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donderdag  5 – 04 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Aller Weis, Tonny Bonnee, 
Bob van Weidom Claterbos Henny Vink-Koopman, Jan Dijk, Elly van de Mortel, Els 
Nicolas (notulist),  Marianne Westerneng, Regien Laagland, Sonja Bhagwandin, 
Tunny Jongejan-Maat, Annette Wiese, Dick Oosterbaan, Haly Karioen,  Madeleine 
Niesten, Ineke Vervoort, Annelies Teunissen, Ria Koimans, Saar Boerlage, Ria van 
Gerven, Coen Valenkamp, Riwka Cohen,  Nienke de Waal, Tjandra 
Raghoenathsingh. Els de Ruiter, Bertie van Gelder, Marike Soeterik (Dynamo).  
 
 

Berichten van verhindering: Afifa Tadmine Gerard Vink, Saskia Hubelmeijer, 
Marianne Avontuur, Dini Eekhuis, Abdeslem el Mahraoui.  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom. 
  
2.Korte mededelingen 
-Frank S.: Na de vergadering is er in Grand Café Genieten een borrel aangeboden     
       door het wijkopbouworgaan; iedereen welkom.  
      In november en december zijn de OAR-vergaderingen op de tweede  

     donderdag. 
-Tunny J.:16 april is in Studio K de documentaire film Selma en Havi;   
      10.25 uur, € 1,-  
      19 april om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger “Hoe zien ouderen hun  
       Stad?”; door Huurgenoot en Bewonerscafé. 
-Madeleine N.: lunchroom de Pit in Flevopoort is per 1 april gesloten. 
-Jan D.: Samen lezen in Eltheto is zeer de moeite waard. 
-Riwka C.: is uit Huurgenoot gestapt. 
-Haly K.: Zorgverzekering vergoedde medicijnen niet, omdat apotheek geen  
  contract had. Ze is overgestapt naar een andere apotheek. 
 -Saar B.: NOAR is bezig een stuk te schrijven voor de coalitie van de  
       Gemeenteraad Amsterdam. Het stuk zal in een algemene vergadering  
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      van NOAR worden besproken. 
 
3. Notulen van 1 februari 
 3.1. Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 
 3.2. Naar aanleiding van: 
 -Bertie v. G: Kunnen Nederlanders ook naar Happy Ouwer op 15 mei  
  komen (p.3)? Ja, maar eerste insteek is migranten; hun inbreng is leidend. 
  Annette W.: 9 april komen sleutelfiguren van migranten(organisaties) bij 
  elkaar; Frits van de Meevaart komt ook. We proberen een goed  
  Programma voor de 15 mei te maken. 
  -Tunny J.: Een traplift voor de Bankastraat is geweigerd. Er kan een  
  nieuwe aanvraag gedaan worden. Cliëntenbelang gaat in beroep 
  -TunnyJ.: Rode Kruis kan geen voorlichting geven over rampen in het  
  algemeen. We hebben gevraagd wie in Stadsdeel hiervoor  
  verantwoordelijk is. We hebben namen en gaan er achteraan. 
  -Marieke S.: 8 september komt er een info-markt in W.gr.meer. 
  -Saar B.: (not.6.4) Het is de vraag of er een symposium wonen komt. 
  Er is nog wel geld (€ 20.000,-), maar inhoudelijk is men het niet eens. 
  NOAR signaleert naar de Gemeente: hoe kunnen niet-gedigitaliseerde 
  bewoners aan een woning komen nu Woningnet nu alleen per internet 
  te bereiken is? Woningnet had vroeger veel vrijwilligers om klanten te 
  helpen. De corporaties moeten meer ondersteunend zijn. 
  Ria K.: In Diemen erkennen ze dat en wordt actie ondernomen door  
  enkele corporaties. 
  Saar B.: Er moet druk komen op de Alg. Federatie van Corporaties 
  (die Woningnet beheren). 
  -Haly K.: 23 maart brachten in de Tolstraat enkele ex-GGZ-patiënten 
  hun verhalen en vertelden wat ze aan hulp nodig hadden.  
  2 april was er een bijeenkomst in de Dapperbuurt. De bewoners hebben 
  behoefte aan een buurtkamer (2 of 3 keer per week), die gezellig en laag- 
  drempelig is. 
  Saar B.: vragen aan Dynamo hoe ze over buurtkamers denken? 
  Marieke S.: maakt er een agendapunt van voor een gesprek met  
  leidinggevenden. 
 
