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Concept verslag OAR Oost ledenvergadering  

donderdag 8 januari 2015 

Aanwezige OAR leden en toehoorders: Tine Wiegman, Hansje Albers Meijer, Saskia 

Hubelmeijer, Saar Boerlage, Riwka Cohen, Rinia Cromwell, Ria van Gerven, Nienke de Waal, 

Marianne Westerneng, Laetitia Kramp, Kitty Huibers, Joke Krull (technisch voorzitter), Inge 

Tramm, Haly Karioen, Frank Stork, Frank Mannes, Els de Ruiter, Elly van de Mortel, Dini 

Eekhuis, Dick Oosterbaan, Carla den Boer-Raes, Annelies Teunissen (notulist), Ankie Koeberg-

Telder, Adri Tuin, Tonny Bonnee,  

 

Afwezig met bericht: Rijna Veerkamp, Marianne Avontuur (vakantie), Sharona Ceha (MB= 

MeerBelangen), Coen Valenkamp,Sonja Baghwandin. Jan-Erik Burger (MB) komt later, evenals 

Afifa Tadmine 

Gasten: Lidy Steenwinkel (BUUV), Sofie Brouwer (OOPOEH ), Leonie Everts (GoldenSports)  

 

  

  

AGENDA voor de vergadering Ouderen Advies Raad Oopst  

op donderdag 8 januari 2015 in de Raadzaal, stadsdeelhuis Oost 

    

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Mededelingen + toelichting bijeenkomsten in januari 2015. 

3. Notulen van de vergadering op donderdag 4 december 2014. 

4. Stand van zaken NOAR-reactie dd 29-8-2014 over inspraak versie WMO-

verordening en subsidieaanvraag 2015 

5. BUUV.nl  Lidy Steenwinkel vertelt over dit initiatief. 

6. Stichting OOPOEH Sofie Brouwer geeft info over activiteiten. 

7. Adri Tuin over het begrip “Participatie Maatschappij”  

8. De 2 – minuten ronde : 

8.1 Ontwikkelingen binnen Oostelijk Havengebied, Indische buurt 

8.2 Bijeenkomst koopkracht voor ouderen in Muiderkerk 9/12 

8.3 Werkaterlier “Samen prettig oud worden in de wijk” 10/12 

8.4 GoldenSports introductie door Leonie Everts 

8.5 Dwars door de buurt deadline 20/1/2015, verschijnt 13/2/2015 

  

9. Speerpunt OAR Oost in januari 2015: transitie WMO en armoedebeleid 

 

10. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening/ vaststelling van de agenda 

1.1 Technisch voorzitter Joke Krull heet iedereen welkom en wenst een ieder een gezond en 

gelukkig Nieuwjaar, met veel leuke ervaringen! Aansluitend op deze vergadering is er een 

Nieuwjaarsborrel gepland in café “Genieten”. Tevens is er dan gelegenheid om aftredend 

voorzitter OAR Oost Tunny Jongejan-Maat te bedanken voor haar inzet. Formeel is er nog geen 

opvolgster voor haar gevonden. 

 

Met betrekking op de aanslag op Charlie Hebdome heeft het OAR Oost bestuur besloten dat 

iedereen dit op de eigen manier kan verwerken. Het houden van 1 minuut stilte is centraal 

stedelijk geregeld, een aantal aanwezigen zullen om 18 uur naar een solidariteitsbetuiging 

toegaan bij het Muiderpoortmonument. 

 1.2. Agendawijzigingen 

Tine Wiegman wil de OAR Oost over het Oostelijk Havengebied en Indische Buurt informeren 

onder agendapunt 8.1. 

 

2.  Mededelingen + toelichting bijeenkomsten in januari 2015 

2.1. Stand van zaken website OAR Oost: Laetitia Kramp meldt dat het ontwerp voor de website 

OAR Oost klaar is, en deze inhoudelijk “gevuld is”. Tunny Jongejan-Maat zou deze vanmiddag 

officieel openen, doch om technische redenen heeft dit niet plaats kunnen vinden. Laetitia 

geeft aan dat zij alleen aangesproken kan worden op de gebruiksvriendelijkheid van de 

website, maar dat de inhoud/teksten, onder de verantwoordelijkheid vallen van de secretaris 

OAR Oost, Dick Oosterbaan en de toekomstige voorzitter. 

