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Jaarverslag 2014 

 

 

24 februari -----------------  Gesprek met Groenlinks  

26 februari -----------------  Thema-avond Sociale media 

05 maart -----------------  Politiek debat 

22 maart -----------------  NL DOET   “Molen de Weerd” 

16 april -----------------  Film avond Meester Cees op kamp 

24 juni -----------------  Gesprek met nieuwe Raadsleden 

12 januari -----------------  Jaarvergadering 

15 oktober ----------------  Thema-avond Woonconcept 

10 december -----------------  Thema-avond Down syndroom 

 

 

24 februari. 

vond er een gesprek plaats met Linda Voortman en de fractie van Groen Links Voorzitter Harro 

Zwier had een telefoontje gehad van Willie Oldengarm van Groen Links. Want haar partij genoot uit 

de landelijke politiek mevrouw Linda Voortman wilde graag een bezoekje brengen aan Reestmond 

Mevrouw Voortman kent de Landelijke Federatie Belangenbehartiging waar Onderling Sterk Meppel 

en andere Onderling Sterk verenigingen ondervallen. Dus een afspraak was gauw gemaakt.  

 

Na de rondleiding door ons bedrijf, volgde een gesprek met twee van de drie bestuursleden van 

Onderling Sterk Meppel. Te weten Harro Zwier en Renee Vermeulen. Helaas kon het derde 

bestuurslid,. De heren Gert Veld, Jan Leijssenaar en André Veenstra waren ook aanwezig. Na een 

voorstel rondje gingen we met de mensen van Groen Links met hun het gesprek aan. Het was een 

goed gesprek. De twee bestuursleden van Onderling Sterk Meppel kregen van Groen Links uit Meppel 

een petitie aangeboden. Het Driepuntenplan. GroenLinks wil dat mensen nadrukkelijker betrokken 

worden bij hun zorg en daarvoor is dat  Driepuntenplan gelanceerd. Tijdens de lunch gingen Harro 

en Renee verder met Linda Voortman en haar collega’s verder in gesprek en de beide heren gaven 

een goed beeld wat zij met Marco Talen hebben gedaan in de afgelopen zes jaar. Linda Voortman 

benadrukte ook maar weer eens dat het haar goed doet om te zien hoe goed Onderling Sterk 

opkomt voor mensen met een beperking. Wij lieten maar weer eens zien, dat als je een licht 

verstandelijke beperking hebt, ook veel kunt bereiken. 

 

26 februari 

had Onderling Sterk Meppel een thema-avond in de bibliotheek en dat was een match die gemaakt 

was op de Beursvloer. Deze thema avond ging over de sociale media zoals Twitter, Facebook en 

Linked In. Voor deze avond was de heer Hans Baltjes uitgenodigd. Hij is docent aan Windesheim 

te Zwolle. Hij vertelde ons wat je er wel op kan zetten en wat beter niet kan plaatsen Ook kregen 

we een rondleiding door de bibliotheek door Jantine  Bult. Zij zal als tegenprestatie een persbericht 

in het ledenblad plaatsen. 

 

5 maart 2014. 

Het debat met de lokale politieke partijen in Meppel. In samenwerking met de Landelijke Federatie 

Belangenbehartiging organiseerde het bestuur van Onderling Sterk Meppel een politiek debat in de 

raadszaal van het stadskantoor. Het bestuur, leden en niet leden, hadden een cursus gevolgd van 

hoe je een politiek debat moet organiseren, en hoe je die het best kan uitvoeren. Deze cursus 

bestond uit twee avonden. De eerste avond deden we een voortel rondje. Aan de hand van een zin 

of woord die op een kaartje stond moest je vertellen waarom je juist dat kaartje gekozen had. 
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Daarna gingen we in twee groepen uiteen en bespraken we wat op die avond van 5 maart behandeld 

moest worden aan de hand van een stelling. Daarna kwamen we bij elkaar en legden we het een en 

ander uit aan de rest van de groep. De tweede avond was de generale repetitie en kon er ’’gestemd 

worden’’via rode en groene kaartjes. Dit alles ter voorbereiding van het politieke debat. De avond 

zelf werd op 5 maart ingeleid door Yta Strikwerda. Wethouder Myriam Jansen heette iedereen 

welkom. Met name de cursisten en uiteraard. Ruud Smeenk want die was gespreksleider die avond. 

De voorzitter van Onderling Sterk Meppel vertelde wat het belang is van zijn vereniging. Een ander 

bestuurslid vertelde bij de foto’s over de van de twee cursus avonden en wat erbij kwam kijken. 

 

 

Daarna gingen we in gesprek met de raadsleden aan de hand van de volgende stellingen 

 

Stelling 1: Mensen met een beperking komen niet betaald aan het werk bij particulieren bedrijven. 

Stelling 2: Gelijkwaardig meedoen Is niet haalbaar in de maatschappij van nu. 

Stelling 3: Jongeren komen tussen wal en schip, nu er geen WSW wachtlijsten meer zijn. 

Stelling 4: IQ testen zeggen niets over je emotionele beperking. 

Stelling 5: Gemeente Meppel moet zich vanaf 2015 aan de VN verdragsregels houden.  

                 Gelijke kansen voor iedereen 

Stelling 7: Participatie wet maakt mensen kwetsbaarder 

Stelling 8: Zelfredzaamheid wordt niet gestimuleerd door openbaarvervoer in de omleggende 

dorpen van Meppel. 

 

 

Regelmatig gingen de groene papiertjes de lucht in en soms de rode. 

