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Jaarverslag 2011 

 

In dit jaarverslag kunt U lezen wat Onderling Sterk Meppel in 2011 heeft gedaan. 

We wensen U dan ook veel leesplezier, zodat U een goed beeld krijgt waar Onderling 

sterk zich in 2011 mee bezig heeft gehouden 

 

23 februari -----------------  Thema-avond over veiligheid  

19 maart -----------------  NL DOET  “ ijsbaan Wapse” 

20 april -----------------  Thema-avond seamen met MEE 

29 juni -----------------  Thema-avond Lezen & schrijven 

26 oktober -----------------  Thema-avond OV-Chipkaart 

14 december -----------------  Ontspanningsavond met Bingo 

 

Wij hebben op: 23 februari 2011 een avond gehouden over veiligheid op straat en in en 

rond je woning en we hadden daarvoor uitgenodigd de wijkagent van de Haveltermade, 

de heer Erik Roenhorst. Zo vertelde hij wat over zijn dienstpistool die hij alleen uit nood 

mag gebruiken en dat hij op de benen mag schieten en dat hij examen moet doen op de 

schietbaan en dit jaarlijks moet doen. Is hij dan gezakt, dan moet hij het inleveren. 

Verder had Erik ook een pepperspray, gummiknuppel en handboeien bij zich. 

Er kwamen geregeld vragen uit de zaal, waar hij op antwoordde. 

Ook kregen we twee dvd’s te zien, om je huis zo goed mogelijk te beveiligen tegen 

inbraken en om jezelf te verweren via een training. 

 

In de pauze konden zij die het wilde zien, een kijkje nemen bij zijn politieauto. 

Erik vertelde wat over de spullen die hij bij zich had, zoals een schild van de Mobiele 

Eenheid en een teddybeer. Dit laatste voor kinderen die betrokken zijn bij een auto 

ongeluk en om zo het leed te verzwakken. Na afloop kreeg Erik een kadobon aangeboden 

en gingen we drinken in de kantine en napraten. Leuke bijkomstigheid is ook dat er ook 

oud personeelsleden van Reestmond aanwezig waren. In totaal waren er ruim 25 mensen 

en dat is een mooi aantal 

 

Op 19 maart 2011 heeft het bestuur van Onderling Sterk Meppel deelgenomen aan ‘NL 

Doet. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement dat uit twee dagen bestaat en wij 

kozen voor deze datum omdat het op een zaterdag plaats vond. We gingen de mensen 

van de ijsbaan vereniging te Wapserveen helpen. De ene helft hield zich bezig met het 

rooien van bomen. De andere helft hielp met het opknappen van het clubgebouw. Het 

was een prachtige dag en na de sloten koffie, broodjes, eigengemaakte erwtensoep en 

het nodige werk gingen we aan het eind van de middag met een voldaan gevoel richting 

huis. Onze activiteiten zijn niet onopgemerkt gebleven. Want we stonden, met foto, in 

een aantal regionale kranten.  
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Op 20 april 2011 hield Onderling Sterk Meppel weer een avond voor leden en 

belangstellenden. Thema voor deze avond was: -Problemen waar mensen tegen 

aanlopen in het dagelijkse leven.  

Het voltallige bestuur en coach waren ruim van te voren op tijd om de aanwezigen te 

voorzien van koffie of thee en een plakje cake en tegen een uur of zeven druppelden de 

eerste bezoekers binnen. Deze avond werd verzorgd door Onderling Sterk Meppel en in 

samenwerking met Marga Hut van MEE. Rond half acht gingen we richting de 

bestuurskamer en daar werden vier groepjes gevormd. 

Groep 1: 

Problemen door het bespreekbaar te maken met iets wat je dwars zit als pesten 

en ruzie in de omgang met anderen. 

Groep 2: 

Problemen die mensen hebben met instanties als woningstichting, sociale dienst 

en belasting. 

Groepje 3: 

Problemen op praktisch gebied als huishouden, geld, vervoer en oppas. 

Groep 4: 

- Problemen met je zelf of je gezin als overspannenheid, stress, slaapproblemen en 

relatie. 

-  

Elke groep ging daar zich over buigen in een aparte ruimte en zoeken naar  oplossingen. 

Dit werd besproken voor de pauze van half negen. Na de pauze kwamen de vier groepen  

weer bij elkaar. 

Groep 1: 

heeft het over geluidsoverlast en hoe los je dat op met de buren 

door het in een vriendschappelijke sfeer op te lossen en lukt dat niet dan zoeken 

naar     

andere oplossingen. 

Groep 2: 

over instanties als belastingdienst, callcenter, bel me niet register en indicatie  

       WMO (dat is de afkorting voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

een oplossing van een bel-me-niet register is dan bijvoorbeeld een idee.Groep 3: 

Had het over praktische problemen als: geld, schulden, lening bij familie en 

andere mensen. Dat mensen de regie in eigen handen moeten nemen. 