2.2 Dick Oosterbaan meldt in de toekomst mogelijk ook informatie over  

Activiteiten op de website van OAR Oost geplaatst zullen worden. Voor nu ligt er 

informatie op de  informatietafel bij de entree van de zaal: bewegen voor ouderen, 

nieuws van de ANBO over positief ontvangst van keukentafelgesprek en overzicht van 

verandering in 2015 voor ouderen.  

2.3 Saskia Hubelmeijer deelt mee mensen met hulpmiddelen nog steeds een verkeerde 

informatie krijgen van de zorgverzekeraars, als het gaat omwisselen van bijvoorbeeld  

scootmobiels, als een cliënt onder een andere leverancier blijkt te vallen. Het overleg van CLB 

(Cliëntenbelang Amsterdam) met de beleidsambtenaren van Loket Zorg en Samenleving en de 

destijds beloofde maatregelen hebben niet geholpen, bleek half november. Saskia adviseert 

gedupeerden nu direct een klacht in te dienen bij het WMO klachtenloket, zie klachten WMO 

gemeente Amsterdam.  

Adri Tuin herkent dit verhaal, haar 94-jarige oom en tante zijn gebeld door een 

zorgverzekering m.b.t. de inlevering van hun scootmobiel, zij raakten nogal in paniek. Adri was 

er toevallig op visite heeft bij het loket WMO navraag gedaan, en daar bleek een heel ander 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/wzs/klachten-uitvoering/klachten-uitvoering/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/wzs/klachten-uitvoering/klachten-uitvoering/
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verhaal m.b.t. de procedure. Adri Tuin vraagt of de OAR Oost misschien iets kan betekenen, dit 

wordt in het OAR bestuur besproken.1 

 

2.4. Dick Oosterbaan heeft de positieve mededeling dat de OAR Oost half december 2014 een 

brief heeft ontvangen met toezegging van subsidie voor 2015 van de bestuurscommissie van 

stadsdeel Oost. De werkzaamheden voor de OAR Oost zijn dus voor dit jaar gewaarborgd, als 

adviesorgaan van/voor en door ouderen. Het stadsdeel Oost noemt de taak van de OAR Oost 

vooral signalerend, nu de stadsdeelbesturen opgeheven zijn en de bestuurscommissie Oost 

vooral de (uitgeklede) taak heeft ogen en oren van de buurten in stadsdeel Oost te zijn. 

 

2.5. Riwka Cohen meldt dat de bibliotheek in de 1e Oosterparkstraat is gesloten, nu de nieuwe 

dependance van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) in het voormalig Albert Heijnpand 

(Linneausstraat 40) wordt geopend 23 januari a.s. om 16 uur. De OAR Oost is hiervoor 

uitgenodigd.  

 

2.6. Joke Krull vraagt aandacht voor de leegte die het vertrek van voorzitter Tunny Jongejan-

Maat achter laat. Vier, tot vijf dagen per week besteedde zij haar tijd en aandacht aan de 

ontwikkelingen in de buurt, o.a. door vele bijeenkomsten te bezoeken- in overleg of in 

samenwerking met de andere bestuursleden van het OAR Oost. Joke vraagt nu om de inzet 

van leden en toehoorders , om ogen en oren van de buurt te willen zijn. De werkgroepjes zijn 

nu nog niet geformeerd en ook is er nog geen plan over een vergoeding gecommuniceerd 2. 

Joke vraagt toehoorders en OAR leden na te denken hoe nu verder te gaan met de inzet van 

de OAR Oost leden en toehoorders in de buurt in het kader van haar signalerende functie. 

Graag wil zij dit agendapunt agenderen de volgende OAR vergadering. Suggesties kunnen 

besproken worden met de secretaris via de mail, of tijdens een bestuursvergadering van de 

OAR op de maandagen in het Dreeshuis. 3 

 

3. Notulen van de vergadering op donderdag 4 december 2014. 

3.1.Tekstueel is er een wijziging op pagina 9; de naam van Elly Mortel moet Elly van de 

Mortel zijn. Zij woont in het Julianapark buurt en niet in Julianadorp! 

3.2. Naar aanleiding van notulen vorige keer: 

-Marianne Westerneng komt nog terug op de aanpassing op de Pensioenwet 2015, is 

                                                           
1
  Inleveren hulpmiddelen i.g.v. andere zorgverzekeraar/leverancier,kan  OAR Oost opkomen voor de doelgroep? 

2
 Plan vergoedingen oar deelname toehoorders en leden communiceren, dit is toch enige maanden geleden afgesproken? 

3
 Voortgang inzet OAR Oost in de buurten, als signalerend medium, agenderen in OAR ledenvergadering 5 februari 
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dit besluit nou door de 1e kamer heen? Dick Oosterbaan meldt dat deze wijziging in 

werking is getreden per 1 januari 2015.  

