Nieuwsbrief
Onderling Sterk - provincie Groningen
Wij wensen iedereen
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December 2021

Nieuws van Onderling Sterk Steunpunt
provincie Groningen

Beste leden, donateurs en andere belangstellenden,
Het was een bijzonder jaar waarin Corona ons nog steeds bezig
hield. We konden elkaar niet ontmoeten op de afdelingsavonden
en het Steunpunt heeft heel andere dingen gedaan dan normaal.
Zo hebben we bijvoorbeeld uitgezocht waar je mondkapjes kunt
kopen voor de taxi en hebben we de lijst met adressen van
winkels op Facebook gezet om zo de leden en andere belangstellenden op de hoogte te houden.
We hebben een winterpakket gemaakt dat we bij de leden
thuisbezorgd hebben. Toen konden we elkaar toch even zien.
Dat was ﬁjn. Ook hebben we een kerstkaart gemaakt en aan
iedereen verstuurd.

Onderling Sterk | Samen Sterker!
Maria en Carin hebben samen met Bert Kragt een boekje
gemaakt. De titel is Onderling Sterk | Samen Sterker!
Daarin staat wat Onderling Sterk Steunpunt provincie Groningen
en de afdelingen in de afgelopen 12 jaar gedaan hebben en
nog steeds doen. We laten zien dat we de gemeenten en de
voorzieningen kunnen helpen bij het omzetten van moeilijke
berichten naar eenvoudige taal. En dat ze hiervoor geen dure
bedrijven hoeven in te huren. Onderling Sterk kan ook meedenken op plaatsen waar nog geen afdeling is. Door dingen
samen met ons te doen laten we zien: Samen staan we sterker!
Het boekje is nog niet uitgedeeld aan alle leden. Dit willen we heel
graag doen als we ook het festival Samen Sterker organiseren.
We zijn van plan dit in februari 2022 te doen op een zaterdag.
Zodra de datum bekend is laten we jullie dit weten.
Het wordt een heel mooi festival, waarin we elkaar ontmoeten,
leuke workshops krijgen, een deejay de muziek verzorgt en we
natuurlijk ook lekker eten met elkaar.
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Naar de wethouders Carine Bloemhoﬀ en Inge Jongman
Onderling Sterk Steunpunt provincie Groningen is op 22 september
bij wethouders Carine Bloemhoﬀ en Inge Jongman geweest. Daar
hebben we het over de gemeenteverkiezing voor 2022 gehad en
gezegd dat we ook wel op een stembureau willen zitten.
De gemeente heeft hier aandacht voor en wil graag meewerken
aan een proef over inclusieve stembureaus maar moet wachten
e
e
op een besluit van de 1 kamer en 2 kamer voordat er mee
gestart mag worden.
In de tussentijd hebben Maria en Carin ons opgegeven als
Prokkelduo. Zo proberen we als vrijwilliger toch mee te kunnen
doen op een stembureau.
Lijkt jou dat ook leuk? Op de website van stichting Prokkel staat
alle informatie (www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus).
Natuurlijk hebben we de wethouders ook gevraagd of ze nog een
beetje geld over hebben voor ons festival Samen Sterker.
Ook kwam naar voren een eenvoudig klachtenformulier voor de
taxi. Inge Jongman heeft ook overleggen over publiek vervoer.
Zij gaat daar ook zeggen dat het klachtenformulier te moeilijk is
voor mensen met een taalachterstand.
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Onderling Sterk Leek-Tolbert

Winterpakket en meer
Zo hebben we voor de leden van afdelingen Onderling
Sterk Leek-Tolbert een winterpakket met leuke dingen
ingepakt en een mooie kaart erbij gemaakt en naar de
leden in Leek-Tolbert gebracht. Ze vonden het ﬁjn om te
krijgen. Dit liet zien dat we ze niet vergeten zijn.
Willy vertelde dat ze nu dagbesteding van Twinkel op het
dienstencentrum Rodenburg krijgen, zodat ze in haar
eigen omgeving dagbesteding heeft. Willy vertelt dat ze
het ﬁjn vindt dat ze nu niet zo ver weg hoeft te gaan voor
de dagbesteding.
Deze hele tijd is niet leuk voor zowel cliënten als ouders
en verwanten dat ze niet bij elkaar kunnen komen.
Iedereen vindt dat heel vervelend.

Op 24 november 2020 winterpakket uitgedeeld
aan een lid van afdeling Leek-Tolbert. Op de foto
staat Stans Diaz samen met Maria Dirks.

Gelukkig zijn er ook heel veel leuke ideeën ontstaan. De mensen
van Rodenburg hebben tijdens het wandelen bloemen geplant
rondom de Sintmaheerdt. Het staat zo vrolijk! Van Linda horen we
dat ze weer aan het werk mag te schoonmaken. Dat is wel weer ﬁjn.

Gemeente Westerkwartier schenkt geldbedrag
De gemeente heeft de afdeling Leek-Tolbert weer een geldbedrag
gegeven voor het komende jaar. Dat is heel ﬁjn. Als Corona voorbij
is kunnen we weer leuke dingen doen met elkaar.

