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Samenstelling sportteam Meppel Actief 2018-2019 
Vanaf augustus is sportteam Meppel Actief versterkt met 
buurtsportcoach Swen Kruisweg. Daarnaast is sportteam 

Meppel Actief vanaf 1 september uitgebreid met een 10 tal  
studenten van verschillende sportopleidingen. Middels deze 
weg willen wij Swen, Tristan, Sander, Lotte, Martijs, Remco, 

Harmen, Leon, Timo, Tim, Martijn alvast veel succes 
toewensen! 

 
Samenstelling JOGG team 2018-2019 

Vanaf september bestaat het JOGG team uit de volgende 

studenten:  Yannick, Youri, Désirée en Liset.  

Meppel Actief wenst jullie veel succes! 

 
 
 

 

 

Start wijksport met een ouder-kind week 

Sportteam Meppel Actief organiseert in week 40 een ouder-kind wijksportweek. De kinderen mogen 

ouder(s)/broer(s)/zus(sen)/opa(‘s)/oma(‘s)/verzorger(s) of wie dan ook meenemen naar een naschoolse wijksport moment. De 

naschoolse wijksport momenten organiseert Sportteam Meppel Actief wekelijks voor kinderen van groep 3 t/m 8, om samen te 

bewegen in de wijk. Sportteam Meppel Actief hoopt tijdens deze week hierbij ouder(s) of andere betrokkenen kennis te laten maken 

met de naschoolse wijksport momenten. 

Maandag 1 oktober 15:00-16:00 uur locatie: Gymzaal Stadskwartier 

Dinsdag 2 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Troelstraplein in Haveltermade 

Dinsdag 2 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Grasveld Oosterboer bij de Oosterboerschool 

Donderdag 4 oktober 15:30-16:30 uur locatie: Grasveld Ereprijs te Berggierslanden 

U hoeft zich niet aan te melden voor de activiteit(en) en deelname is gratis.  

 Gezond weetje: pauzehap een handje ongezouten noten 

Noten beschermen tegen hart- en vaatziekten. 

Noten leveren ijzer, vitamine E en vitamine B1. 

 

 

Sportinstuif in de herfstvakantie 

Op dinsdag 23 oktober organiseert Sportteam Meppel Actief, 

in samenwerking met verschillende verenigingen/organisaties, 

een sportinstuif voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar en 8 tot 

en met 13 jaar in sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197, 

Meppel). 

De sportinstuif is opgedeeld in 2 verschillende programma’s: 

09.30 – 11.00 uur 2 tot en met 8 jaar 

11.30 – 13.00 uur 8 tot en met 13 jaar 

Kom jij ook kennis maken met de verschillende 

verenigingen/organisaties? 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 
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Liane van Elp 

liane.bsc.meppel@sportdrenthe.nl 

Roxanne Dekker 

roxanne.bsc.meppel@sportdrenthe.nl 

Swen Kruisweg 

swen.bsc.meppel@sportdrenthe.nl 

   Algemeen nummer 

   06-13702656 

www.meppelactief.nl 

@meppel_actief 

@Sportteam Meppel Actief 

@meppel_actief 

 

 Bezoekadres 

Leonard Springerlaan 39 
7941 GC Meppel 

t.a.v. Meppel Actief 

 
 

Kaboutersport 

Sportteam Meppel organiseert kaboutersport voor kinderen uit 

de groepen 1 en 2. Het eerste  

blok start maandag 29 oktober tot en met maandag 17 

december. De lessen worden van 15.45 – 16.30 uur in sporthal 

De Aanloop gegeven. 

 

Aanmelden is verplicht en er zijn 20 plekken  

beschikbaar, deelname aan kaboutersport bedraagt 10 euro per 

blok.  

Aanmelden voor  

kaboutersport kan via www.meppelactief.nl > agenda 

Nationale Sportweek 

Van zaterdag 15 t/m zaterdag 29 september heeft sportteam 

Meppel Actief verschillende 

sportprogramma’s aangeboden in het kader van de Nationale 

Sportweek 2018. Zo werd er een fittest aangeboden in de 

Albert Heijn, NK stoepranden in Rotterdam, klim en 

klautermiddag, burendag, 10@10challenge op basisscholen, 

verenigingsavond en een kennismaking met de padelsport 

georganiseerd. 

Winnaar #drinkwater challenge: Rian Visscher 
 

De buurtsportcoaches kijken met tevredenheid terug op 
deze sportieve weken. 

 

50 jaar SportDrenthe  

Op 16 november 2018 bestaat SportDrenthe 50 jaar, dit 

vieren we groots en u mag niet ontbreken! Want de weg naar 

een gezonde, vitale en sociale samenleving bouw je niet 

alleen en feest vier je samen. Daarom organiseert 

SportDrenthe een groots en spetterend indoor festival, 

 compleet in het teken van vieren, verbinden, vernieuwen én 

bewegen. Met indrukwekkende acts, entertainment, muziek 

en uiteraard een overvloed aan sportieve activiteiten voor 

jong en oud, maar ook kennis mag niet ontbreken. 

 
Kijk hier voor een preview op het programma. 

 
Meld u zich hier aan 

Beëdiging politiekids 
Op woensdag 26 september heeft burgemeester Korteland 28 

Politiekids in de raadzaal van het gemeentehuis in Meppel 
beëdigd. De Politiekids krijgen nu een half jaar begeleiding van 
diverse Meppeler organisaties. Ze krijgen naast “Op pad met 
de Politie”, ook training in “Stevig in je schoenen” (Weerbaar 

Meppel), “Snel met je lijf” (Sportteam Meppel Actief) en “Sterk 
in de groep” (Welzijn MensenWerk). In een half jaar tijd 

worden de kinderen opgeleid tot echte Politiekids. 
 

 

Workshop “hoe geef ik les” studenten Meppel Actief & 

JOGG 

De buurtsportcoaches van sportteam Meppel Actief bieden 

de studenten in het schooljaar 2018-2019 een viertal 

workshops aan.  

 

Dinsdag 25 september hebben 8 studenten deelgenomen aan 

de workshop “Hoe geef ik les”. 

Door middel van verschillende doe- en denk opdrachten 

hebben de studenten geleerd hoe je (nog beter) lesgeeft.  

 

Meppel Actief biedt de studenten ook de volgende drie 

workshops aan: creatief met materiaal, hoe maak ik gebruik 

van Word, Excel etc. en survival.  
 

 

 

 

Verruiming van de btw-vrijstelling 

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe regeling van kracht 

voor de subsidiëring voor de bouw en het onderhoud van 

sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Om 

voor deze subsidie (20% van de inkoopwaarde) in aanmerking 

te komen dient een vereniging voor minimaal € 25.000,- (incl. 

BTW) in te kopen. Voor veel verenigingen is deze drempel 

niet of nauwelijks haalbaar. 

De gezamenlijke inkoop gaat Sportkoepel Meppel realiseren. 
 

 

http://www.meppelactief.nl/
http://www.meppelactief.nl/
https://sportdrenthe.us16.list-manage.com/track/click?u=abb6f49d192d3b7165c7cd9b1&id=07e0995552&e=8cd43051ba
https://sportdrenthe.nl/event/16-november-2018-50-jaar-sportdrenthe/

