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

 

Met deze nieuwsbrief wil sportteam Meppel Actief belangstellenden op de hoogte  
houden van nieuwe ontwikkelingen binnen sportteam Meppel Actief. 
 

 Zaalvoetbaltoernooi Meppel Actief 2017  

In de herfstvakantie heeft sportteam Meppel Actief het zaalvoetbaltoernooi Meppel Actief 
2017 georganiseerd in sporthal Koedijkslanden. Op 23, 24 en 25 oktober werd er met ruim 
370 kinderen, in 67 teams, uit groep 5 t/m 8 van de basisschool fanatiek gevoetbald. In 196  
wedstrijden werden 380 doelpunten gescoord! Onderstaande teams en spelers vielen in de  
prijzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 Overhandiging glossy Meppel Actief 2015-2017 
Op maandag 13 november 2017 heeft sportteam Meppel Actief de rapportage 
Meppel Actief 2015-2017 overhandigd aan wethouder Koos de Vos. In de rapportage zijn de 
werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen sport in de gemeente Meppel in kaart 
gebracht. Daarnaast vertellen samenwerkingspartners over ervaringen met sportteam  
Meppel Actief. De rapportage wordt de komende periode uitgereikt aan alle 
samenwerkingspartners.  

 

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

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

Fair Play 
kampioen 

Quiz  
winnaar 

Meisjes  
groep 5-6 

Tolter Power 
OBS de Tolter 

FC Meppel 
CBS de Akker 

Super hondjes 
CBS het Kompas 

Romey 
CBS de Akker 

FC Meppel 
CBS de Akker 

Girl power 
CBS de Wel 

Jongens  
groep 5-6 

Kaasstengels 
CBS het Kompas 

Voetbal - 
kampioenen 

CBS het Kompas 

Professionals 
CBS het Kompas 

Thijs 
CBS het Kompas 

Professionals 
CBS het Kompas 

De panna’s 
KC 

Stadskwartier 

Meisjes  
groep 7-8 

Kompas girls 1 
CBS het Kompas 

Real champions 
OBS Sprinkels 

Yellow unicorns 
OBS de Tolter 

Nora 
CBS het Kompas 

8B beertjes 
CBS het Kompas 

Kompasgirls 1 
CBS het Kompas 

Jongens  
groep 7-8 

Real Champions 
OBS Sprinkels 

FC Sjom’s 
OBS de 

Woldstroom 

Gaarlandt 1 
OBS com. 
Gaarlandt 

Hidde 
OBS com. 
Gaarlandt 

De Akker boys 
CBS de Akker 

The boys 
OBS de Tolter 

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 ** 

 

 
 

Zaalvoetbaltoernooi 
Meppel Actief 2017 

 

foto’s door Ebel Zandstra (RTV Meppel) 

 

Naschoolse sport activiteiten 

 
 

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 

 

Overhandiging rapportage  
Meppel Actief 2015-2017 

 

 
Foto’s door Bob Munniksma  

(RTV Meppel) 
 
 
 
 

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=EC8yZGedkVQ


 

Nieuwsbrief sportteam Meppel Actief | november 2017 
 

 

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

 

 Trefbal toernooi Meppel Actief 2017 

Op woensdag 27 en donderdag 28 december 2017 organiseert sportteam Meppel Actief het 

trefbaltoernooi Meppel Actief 2017 in sporthal Koedijkslanden. Het toernooi is gericht op 

kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Er wordt gespeeld in twee categorieën, namelijk 

gemixte teams uit groep 5-6 en groep 7-8. Aanmelden kan via desbetreffende basisschool tot  

uiterlijk vrijdag 1 december. De winnaar en de nummer 2 van iedere categorie plaatst zich  

automatisch voor de provinciale finale op donderdag 4 januari 2018 in Emmen. 

 Sportieve pauze activiteiten 
Vanaf oktober zijn de sportieve pauze activiteiten hervat op de basisscholen in de gemeente 
Meppel. Tot de kerstvakantie worden alle basisscholen bezocht met een sport programma  
van drie weken in de ochtendpauzes. 
 

 Pietengymnastiek  

Van 20 november t/m vrijdag 1 december bezoekt sportteam Meppel Actief 15 basisscholen 

uit de gemeente Meppel met lessen pietengymnastiek voor kinderen uit groep 1 en 2. Tijdens 

de lessen pietengymnastiek wordt er geoefend met het bezorgen van cadeautjes, het lopen 

over de daken en het samenwerken met andere pietjes. 

 Waterpolo toernooi 2018 

Ook dit schooljaar organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking met MZPC de Reest  

het waterpolo toernooi Meppel Actief in Bad Hesselingen. Het toernooi wordt georganiseerd  

op zaterdag 20 januari 2018 voor kinderen uit groep 3 t/m 6 en op zaterdag 17 februari 2018  

voor kinderen uit groep 7 en 8. De uitnodiging wordt begin december naar alle basisscholen 

verzonden.  

 Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd  

Sportteam Meppel Actief en SportDrenthe organiseren voor de verenigingen MSC, FC Meppel  

en badminton vereniging de Meppeler Meppers de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. 

Vanaf oktober is er een delegatie van de verenigingen een traject gestart waarin er gezocht  

wordt naar nieuwe vrijwilligers. Vanaf november worden er belrondes georganiseerd om 

de potentiele nieuwe vrijwilligers te vinden. 

 WoMi januari 2018 

Sportteam Meppel Actief voert gesprekken met tafeltennis vereniging DETO om de mogelijk - 

heden voor een tafeltennistoernooi in januari 2018 te organiseren. Via onze facebook pagina 

of een nieuwsbericht houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen!  

 JOGG inloop thema’s 

De gemeente Meppel is JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. In 

het kader van gezonde voeding worden op CBS de Koningin Beatrixschool, kindcentrum Talent,  

KC Stadskwartier en KBS de Plataan inloop thema’s gezondheid, voedingstrends en  

leuke/gezonde traktaties georganiseerd voor ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden  

binnen desbetreffende scholen. 

 Website under construction  

Vanaf 1 december 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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http://www.meppelactief.nl/
https://www.facebook.com/talent.nl/videos/904057069746389/
http://www.meppelactief.nl/
http://www.facebook.com/sportteammeppelactief