4. PAUZE 
 
5. Senior Web. Wim Claassen 
Senior Web is in 1996 opgericht op initiatief van de RABO-bank. Nu is het een 
vereniging van leden, die zelf de kosten dragen. 
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Aanvankelijk was het om mensen te leren een toetsenbord te bedienen. Ze 
bouwden langzamerhand een organisatie op. Het zijn allemaal vrijwilligers 
behalve een kleine betaalde staf in Utrecht voor de coördinatie etc. 
Het doel is plezier en gemak bij het gebruik van pc, tablet, I-phone etc. 
In Nederland zijn er 3050 vrijwilligers actief. 
Als lid krijg je: 
-4x per jaar het tijdschrift :”Enter” 
-cursussen online 
-computerhulp: per telefoon, of door de pc over te nemen, of met een bezoek 
-phishingchecker 
-voordelig computerboeken en accessoires (b.v. usb-sticks) 
-korting op bepaalde software 
-wekelijkse digitale nieuws brief (op verzoek) 
-maandelijks thema-nieuwsbrief (op verzoek) 
-aankoopadvies 
-contact met andere leden. 
Een lidmaatschap kost € 31,- per jaar. Voor alle typen pc’s. 
Zie: seniorweb.nl 
 
Er zijn ook leercentra van seniorweb: voor groepen van max. 6 personen à € 4,50 
per les van 2 uur. Als organisatie (b.v. Dynamo) kun je lid worden en leercentrum 
worden. 
 
Wim deelt een cadeaukaart uit, waarmee iedereen de rest van het jaar gratis lid 
van Senior Web kan worden. 
 
Vragen:  

- Moet je voor extra beveiliging zorgen? Nee, met Microsoft is dat niet 
nodig. 

- Je krijgt ongewenste reclame of ongewenste mail. Via de disclaimer kun je 
die verwijderen. 

- Wat zijn de meest voorkomende vragen? Heel verschillend..! 
- Advertenties via email kunnen via de disclaimer verwijderd worden 
- Een virus kan in een bijlage zitten. Nooit een bijlage openen van iets of 

iemand die je niet kent, maar de email verwijderen. 
- Hoe kun je hulp van senior web inschakelen? Via pc of telefoon. Het kan 

een of twee dagen duren voor er iemand in je buurt gevonden is; dat wordt 
door de coördinatie in Utrecht geregeld. Hulp aan huis kost € 4,50 per uur. 

- Hoe weet je of iemand die langs komt echt van senior web is? De 
regiocoördinator noemt de naam en het tijdstip (en iedereen moet zich 
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kunnen legitimeren..). 
- Hoe zit het met de privacy-wetgeving die per 1 mei ingaat? Per email is 

privacy niet gewaarborgd, tenzij je je geadresseerden per Bcc stuurt. 
Henny V.: Doet de groeten van Gerard (die na een fietsongeluk met een 
gebroken been en hand in het ziekenhuis is beland). Hij komt morgen weer 
thuis. Als hij genezen is komt hij als vanouds weer naar Grand Café Genieten 
voor pc- en programmahulp. 
 
Frank bedankt Wim hartelijk voor zijn inbreng! 

 
6. Speerpunten 2018 
Deze zijn al besproken n.a.v. de notulen; zie ad 3. 
 
7. Laatste informatie 
-Gemeenteraadsverkiezingen: niemand van de niet partij-gebonden 
burgerkandidaten is gekozen (155 mensen). Er is 12 april een vergadering over. 
-Tunny J.: We zijn bezig een tekst te maken met informatie over het 
Levenstestament. Het idee is om b.v. in september daar een bijeenkomst over te 
houden. Maar we willen weten of daar in de OAR voldoende draagvlak voor is.  
De meeste aanwezigen zijn positief. Dus we gaan ermee door. 
Saar B.: De bijeenkomst van WOUW hierover was een succes, omdat de mensen 
elkaar goed kenden. Het is de vraag of dat in een breder publiek goed werkt. 
  
8. AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
 
9. DWARS door de Buurt. 
Met Saar is een afspraak om onderwerpen te bedenken 
 
10. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Frank dank iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
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