Volgend jaar beter
Het was heel jammer dat de Prokkel BBQ en de Prokkel op Pad
die we hadden bedacht allemaal niet konden plaatsvinden.
Het coronavirus gooide roet in het eten.
Wij duimen voor een mooi nieuw jaar 2022!
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Onderling Sterk Zuidhorn

Amy nieuwe coach afdeling Stad
Carin en ik hebben in juni samen met Amy kennis gemaakt met de
coaches Wim en Dick. Het was heel verdrietig dat in diezelfde
maand ook de vrouw van Wim is overleden. We hebben Wim een
kaart gestuurd. Wim vertelde dat het een mooi afscheid is geweest.
Amy is de nieuwe coach van afdeling Stad en ze vond het leuk om
Wim en Dick te leren kennen. Ook al moest dit via het beeldscherm.
In september gingen Carin en Maria samen naar Wim en Dick toe
om te kijken hoe we goed met elkaar kunnen afstemmen wie wat
doet. Het was een ﬁjne middag en we gaan het zeker vaker doen.

Kerstpakket
De Coaches van Onderling Sterk Zuidhorn hebben vorig jaar en
ook dit jaar weer zelf een kerstpakket voor de leden gemaakt. Hier
zaten dingen van de ondernemers van Zuidhorn in. Zo konden we
toch iets leuks geven in de coronatijd. De leden vonden het ﬁjn.
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Onderling Sterk Stad Groningen

In winter naar Iederz, Peizerweg 128
Op zondag 7 februari 2021 heeft het zo erg gesneeuwd
dat er code rood is gegeven. Maandag 8 februari niet naar
het werk. Er is niet gekeken hoe de medewerkers dinsdag
9 februari bij Iederz konden komen. Het voetpad lag erg
onder de sneeuw. Er is wel gebeld maar er is niet
gestrooid en sneeuwvrij gemaakt. Dat verwacht je wel van
een bedrijf waar mensen met een beperking werken.
Maar op dinsdag 16 februari was er nog niks gaan gedaan.
Dat er geen ongelukken zijn gebeurd is een wonder.
Voor komende winter wordt het voetpad wel gestrooid.
De bushalte is per 3 januari opgeheven Het MT van Iederz heeft samen met de OR
een email gestuurd naar OV Bureau Groningen Drenthe. Zij kregen het niet voor
elkaar dat de bus weer bij Iederz stopt. Daarom heeft Onderling Sterk Steunpunt
provincie Groningen begin juni een email naar het OV bureau Groningen en
Drenthe gestuurd dat er bij een SW bedrijf een halte moet zijn. Halverwege juni
kregen we het bericht dat er vanaf 23 augustus weer een bus voor morgens 7.07
uur vanaf hoofdstation naar Iederz gaat en middags om 16.11 uur vanaf Iederz.

Politiek Actief
We hebben ons opgegeven voor de cursus voor Politiek Actief in Groningen om zo
meer te weten hoe mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen in
de politiek. De cursus zat al snel vol, dus we staan eerst op de wachtlijst.
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Wist je datjes

—

Andries Kroese
Andries Kroese op pensioen is gegaan en nu lekker aan het
genieten is van zijn vrijetijd.

—

Laptop
Dat Onderling Sterk Steunpunt provincie Groningen een
laptop heeft gekocht om mee te nemen naar bijeenkomsten.

—

Boekje
Dat er een boekje is gemaakt Onderling Sterk - Samen
Sterker! Voor de leden, instellingen, gemeenten en andere
belangstellenden.

—

Coaches stoppen
Roos Edens een nieuwe baan heeft. Ze werkt nu bij Meelab
Noord.
En dat Frederieke Puik heeft aangegeven te stoppen als
coach bij de afdeling Onderling Sterk Stad Groningen. Zij
heeft ook jaren bij Onderling Sterk Steunpunt gewerkt. We
gaan nog afscheid van haar nemen zo gauw dat mag.

—

Sterkplaats
Dat het Onderling Sterk Steunpunt provincie Groningen
samen met LFB Leeuwarden en Hanzehogeschool en Alfa
college een Sterkplaats aan het inrichten is. Hier kun je je
eigen talenten ontdekken. We vertellen hierover later meer.
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Contactgegevens

Onderling Sterk Steunpunt provincie Groningen
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
Telefoon: 050-5713999 ('s morgens tot 12.30 uur)
Aanwezig op woensdag en donderdag
o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl
www.zorgbelang-groningen.nl/onderling-sterk-provincie-groningen

Maria Dirks

Onderling Sterk afdelingen:
— Onderling Sterk Zuidhorn:
— Onderling Sterk Leek-Tolbert:
— Onderling Sterk Stad Groningen:

onderlingsterkzuidhorn@gmail.com
o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl
o.s.groningen@home.nl

Het Onderling Sterk Steunpunt provincie Groningen werkt samen met:

zorg en aandacht voor iedereen

Wij ontvangen subsidie van:
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