Een van de mensen van Onderling Sterk Meppel gaf aan dat de participatiewet voor hem niet had 

gehoeven omdat zo was zijn stelling, we toch al mee doen in de samenleving. Een ieder naar zijn of 

haar kunnen. Applaus was dan ook het gevolg.  En participatie is een duur woord, maar wil gewoon 

zeggen: Mee doen in de samenleving. Op deze avond waren er veel mensen aanwezig. Uit de zorg, 

maar ook van Reestmond zelf. Op de vraag van iemand van de VVD dat het goed zou zijn dat 

Onderling Sterk Meppel een buddy zou moeten hebben was al gauw het antwoord, dan word jij toch 

mijn buddy, Myriam (Jansen). De lachers op zijn hand. Na afloop kregen de cursisten een diploma 

uitgereikt van wethouder Jansen. Daarna werd er nog een groepsfoto gemaakt Daarna kon men nog 

even napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

22 maart 

Deed Onderling Sterk Meppel weer mee met NL Doet. Dit keer gingen we als bestuur en aangevuld 

met onze coaches Jennie en Dirk en leden Patricia Middeljans en Melanie Seegers naar 

“Molen De Weerd” om daar hand en spandiensten te verrichten. Hieronder het verslag dat door de 

beheerster van de molen werd gemaakt. 

 

Dat was een drukke dag. Veel dingen te doen met veel mensen rond de molen. Ik zou niet eens alle 

namen op kunnen noemen, maar een groep mensen moet echt even vermeld worden. Dat waren de 

mensen van Onder Onderling Sterk Meppel. Deze mensen hebben ons meer dan fantastisch geholpen 

vandaag. Gras verwijderen, verven, maaien noem maar op. Heel erg bedankt mensen, zonder jullie 

was al dat werk zeker niet afgekomen. Vandaag werd het een ware metamorfose voor de molen. 

Dat vele handen licht werk maken, was weer eens overduidelijk. Behalve onze harde kern, waren er 

veel vrijwilligers gekomen, nomale karweitjes, waar we eigenlijk normaal niet aan toe komen, 

konden we nu eens wel doen. Gelukkig had Bertel toch een grote container neergezet, zodat al het 

afval direct afgevoerd kon worden.  
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Al vroeg in de morgen, na de beroemde koffie, werd een begin gemaakt met het opruimen van de 

tuin. De grote struiken werden geminimaliseerd, bramen struiken werden verwijderd en het gras 

werd eens goed onderhanden genomen. Ondertussen waren anderen bezig met het oliën van het 

houtwerk van de molen en van de steiger. Even een korte koffie pauze met natuurlijk kruidkoek van 

de molen. Even over twaalven werd al het werk stilgelegd. De lunch, voor een deel gesponsord door 

snackbar Koedijkslanden werd gebracht..Ondertussen konden we luisteren naar de klanken van 

draaiorgel “De Parel”, die op het terrein van de molen stond te spelen. De Lion club Meppel heeft 

een fianciele onsteuningsactie gehouden voor “Molen de Weerd”. De vrijwilligers ontvingen die dag  

een cheque van € 5000,= , waardoor het mogelijk gemaakt is, om de fokken te laten vervangen. 

Ook het draaiorgel kreeg een ondersteuning van   € 1500,= waar ook deze mensen ontzettend blij 

mee zijn. Toen maar weer bezig met de grote schoonmaak. De tuin was aan het eind van de dag 

weer als nieuw. De weeg is weer wit, dekasten weer opgeruimd en de molen tot in alle kiertjes eens 

goed gezogen. We waren allemaal al erg trots op onze molen “De Weert”, Alle mensen die vandaag 

op welke manier dan ook hebben geholpen, heel heel hartelijk bedankt voor jullie hulp. En daarna 

werd er gevraagd.  …..Volgend jaar weer? 

 

16 April 

Hadden we een film-avond georganiseerd. We hebben de Film “Meester Cees op vakantie”gedraaid. 

Aan het beegin van de avond konden de aanwezigen kiezen uit 3 films. Het bestuur ging de 

stemmen tellen, en de film Meester Cees op vakantie  had de meeste stemmen. 

We hadden wat versnaperingen op de tafels gezet en onder de film werden er flesjes drinken 

uitgedeeld.  

 

24 juni 

hadden we als bestuur en coaches een gesprek met de pas gekozen raadsleden Deze vond plaats in 

cafe ’’De Beurs’’ De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek onze voorzitter had keurig op papier 

gezet wat wij allemaal hadden gedaan in de afgelopen zes jaar. We hebben ons aan elkaar 

voorgesteld, daarna heeft het bestuur vragen afgevuurd aan de  wethouders. Dit gesprek vond 

plaats in het kader van de ’’Week van de Verbinding’’ Later dit jaar hebben we nog een gesprek 

gehad met de heren Stam en Smeenk van de gemeente Meppel. De heer Stam is wethouder voor de 

Christenunie en hij gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

 

15 oktober 

Had Onderling Sterk Meppel een thema avond en ging over de Meppeler Woningstichting 

(Woonconcept Mevrouw Timmerman en waren de gastsprekers) Jacqueline Hoeksema, die lid is van 

de vereniging organiseerde deze avond samen met ons. De twee vrouwen van Woonconcept 

vertelden ons wat er bij komt kijken als je een woning gaat huren. Na de pauze gingen we een spel 

spelen waarbij de bedoeling was dat je na aanleiding van het intro bepaalde liedjes moest raden. 

Het werd dan ook glansrijk gewonnen door lid Barbara Mulder en bestuurslid Renee Vermeulen. 

 

Dit jaar werd de vereniging versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Namelijk Melanie Seegers en 

Patricia Middeljans. Wij wensen hen dan veel succes en plezier. 

 

10 december 


