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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. 
 
 
 

 Nationale Sportweek 2017 

Van maandag 11 t/m donderdag 14 september heeft sportteam Meppel Actief vernieuwende  
sportprogramma’s aangeboden in het kader van de Nationale Sportweek 2017. Zo werd er op  
4 basisscholen een Daily Mile gelopen, een Kerktoren Run en een traprace i.s.m. met  
speelotheek de Boemerang georganiseerd op het Kerkplein. De combinatiefunctionarissen 
kijken met tevredenheid terug op deze super sportieve week. Foto’s van de verschillende  
programma’s zijn te vinden op onze facebook pagina. 

 
 

 Donderdag Meppeldagen 2017 
Tijdens de Donderdag Meppeldagen 2017 heeft sportteam Meppel Actief een gevarieerd en  
sportief programma aangeboden op het Prinsenplein. Met sportievelingen is onder andere 
tafeltennis, tennis, straatspellen, mini golf en mega darten gespeeld! Een uitgebreid foto - 
verslag van de Meppeldagen 2017 is terug te vinden op onze facebook pagina. 

 
 

 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 

Koedijkslanden &  
Berggierslanden 

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

 

 

 
 

Donderdag Meppeldagen 2017 

 

 
 

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 

 
 

Nationale Sportweek 2017 

 
 

 

 
 
 
 

 

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/
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 Meppel City Run 2017  
De combinatiefunctionarissen van sportteam Meppel Actief organiseerden een warming up 
voor G en Kidsrun op het kerkplein op zondag 17 september. De warming up was een feestje 
en een goede opwarmer voor een succesvol evenement!  
 

 Zaalvoetbaltoernooi Meppel Actief 2017  
In de herfstvakantie 2017 organiseert sportteam Meppel Actief de achtste editie van het  
zaalvoetbaltoernooi Meppel Actief in sporthal Koedijkslanden voor kinderen uit groep 5 t/m 8 
van de basisschool. Er wordt gespeeld in vier verschillende categorieën, namelijk meisjes groep 
5-6, jongens groep 5-6, meisjes groep 7-8 en jongens groep 7-8. De uitnodiging voor het  
toernooi is begin september naar alle basisscholen verstuurd. Kinderen kunnen zich via  
leerkrachten en/of school aanmelden voor het toernooi.  
 

 Nieuwe samenstelling Meppel Actief 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is sportteam Meppel Actief versterkt met een 7-tal nieuwe 

stagiairs. Namens het JOGG team Meppel komen Bas Kranendonk, Eva Verduin en Mickael 

Nedermand ons het komende schooljaar ondersteunen. Karlijn Noord, Roene Hertong, Remco 

van Keulen en Bouke Scholtens gaan als sportteam Meppel Actief stagiairs aan de slag!  

Welkom allemaal en veel succes!  

 Sandra Uijlenhoed, nieuwe ambtenaar Sport & Gezondheid gemeente Meppel 

Vanaf 1 september jl. ben ik voor 32 uur per week bij de Gemeente Meppel werkzaam als  

beleidsregisseur sport & volksgezondheid. Mijn naam is Sandra Uijlenhoed (46jr) en ik woon  

in Zeewolde, Flevoland. Ik heb lang geleden CIOS gedaan en op latere leeftijd de CALO in  

Zwolle afgerond. Nagenoeg mijn hele carrière heb ik in de sport gewerkt , waaronder als  

zwemjuf, verenigingsmanager, personal trainer en beleidsmedewerker. Daarnaast ben ik in  

mijn spaarzame vrije tijd bestuurslid bij de triathlon vereniging en sport ik zelf ook geregeld  

(op dit moment obstacle running, GRIT en zwemmen). Naast sport heb ik ook volksgezondheid  

en de GGD ‘in de portefeuille’; voor mij een hele logische combinatie: sport (bewegen) en  

gezondheid kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ik kom graag een keer langs tijdens een  

sporttoernooi of wedstrijd en laat mij hiervoor dan ook graag door jullie uitnodigen om kennis  

te maken met het bestuur, de vrijwilligers en de sfeer op de accommodaties. Tot snel ! 

 Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd  

Op 13 september is er gestart met een tweede workshop traject Meer Vrijwilligers in Kortere  

Tijd in de gemeente Meppel. Het eerste traject in 2016 leverde 275 nieuwe vrijwilligers in de 

gemeente Meppel op. De deelnemende verenigingen in het tweede traject zijn badminton  

vereniging de Meppeler Meppers en voetbalverenigingen FC Meppel en MSC.   

 Kaboutersport 

Sportteam Meppel organiseert kaboutersport voor kinderen uit de groepen 1 en 2. Het eerste  

blok bestaat uit 7 lessen die op maandag van 15.45 tot 16.30 in sporthal Ezinge wordt gegeven. 

Het 1e moment is op maandag 30 oktober. Aanmelden is verplicht en er zijn 20 plekken  

beschikbaar, deelname aan kaboutersport bedraagt 10 euro per blok. Aanmelden voor  

kaboutersport kan via deze link (https://goo.gl/forms/FkiFKuH3zRXq7Grv1). 

 Sportinstuif 2-7 jaar 

Op woensdag 18 oktober 2017 organiseert Sportteam Meppel Actief een sportinstuif van  

14.00 tot 15.30 uur voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar in sporthal de Aanloop  

(Woldkade 7a, Meppel). Tijdens de sportinstuif zijn verschillende verenigingen aanwezig om  

aan kinderen van 2 tot 7 jaar activiteiten aan te bieden. Het JOGG (Jongeren Op Gezond  

Gewicht) team Meppel is aanwezig om gezond eten onder de aandacht te brengen op een  

creatieve manier. Deelname aan de sportinstuif is gratis en aanmelden is niet nodig! 
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