- brief OAR Oost inzake eigen bijdrage lunch mantelzorgers: Tonny Bonnet heeft 

Marike Soeterik van Dynamo aangesproken over de wervingstekst van de mantelzorg-

lunch. De eigen bijdrage voor de lunch van € 1,50 kan zij zich wel veroorloven, maar ze  

wil ze dan wel kwaliteit. Frank Stork bespreekt het nog met Dynamo en of Broer 

Soolsma namens de OAR Oost, de eigen bijdrage is al verlaagd naar € 1,00. Tine 

Wiegman meldt dat er vanuit het stadsdeel Oost geen subsidie meer wordt geschonken 

voor eten en drinken voor buurtgelegenheden, tenzij het gecombineerd wordt met de 

huur van een zaal, dan valt de aanvraag namelijk onder een ander budget.  

 

4. Netwerken: stand van zaken NOAR-reactie  29-8-2014 over inspraak versie 

WMO-verordening en toekomst ouderennetwerk VUmc&AMC 

4.1. Saar Boerlage meldt dat de aanvraag voor subsidie voor de NOAR (stedelijk 

netwerk) afgewezen is. Om de reden dat er geen nieuwe doelgroep bediend wordt in het 

licht van de transitie AWBZ naar de gemeenten.  

Het dagelijks bestuur NOAR Amsterdam heeft besloten niet in hoger beroep te gaan 

maar via een andere formulering voor de aanvraag van subsidie in 2016. Voor 2015 kan 

de NOAR nog wel overleven door reserve middelen. De OAR Oost wordt op de hoogte 

gehouden.  

 

4.2. Het AMC en de VUmc werken samen aan een netwerk ouderenzorg, en zij hebben 

in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg 2, subsidie gekregen ten 

behoeve van ouderenparticipatie.Saar Boerlage roept de aanwezigen op mee te denken, 

en donderdag 15 januari naar het AMC te komen, tussen 11.30-12.30 uur, zie 

informatietafel. Saar en Tunny gaan erheen.  

 

5. Klusjes thuis: AMSTERDAMOOST.BUUV.NU  

 Lidy Steenwinkel is coördinator van BUUV Oost sinds 1 november 2014 en Jeroen Haan 

is haar collega. Aan de hand van getoonde filmpjes wordt getoond wat Buuv.nu beoogt, 

hoe dit digitale platform werkt. Het is een geheel vrijblijvend en kosteloos platform, 

bedoeld voor bewoners en buren om met elkaar in contact te treden. Laagdrempelig en 

zonder verplichte wederkerigheid. Dit initiatief is ooit bedacht voor de gemeente 

Haarlem, nu is het in andere gemeentes opgericht als vorm van participatie. Uiteindelijk 

verwachten bestuurders van steden op deze manier ook geld te besparen, zie artikel 

http://amsterdamoost.buuv.nu/
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Binnenlands Bestuur buuv-springt-bij Iedereen is welkom, je kunt je opgeven via de 

website, om een dienst aan te bieden, of om een dienst te vragen, als je er maar blij 

van wordt. Telefonisch opgeven kan ook via tel: 020-4628460.  

 

Els de Ruijter vindt het een groot voordeel dat Buuv.nu 24 uur per dag bereikbaar is, en 

niet afhankelijk van kantoortijden.  

Marianne Westerneng vraagt hoe het met veiligheid en betrouwbaarheid zit? 

 

BUUV.nu werkt niet met goed gedragverklaringen en garandeert geen 100% veiligheid, 

maar heeft wel huisregels en  Privacyverklaring op haar website staan bij inschrijving, 

zodat je precies weet wat er van je gegevens op de website van BUUV.nu zichtbaar is 

voor derden. Als je het niet vertrouwd kun je ook  om bemiddeling vragen via het 

kantoor van BUUV.nu  zelf op de Kamerlingh Onneslaan 34 te Amsterdam Oost. Ook is 

het mogelijk om een wijkwijkverpleegkundige of een andere vertegenwoordiger als 

contactpersoon  te laten optreden. Soms worden mensen doorverwezen naar andere 

welzijnsinstellingen, bijvoorbeeld bij een acute hulpvraag.  

 

Inge ter Ham vraagt of BUUV.nu negatieve ervaringen registeren?  

