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Nieuwsbrief van 2010 van Onderling Sterk Meppel. 

 

Wij van Onderling Sterk zijn op de nieuwjaarsreceptie geweest, die op 5 januari 

gehouden werd. Het was er erg gezellig daar hebben wij natuurlijk bepaalde mensen 

weer gesproken. 

 

29 januari: Toen hadden wij onze eerste thema-avond. Dit ging over de voorbereidingen 

voor de verkiezingen. Er was een gastspreker van Zorgbelang Drenthe. Aan de hand van 

een rollenspel kregen de mensen met een beperking te zien hoe de politiek werkt. Hoe 

zit dat met die zetels?, Wat wordt er besproken?, Wat is een gemeenteraad?, Hoe kun je 

gekozen worden?. Wat moet je weten in je regio om politicus te worden?, Al deze dingen 

zijn aan de orde geweest om mensen met een beperking een beeld te geven hoe de 

verkiezingen werken. 

 

16 februari: hield onderling sterk Meppel weer zijn thema avond binnen de muren van 

Reestmond en wel in de bestuurskamer. 

Deze avond stond in het teken van de verkiezingen wat de lokale politiek betreft. 

De bestuurskamer was dan ook goed gevuld en de kopstukken van de plaatselijke 

politiek waren dan ook ruimschoots vertegenwoordigd. Maar er waren ook vele 

belangstellenden. Voor dat de lokale politici binnen kwamen werden ze opgewacht in de 

hal door Renee Vermeulen en Henk van Dijk van zorgbelang Drenthe. En ze werden 

keurig verwezen naar de bestuurskamer. Om 19.30 uur begon de avond en van elke 

politieke partij zat een persoon. Dus eentje van het CDA, eentje van de PvdA, eentje van 

Groen Links, eentje van D 66 en eentje van Sterk Meppel ( wat niets te maken heeft met 

onze vereniging ) en eentje van de Christen Unie. De anderen van deze politieke partijen 

bevonden zich verspreid in de bestuurskamer en we konden vragen stellen vanuit deze 

ruimte aan de zo net genoemde politieke kopstukken. Er kwamen vanuit de zaal dan ook 

de nodige vragen.  Vanuit onze vereniging werd de vraag gesteld aan een afgevaardigde 

van Groen Links of het verkiezing programma ook in eenvoudige taal geschreven stond 

en er kwam dan ook applaus vanuit de zaal en hij had de lachers op zijn hand. Een 

andere vraag kwam waarom er nauwelijks zout gestrooid is voor de inwoners van 

Meppel. Op tafels lagen genoeg folders, vlaggen en andere verkiezing materiaal van de 

politieke partijen die zonet zijn beschreven.  

 

21 april: hebben we binnen de vier muren van Reestmond een thema-avond 

georganiseerd over opkomen voor je zelf-nee durven zeggen en we hadden daar de 

cabaretgroep “on2act” voor uitgenodigd. Het werd goed bezocht en mensen uit de zaal 

deden mee. Dit was een leerzame avond. 
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02 juni: hebben wij een thema-avond verzorgd dat over brandveiligheid. We hadden 

daarvoor de brandweer uitgenodigd en ze kwamen met zijn tweeën. De avond was zeer 

goed gevuld met belangstellenden. Totaal 30 mensen. Men werd wegwijs gemaakt hoe 

men het huis kan beveiligen tegen brand. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 

rookmelders. De brandweer hadden dan ook diverse rookmelders mee genomen. Mensen 

konden ook zichzelf hijsen in een uniform en een helm werd opgezet 

 

 

10 juli: Het team heeft ook aan teambuildingsdag gedaan en dat was een geslaagde dag 

met prachtig weer om een dag buiten actief bezig te zijn. We hebben dit gedaan onder 

leiding van onze coach Liesbeth, ook onze andere coach Toon was daar bij aanwezig. Het 

was een goede dag en voor herhaling vatbaar. Het werd gehouden van 9.00 tot 15.00 

uur en vond plaats in de bosrijke omgeving van Havelte. 

 

 

13 oktober: hadden we een thema avond over hoe maak je vrienden en hoe behoud ik 

ze. Deze avond was goed voorbereid maar minder bezocht door mensen. 

Totaal 10 mensen met het bestuur er bij. 

Dus hopelijk de volgende keer meer mensen. 

 

 

15 december: hebben een ontspanningsavond gehouden dat werd opgeluisterd met 

muziek door dj Werner Woortman en een bingo avond. Bestuursleden en coaches waren 

hier bij aanwezig en op deze avond kwamen veel mensen en er waren leuke prijsjes. Aan 

de aanwezigen mensen hebben we gevraagd welke thema’s wij als bestuur moeten 

organiseren voor de komende jaren, al dan niet in samenwerking met leden. Deze 

werden dan ook op papier gezet door middel van een flap over.Ook kregen de mensen 

een kerstkaart mee naar huis.  

 

 

 

 

 

 


