi, kwalificeerden zich voor de provinciale Knotshockey  
finale die dit jaar werd georganiseerd in de gemeente Hoogeveen. AF de Frankie werden  
7e en Hockey Masters eindigden op een 8e plaats. Goed gedaan! 
 

 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Gemeente Meppel kiest ook voor een samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. 
De buurtsportcoaches van het sportteam Meppel Actief zijn intermediair voor het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen. Maar u heeft geen idee waar u het geld 
vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. 
Neem hiervoor contact op met de buurtsportcoaches van de gemeente Meppel.  
 

 Afscheid Stefan Oostra en welkom nieuwe buurtsportcoach! 

Sportteam Meppel Actief heeft eind april afscheid genomen van een waardevolle collega. Stefan 
Oostra is per 1 mei 2018 werkzaam als teamleider sportvoorzieningen in de gemeente 
Weststellingwerf. Wij wensen Stefan daar veel succes in zijn nieuwe baan. 
Binnenkort kunt u kennis maken met onze nieuwe collega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

1ste plaats 

 

2e plaats 

 

3e plaats 

 

Fair Play kampioen 

 

AF de Frankie 
KC Anne Frank Meppel 

Hockey Masters 
OBS de Tolter 

SK Knotsende Knotsen 
KC Stadskwartier 

SK Knotsgek 
KC Stadskwartier 

 

 
 

Wij zijn verhuisd!  

 
Bezoekadres vanaf 3 april 2018 

Leonard Springerlaan 39 
7941 GX Meppel 

  
Knotshockeytoernooi  
Meppel Actief 2018 

 

 
 
 

 

 
 

Stoepranden finale  
Meppel Actief 2018 

 

 
 

Sportinstuif 2 t/m 7 jaar  
Meppel Actief 2018 

 

 
 
 
 
 
 

 

Contactgegevens 

 

d  

 
Liane van Elp 

lvanelp.cf.meppel@sportdrenthe.nl 

 
Roxanne Dekker 

r.dekker.cf@sportdrenthe.nl 

 

   

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

www.facebook.com/sportteammeppelactief 

 
 

 
   

 

  bel  06  13702656 

 Postadres 
Leonard Springerlaan 39 

7941 GC Meppel 
t.a.v. Meppel Actief 
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 Sportkoepel Meppel  
Sportkoepel Meppel is van en voor de aangesloten sportverenigingen, 
sportevenementenorganisatoren en sportgerelateerde 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 
sportklimaat in en rondom Meppel. 
Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van sportkoepel Meppel: 
www.sportkoepelmeppel.nl. 

 Donderdag Meppeldagen 
Tijdens de Donderdag Meppeldagen 2018 organiseert sportteam Meppel Actief verschillende 
sportactiviteiten in de stad. Kom jij ook met ons sporten en bewegen aan het Prinsenplein van  
13.00 tot 16.00 uur? Houdt onze website in de gaten voor het programma. 
 

 Fiets4daagse 2018 
Tijdens de Fiets4daagse is sportteam Meppel Actief met verschillende activiteiten te vinden 
langs de route. De buurtsportcoaches zijn op dinsdagmiddag 24 juli en woensdagmiddag 25 juli 
van 13.30 – 15.30 uur op sportpark Ezinge aanwezig met verschillende sport en spelactiviteiten 
voor deelnemers aan de Fiets4daagse.  
Woensdagochtend 25 juli is er een mountainbike parcours te vinden van 9.00 – 12.00 uur in de 
tuin van de drie kalkovens. 
Zien wij jou daar? 
 

 Sporten met een prof, samenwerking met Doomijn 
In samenwerking met Doomijn organiseert sportteam Meppel Actief een les ‘sporten  
met een prof’. Op dinsdag 19 juni bezocht sportteam Meppel Actief de sport BSO op  
sportpark Koedijkslanden met een sportief programma. Daar hebben we 21 kinderen in 
beweging gezet met verschillende sport- en spelactiviteitein (kubb,mijnenveld, knotshockey, 
ratten en reaven, voetbal en meer).  
 

 Verenigingsavond najaar 2018 
Sportteam Meppel Actief organiseert woensdagavond 26 september een verenigingsavond. 
Tijdens de avond komen er verschillende sprekers aan het woord zoals beleidsregisseur sociaal 
domein Sandra Uijlenhoed, verenigingsadviseur Anne Prins over Meer sponsoren in korte tijd 
en Team:Fit coach Weslie Gerrits over de kansen van een gezonde(re) sportkantine. Tevens 
vertelt Meppel Actief over de samenwerkingskansen.  
 

 Sportdag ambtenaren gemeente Meppel 
Op donderdag 21 juni heeft sportteam Meppel Actief met 35 ambtenaren uit de gemeente 
Meppel een fanatieke middag beleefd. In samenwerking met Feestverhuur Meppel hebben zij 
in sporthal Ezinge twee verschillende varianten van lasergame en een klein toernooitje 
dodgebow gespeeld. Wij hebben veel enthousiasme, inzet en sportiviteit gezien. 
 

 Einde stage van het studententeam Meppel Actief 
Remco, Karlijn, Roene, Bouke hebben zich het afgelopen schooljaar ingezet in de gemeente 
Meppel om kinderen in beweging te zetten met verschillende sport- en spelactiviteiten.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ouder – Kind week 

 
 

Sportdag ambtenaren i.s.m. 

feestverhuur Meppel  

 
 

 

Running Day 2018 

 
 

 

 

Studententeam Meppel Actief 
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