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Allereerst wenst sportteam Meppel Actief u een gezond en bovenal sportief 2018 toe! Met  
de nieuwsbrief januari 2018 wil sportteam Meppel Actief belangstellenden op de hoogte  
houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het team van combinatiefunctionarissen.  

 Trefbal toernooi Meppel Actief 2017  

Op woensdag 27 en donderdag 28 december 2017 heeft sportteam Meppel Actief het trefbal 
toernooi Meppel Actief 2017 georganiseerd in sporthal Koedijkslanden voor kinderen uit groep 
5 t/m 8 van de basisschool. Met bijna 300 deelnemers werd het een geslaagde trefbal  
tweedaagse. Onderstaande teams vielen in de prijzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nummers 1 en 2 van beide categorieën plaatsten zich automatisch voor de Drentse trefbal 
finale die op donderdag 4 januari 2018 werd georganiseerd in samenwerking met andere 
Drentse collega’s in Emmen. Tijdens de Drentse trefbalfinale deden de finalisten uit de  
gemeente Meppel het uitstekend. Met een 6e, 2 keer een 7e en 11e plaatst keerden de teams 
huiswaarts. 
 

 Jeugdsportfonds 
De gemeente Meppel is Jeugdsportfonds gemeente! Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen  
aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een  
sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde  
gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! De combinatie –  
functionarissen van sportteam Meppel Actief zijn intermediairs voor het Jeugdsportfonds en  
kunnen aanvragen indienen. Voor meer informatie kan er altijd contact met ons opgenomen 
worden. 

 

 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.   

Categorie 1ste plaats 2e plaats 3e plaats Beste  
speler 

Fair Play kampioen 

Categorie 
groep 5-6 

De stadsballen 
KC Stadskwartier 

The biem team 
CBS het Kompas 

De bengels 
Anne Frankschool 

Bohlokoa 
KC Stadskwartier 

De koele meiden 
OBS Sprinkels 

Categorie 
groep 7-8 

Kompas 8B 
CBS het Kompas 

Stadse gooiers 
KC Stadskwartier 

Supertreffers 
OBS Sprinkels 

Jesse 
OBS Sprinkels 

Dreamteam 
Anne Frankschool 

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 

Koedijkslanden &  
Berggierslanden 

Donderdag 15.30 – 16.30  Grasveld aan de Ereprijs * 
Sporthal Koedijkslanden ** 

 

 
 

Trefbal toernooi Meppel Actief 2017 

 
 

 
 

Drentse trefbalfinale 2017-2018 
 

 
 

 

 

 
 

Planning naschoolse sport activiteiten  
Koedijkslanden & Berggierslanden 

Locatie Periode 

*Grasveld aan 
de Ereprijs 

28/9/2017 t/m 
19/10/2017 

**Sporthal 
Koedijkslanden 

2/11/2017 t/m 
22/02/2018 

*Grasveld aan 
de Ereprijs 

8/3/2018 t/m 
5/7/2018 

 

Sportieve pauze sport 

 
 
 
 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=SqXqgu3ouwk
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 WoMi tafeltennis 

Op woensdagmiddag 31 januari 2018 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking  

met tafeltennis vereniging DETO uit Nijeveen een WoMi tafeltennis.  

De WoMi wordt georganiseerd in sporthal de Eendracht te Nijeveen  

van 13.15 tot 14.45 uur en is gericht op kinderen uit groep 6 t/m 8  

van de basisschool. Doe jij ook mee? Deelname is GRATIS, maar  

aanmelden verplicht. Aanmelden kan via de oranje inschrijfbutton.  

 Survival in Havelte In maart 2018 

organiseert sportteam Meppel Actief op de accommodatie van stichting survival 
Havelte een kennismakings-les voor kinderen uit groep 7 en 8 van 15 basisscholen uit de  
gemeente Meppel. Net als vorig jaar kunnen de scholen de survival cup winnen. Regerend  
kampioen OBS de Tolter gaat proberen om de cup te prolongeren.  
 

 Waterpolo toernooi Meppel Actief 2018 

Op de zaterdagen 20 januari en 17 februari 2018 organiseert sportteam Meppel Actief in  

samenwerking met waterpolo vereniging MZPC de Reest uit Meppel de derde editie van het 

Waterpolo toernooi Meppel Actief. Aan de editie van 2018 doen 180 kinderen, in 23  

teams mee! 

 Badminton toernooi Meppel Actief 2018 

In de voorjaarsvakantie, op donderdag 1 maart 2018, organiseert sportteam Meppel Actief in  

samenwerking met badmintonvereniging de Meppeler Meppers het badminton toernooi  

Meppel Actief 2018 voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Kinderen kunnen zich 

tot dinsdag 6 februari aanmelden via desbetreffende school. Doe jij ook mee? 

 Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd  

Sportteam Meppel Actief en SportDrenthe organiseren in opdracht van de gemeente Meppel 

de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd voor sportverenigingen. Voetbalverenigingen MSC, 

FC Meppel en badmintonvereniging de Meppeler Meppers hebben met veel enthousiasme en 

een geweldige opbrengst deelgenomen aan de cursus! Naar aanleiding van de eerste  

belrondes hebben de verenigingen gezamenlijk al 120 nieuwe vrijwilligers geworven. 

 Sportinstuif Nijeveen 2018 

Op woensdag 21 februari 2018 organiseert sportteam Meppel Actief een sportinstuif voor  

kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool uit Nijeveen. Doel van de sportinstuif is om  

kinderen kennis te laten maken met sportaanbieders uit Nijeveen. De instuif wordt  

georganiseerd in sporthal de Eendracht van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens de sportinstuif kan er  

worden kennisgemaakt met voetbalvereniging SVN ’69, korfbalvereniging DOS ’46, tennisclub 

NTC, FC Meppel gymnastiek en badmintonvereniging Nijeveen. Deelname is GRATIS en  

aanmelden niet nodig. 

 Kaboutersport 

Op maandag 8 januari is er een nieuw blok kaboutersport voor kinderen uit groep 1 en 2  

gestart. Tijdens de kaboutersport maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport  

en bewegen. Klimmen, klauteren, bal –en tikspelletjes en samenwerken. De sporten worden  

op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Het volgende blok start op  

maandag 5 maart. Aanmelden kan via onze website en facebook pagina.  

 Website under construction  

Vanaf december 2017 is de website www.meppelactief.nl niet toegankelijk. Er wordt aan  

onze pagina gebouwd. Voor informatie over de combinatiefunctionarissen verwijzen wij u door 

naar onze facebook pagina (www.facebook.com/sportteammeppelactief).  
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