Oplossingen zijn: 

door bij een persoon geld te lenen die je goed kent. Maar beter is om geen geld te 

lenen. 

Groep 4:  

heeft het gehad over wat het voor jezelf kan opleveren, als werkdruk,  

  slaapproblemen. 

Oplossingen zijn: niet te veel koffie drinken in de avonduren, voor het slapen gaan     

een beker warme melk drinken met honing, schaapjes tellen. Als er pas geboren   

lammetjes voorbij komen dan kun je er van uit gaan dat het dan lente is, geen 

moeilijk  

boek lezen voor het slapen gaan. Of ontspanningsoefeningen doen voor het slapen 

gaan. 
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Toen er nog tijd was kregen we nog een presentatie te zien wat MEE allemaal doet voor 

mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een lichamelijke 

beperking en mensen van MEE komen ook bij gezinnen thuis. MEE heeft kantoren in 

Hoogeveen, Assen en Emmen. Deze leerzame avond liep uit en na die tijd hebben we 

nog wat gedronken in de kantine. Totaal waren er ruim 20 mensen. 

 

Op 29 juni 2011 had Onderling Sterk Meppel een thema avond over lezen en schrijven 

waar  

veel mensen op af kwamen. Door het leren van lezen en schrijven gaat er voor veel 

mensen een wereld open die ze daarvoor nooit hebben gehad. Het is ook een leuke 

bezigheid. We hadden een lerares van het Drenthe College en John Bruin van Reestmond 

uitgenodigd. De lerares gaf ons teksten over de TT te Assen en we moesten, voor wie dat 

kon, de vragen beantwoorden. 

John Bruin is op latere leeftijd via zijn bedrijf gaan leren lezen en schrijven, dus je bent 

dus nooit te oud om te leren ! 

  

Op 26 oktober 2011 hield Onderling Sterk Meppel een thema-avond over de OV 

chipkaart. Er waren op deze avond twintig mensen aanwezig en namen de gebruikelijke 

koffie of thee met wat erbij. Om 19.30 vertrok het gezelschap richting bestuurskamer. 

We hadden als vereniging iemand uitgenodigd die ons tekst en uitleg gaf over de OV-

chipkaart. Namelijk Coert Heineveld. Hij werkt bij het OV-bureau van Groningen en 

Drenthe.  

Hij vertelde over de OV-chipkaarten en er werden veel vragen gesteld. Die werden 

allemaal door hem beantwoord en door al die vragen was de tijd gauw om. Achter in de 

zaal stond een klein oplaadautomaat en je kon er dan ook geld op je OV-chipkaart 

plaatsen. Dat werd dan ook gedaan. Ook lagen er folders die je mee kon nemen. De OV-

chipkaart is zowel voor de bus als voor metro en de trein en is vijf jaar geldig. Zoals U 

wel weet verdwijnt de strippenkaart.  

 

Er zijn twee OV-chipkaarten:  

A een anonieme kaart en kan door iedereen gebruikt worden, want er staat geen    

   geboortedatum, pasfoto en naam bij. 

 

B een persoonlijke kaart daar staat je naam, pasfoto en je geboortedatum wel op. 

De beide kaarten kosten € 7,50 en zijn vijf jaar geldig. Er moet in beide gevallen nog 

wel geld opgezet worden. De persoonlijke doe je via internet of door middel van een 

formulier en wordt na verloop van tijd naar je huisadres gestuurd. De anonieme kaart 

koop je via een NS loket of een servicepunt van Qbuzz. Voordat je met een OV-

chipkaart kunt reizen moet er geld op staan. In veel plaatsen in Groningen en Drenthe 

staan gele oplaadautomaten. Ze staan in winkels zoals: Primera, C1000 en Albert 

Heijn. Tijdens de presentatie kwamen met regelmaat vragen uit de zaal. Zoals wat te 

doen als je OV-chipkaart weigert, als je moet inchecken in bijvoorbeeld de bus. 

Handig is het wel als je ook geld op zak hebt, naast de OV-chipkaart. Buskaartjes (of 

euro kaartjes) blijven er voorlopig wel. Om 20.30 uur zijn we terug gegaan naar de 

kantine voor een kleine pauze en daarna gingen we verder met deze leerzame avond. 

Als blijk van dank kreeg Koert Heineveld een kleine attentie in de vorm van een 

cadeaubon. Wij gaan als vereniging deze avond vervolgen in begin 2012. Want de 

avond was een groot succes. We hadden zelfs tijd te kort. Daarom doen we het nog 

een keer. En het is nooit verkeerd om nog een keer aandacht te besteden aan dit 

onderwerp.  

 

Op woensdag 14 december 2011 is de laatste bijeenkomst en deze is een 

feestelijke afsluiting van het jaar. We organiseren dan een Bingo avond.  