Lydi vertelt dat de zogenaamde “matches”nagebeld worden en gemonitord, maar er  

weinig klachten komen, als is er wel eens een minder goede match. 

Bijvoorbeeld bij Buuv.nu in Zaanstad, waren er 2-3 echte klachten van de 1800 

matches, dus bij 95% gaat het goed.  

 

6. Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier)  

Stichting OOPOEH stimuleert ouderen zich vrijwillig in te zetten als maatje,als OOPOEH, 

voor huisdieren in de buurt. OOPOEH wil hiermee drie vliegen in één klap slaan: ouderen 

helpen aan meer gezelschap en beweging en contacten in de buurt, baasjes helpen aan 

een betrouwbare oppas en huisdieren helpen aan de aandacht en verzorging die zij 

nodig hebben. Sofie Brouwer vertelt over de voordelen en activiteiten van deze stichting, 

gestart in 2012. Momenteel zijn er 1000 ouderen en 1200 dierenbezitters aangesloten 

en al is het vrijblijvend, OOPOEH streeft wel naar duurzame matches. Ongeveer 10% 

van de ouderen is geïnteresseerd, met name mensen die al een huisdier hebben gehad. 

Of vaak ouderen die behoefte hebben aan een huisdier, maar er niet meer zelf fulltime 

aan willen beginnen. De mensen die eenmaal ingestapt zijn, worden ook beloond  door 

deze zogenaamde “oopoeh’s “mee te nemen met een uitje 1 x per jaar, bekostigd door 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/achtergrond/achtergrond/buuv-springt-bij.9442360.lynkx
http://amsterdamoost.buuv.nu/Privacyverklaring.pdf
http://www.oopoeh.nl/over-oopoeh
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de bijdrage van huisdierbezitters. 

 

Sofie zou meer uit willen wisselen en samen willen werken met ouderen zelf, het 

samenwerken met gemeenten en welzijnsorganisatie heeft een te lange adem nodig. 

OOPOEH is nog niet zo laagdrempelig voor ouderen, en ze kunnen nog geen 

uitlaatservice bekostigen. Sofie zou daarom graag een subsidie aanvragen aan de 

gemeente Amsterdam, misschien dat de OAR Oost de doelstelling van de stichting  kan 

onderschrijven en aanbevelen? 

 

Vragen vanuit de OAR leden 

Joke Krull wil dit voorstel in het DB OAR Oost bespreken en Riwka Cohen is bang dat 

oppassen op huisdieren mogelijk aan ouderen opgedrongen gaat worden. 

Els de Ruijter tipt hen te folderen/werven bij 55+ wooncomplexen en langs 

koffieochtenden te gaan.  

Els vraagt hen ook naar de procedure van matching. Het blijkt dat er wel 3 

contactmomenten moeten zijn voordat een hond geplaatst wordt bij een oudere, 

frequentie en duur is met het baasje van het huisdier af te stemmen. 

 

Saar Boerlage heeft positieve ervaringen gehoord via de vrienden van het Beatrixpark, 

daar blijkt een hondenweide te bestaan, waar de zitcirkel een sociaal ontmoetingspunt 

voor hondenbezitters is geworden. 

 

Jan-Erik Burger geeft een contactpersoon door van het Diemerpark, en is blij dat 

OOPOEH ook aandacht besteed aan het opruimen van drollen van honden door het 

aanreiken van poepzakjes bij inschrijving.  

 

Hali Karioen vraagt naar de aansprakelijkheid als er iets gebeurd met een hond? 

Bij OOPOEH is het zo dat de eigenaar aansprakelijk blijft tenzij er een aantoonbaar 

verwijt aan te tonen is. Kledingbeschadiging e.d. kunnen via een W.A. verzekering van 

de huisdiereigenaren vergoed worden. 

 

7. Adri Tuin (Amsteldorp) over het begrip “Participatie Maatschappij”  

Adri heeft op verzoek van de OAR Oost haar ervaringen genoteerd in een rapport met 

betrekking tot het participeren in buurtontwikkelingen in Amsteldorp. De bedoeling is om 

met een werkgroepje de bevindingen door te nemen en schriftelijke 
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aanbevelingen  namens de OAR Oost naar het BC en de gemeente Amsterdam te 

zenden.  

 

Tussen 2007 en 2012 waren zij en Margareth Moed het gezicht van een door hen 

opgerichte ‘doe’ groep voor een ‘schoner Amsteldorp’ (later Amsteldorp Actief). De 

communicatie problemen, waar zij tegenaan liepen, waren vooral afhankelijk van het 

opgebouwde vertrouwen met de betrokken ambtenaar, zodra deze wegviel, bijvoorbeeld 

door reorganisatie moesten zij weer opnieuw contact opbouwen ‘voor hun zaak’ . 

Communicatie over vereenzaming van de ouderen in Amsteldorp, tussen de 

professionals en de vrijwilligers, kwam heel moeilijk of niet tot stand, terwijl Het 

Wijkopbouworgaan en de vrijwilligers zich enorm ingezet hadden om deze eenzaamheid, 

en andere behoeften in hun buurt in kaart te brengen. Eind 2010 hield Adri op bij 

Amsteldorp Actief, gevolgd door Margareth eind 2011 om meer ruimte te geven aan 

anderen om nu de leiding over te nemen van een groep van toen ongeveer 15 

vrijwilligers. 

Begin 2013 werden zij door de coördinator van het Hoekhuis benaderd, om mee te doen in 

een opgerichte medezeggenschapsraad voor het beheer van ‘t Hoekhuys(Programma- en 

Gebruikersraad).  

Hier door raakten zij ook betrokken bij een project toegankelijkheid wat door het Stadsdeel 

Oost geïnitieerd werd, om de gehandicapten toegang van het Hoekhuis te verbeteren. Zijzelf, 

als vertegenwoordigers van de Programma- en Gebruikersraad, hebben toen, met 

medewerking van het Stadsdeel, een subsidie aanvraag gedaan en is er ongeveer € 128.000 

vrij gekomen voor een totale herinrichting. Echter op het moment van toekenning en verdere 

onderhandeling werden zij buiten het beslissing- traject gehouden. Zonder hun medeweten, 

werd er besloten een nieuwe subsidieaanvraag te laten doen door het ZGAO. De dames 

hebben beiden wel een onbetaalde doe- praat- rol gekregen binnen het proces van realisatie 

van diverse verbouwingen, o.a. als voorzitter / secretaris en notulist van de bouwcommissie en 

de leiding over de interieuraankopen. 

Adri Tuin zegt zich teleurgesteld te voelen als het gaat om Participatie, meedenken, meedoen 

oké, maar meebeslissen ho maar. Bij de toekenning van subsidie voor het beheer van het 

Hoekhuis lijken de huidige Programma- en Gebruikersraad geen of minder zeggenschap te 

krijgen en de rol van het Stadsdeel, om hierin te bemiddelen, blijft tot zover achterwege. 
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Adri Tuin vreest dat de rol van de OAR van adviseren naar signaleren ook een uitgeklede vorm 

van Participatie wordt, zij noemt dit non-participatie. Graag wil zij dat Participatie betekent dat 

de mening van de burger en hun bevoegdheden serieus genomen worden, en dat er op hoger 

niveau meebeslist mag worden.  

Zij roept de OAR Oost leden mee te denken hoe dit proces Burger Participatie verder vorm te 

geven: Annelies Teunissen, Joke Krull, Saskia Hubelmeijer, Janny Leenders, Frank Stork, en 

Riwka Cohen geven zich op, 28 januari komen zij bijeen4. Van de zaal krijgt Adri Tuin applaus 

en van de voorzitter en penningmeester OAR Oost een compliment voor haar getoonde inzet 

en rapportage. 

 

8. De 2 – minuten ronde : 

8.1Tine Wiegman over de ontwikkelingen in het Oostelijk Havengebied (OHG) 

en Indische Buurt (IB). 

 Sinds de OAR Oost leden (Tine Wiegman, Els de Ruijter in bijvoorbeeld pilot zorg en 

welzijn OH en IB) zich bemoeien met het stimuleren van activiteiten in deze buurten,  is er 

al heel wat van de grond gekomen. Vanuit het fonds bewonersinitiatieven van de gemeente 

Amsterdam, is er een opgerichte Buurtsoos Java eiland (info door Jip van Leeuwen), 

website stadsdorpjava-eiland  in 2015 waar allerlei mogelijkheid tot buurtactiviteiten op 

vermeld worden. De doelgroep zijn  ouderen maar  jongeren wil men toch ook graag 

betrekken bij de buurtinitiatieven.  

In WIJKCENTRUM SPORENBURG tegen over de Strekdam zijn er ook allerlei activiteiten 

voor ouderen te doen, en er komt een fysieke en digitale buurtbalie voor de O.H. in 

samenwerking met de Indische buurt, die al enige tijd bestaat. Joke Krull verwijst ook naar 

de site van dichtbij.nl, daar staat een uitgebreid artikel over activiteiten. 

 

Overigens is er nog budget over van de toegekende subsidie, zodat er ook dit jaar nog 

buurtinitiatieven OH en IB ingediend kunnen worden, via deze link naar CIVIC Amsterdam. 

Saskia Hubelmeijer is lid van een werkgroep van mensen met beperking “Happy in Oost”, 

zou graag ook een website voor hen op willen richten, en linken met andere websites. Ze 

neemt contact op met Tine Wiegman 5.  

 

8.3. Terugkoppeling bijeenkomst koopkracht ouderen  

                                                           
4
 Bijeenkomst oar leden en toehoorders inzake participatie rapport Adri Tuin afspreken, terugkoppeling  aan de OAR volgt 

5
 Saskia Hubelmeijer overlegt met Tine Wiegman over de oprichting van een website voor Happy Oost 

https://www.youtube.com/watch?v=FJKHg4z_zAo
http://www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland
http://www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland/h/1130/0/1860/Berichten/Wijkcentrum-Sporenburg
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-oost/uitgaan/artikel/3824461/wijkzorg-doen-wij-samen.aspx
http://www.civicamsterdam.nl/nieuws_doorklik.php?var_news=345
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Deze bijeenkomst over koopkracht was in de Muiderkerk 9 december 2014. Een ingewikkeld 

verhaal vertelt Dick Oosterbaan, in de MUG staat er een uitgebreid verslag van zie deze link 

voor het verslag Koopkracht ouderen . Ook wordt voor de volgende bijeenkomst van de 

OAR Oost ledenvergadering het artikel gekopieerd6.  

 

8.3.  “Samen prettig oud worden in Jeruzalem” 10/12/2014 

Frank Stork, een verslag volgt de volgende OAR Oost bijeenkomst leden/toehoorders. 7 

 

8.4 Dwars door de buurt: deadline 20/1/2015 en verschijnt 13/2/2015 

Saar Boerlage en Dick Oosterbaan schrijven weer een artikel voor de OAR Oost pagina in 

Dwars door de buurt, en vragen of OAR Oost leden en toehoorders nog onderwerpen willen 

aandragen? Onderwerp wonen en ouderen komen wel aan bod, over de Akropolis komt aan 

bod, misschien blok M, en de 19e januari is er in pakhuis de Zwijger van tegenlicht over 

huren . Saskia Hubelmeijer doet de suggestie te schrijven over de nieuwe WMO 

verordening. 

 

9. Speerpunt OAR Oost in januari 2015: transitie WMO en armoedebeleid 

zie punt 8.2 

 

10. Rondvraag en sluiting met aansluitend een Nieuwjaarsnetwerkborrel 

10.1 Riwka Cohen meldt dat er bij het Muiderpoortstation een herdenking wordt 

gehouden, zij en een aantal aanwezigen gaan er naar toe. 

10.2 Riwka Cohen is blij dat de OAR Oost de OAR Oost notulen neerleggen bij aanvang 

van de vergadering. Ze is namelijk niet in de gelegenheid deze uit te printen. Dit 

geldt voor vele van de aanwezigen. Er zijn per bijeenkomst tussen de 20-30 

exemplaren nodig. 

10.3 Goldensports.nl 

Stichting Goldensports wil gezondheid van senioren bevorderen door senioren te 

stimuleren om meer te bewegen. Op het Olympiaplein is de eerste locatie waar buiten 

sport-en bewegingsactiviteiten worden aangeboden, voor en door 65+, Nu wordt er ook 

initiatief genomen voor de bewoners in Oost op de Middenmeer, veld 14. Leonie Everts 

wil graag het aanbod van goldensports afstemmen met de mensen voor wie het 

                                                           
6
 Artikel van de website MUG over bijeenkomst CBA over koopkracht ouderen  kopieren voor de OAR leden en toehoorders , actie 

Dick Oosterbaan 
7
 Verslag resultaat werkgroepen in 2014 “samen oud worden in Jeruzalem “ agenderen of informatietafel , actie Frank Stork 

http://www.mugweb.nl/nieuws/vanaf-2015-bonnetjes-bewaren/
http://www.goldensports.nl/
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bedoeld is, en noteert vragen die zij de volgende OAR Oost bijeenkomst kan toelichten.  

 

 

10.6 Sluiting om 16.10 uur: de leden en toehoorders, gasten worden bedankt voor hun 

inzet en aanwezigheid. 


