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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  7 JUNI  2012 

 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven,  

Nienke de Waal, Afifa Tadmine, Ankie Koeberg-Telder, Rinia Cromwell, 

Jannie Leenders-Post, An Thierens, Sonja Bhagwandin,  Abdeslem el 

Maharaoui en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Ibrahim Görmez, Mohamed el Yakoubi, Carla den Boer-

Raes, Frank Stork, Saar Boerlage, Joke Krull en Tine Wiegman. 

Toehoorders:  Frank Mannes, Elly v.d. Mortel, Inge Tramm, Riwka Cohen, Ria 

Klumper, Marion  Heeres, Hilda Slengard en Jan Hangelbroek. 

 

Gasten: Rinie Schmidt (Dynamo) en Karin Roosmalen (Flevohuis). 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• An Thierens (voorziene vice-voorzitter) en Sonja Bhagwandin zijn 

nieuwe leden en zijn woonachtig op resp. de Oostelijke eilanden en de 

Indische buurt. Zij worden door de vergadering van harte welkom geheten 

en stellen zich voor. Er is een vraag hoe het zit met lid of toehoorder zijn? 

Men kan volgens de statuten maximaal gedurende 3 jaar lid zijn en moet 

daarna aftreden. Dit is vorig jaar gebeurd, in september as gaan we dit 

weer doen. 
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2. Mededelingen  

• Ibrahim Görmez en Mohamed el Yakoubi liggen allebei in het ziekenhuis; 

Ibrahim in Turkije en Mohamed in Amsterdam. De OAR stuurt een 

beterschapkaart aan beiden. 

• In Dwars door de buurt staat een artikel dat de Rudolf Diesel buurt wordt 

gesloopt. De sloop begint in 2013. Komen in de nieuwe woningen 

seniorenwoningen? Neen, alleen hoogbouw. OAR zal de ontwikkelingen 

in de gaten houden. 

3. Notulen van de vergadering van 10 mei 2012.  

• Blz 1, punt 2, OAR zou graag van de Koningskerk een jaarprogramma 

ontvangen. 

• Blz 2, punt 1, De bijdrage ad Euro 250,- blijkt op dit moment niet 

nodig te zijn. 

• Blz 2, punt 2, Voor de vrijwilligersavond kan men zich t/m 12 juni 

aanmelden. 

• Blz 4, Nr. 7, Alzheimercafé – De zin moet zijn: De regels en de 

voorwaarden van de indicatie (C.I.Z./MO) worden door de politiek 

vastgesteld. Bezwaar bij een telefonische enquête kan worden 

gemaakt met de zin: “Ik ben het er niet mee eens”. Dan komt de  

C.I.Z. /MO op huisbezoek.  

• Blz 4, Nr. 7, Parkeerbeleid in Oost. Alle 5 punten van de zienswijze 

van de OAR zijn in de nota meegenomen. 

4. Ingekomen en uitgaande post. 

Lijst met belangrijke bijeenkomsten in juni 2012:  

• 8, 9 en 10/6: 16.00 uur, Theatervoorstelling “Alice in Transvaal” op 

Steve Bikoplein – Afifa Tadmine speelt er in mee. 

• 9/6: 13.30 uur, Inspraakdag Makassarplein – onthulling kunstwerken. 

Om 15.00 en 16.00 uur inspraakwandelingen – Tunny. 
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• 13/6: 19.30 uur, Voorbereidingsoverleg BOMO/NSO bijeenkomst op 

18/6 in de Verbinding. 

• 14/6: 17.00 uur, Vrijwilligersfeest in het MCO (Montessori College 

Oost). 

• 15/6: 13.00 uur, Symposium Woningen voor ouderen in leegstaande 

gebouwen in Amsterdam, Keizersgrachtkerk, Nr. 566. 

• 16/6: 14.00-16.00 uur, Rolstoelschouw Timorplein 8. 

• 18/6: 19.30 uur, Bijeenkomst BOMO/NSO, Stadsdeelhuis. 

• 20/6: 20.00 uur, Burgerkracht, een debat over de kansen en 

bedreigingen in het lokale welzijnsbeleid in MCO.  

• 21/6: 18.15-23.30 uur, Joods-Marokkaans Midzomer festival, Podium 

Mozaïek, Bos en Lommerweg 191. (Is uitgesteld) 

• 27/6: 14.00-16.30 uur, OOA bijeenkomst gezondheidszorg voor 

ouderen in Amsterdam, Plantage Middenlaan 14. 

• 29/6: 10.30-12.30 uur, NOAR bestuursvergadering, Plantage 

Middenlaan 14.   

5. Rinie Schmidt (Volwassenenwerker Transvaal voor Dynamo) en 

Karin Roosmalen (Casemanager Dementie Flevohuis, ZGAO) lichten 

het huiskamerproject voor “vergeetachtige”allochtone ouderen in 

Buurtcentrum Transvaal toe. 

Rinie startte vanaf 2008 een Alzheimercafé in Amsterdam Oost, ook voor 

mensen uit Diemen en Duivendrecht. Nu is zij gestart met de 

ontmoetingsgroep “Vergeet me niet” in BuurtcentrumTransvaal,  een 

dagbesteding voor beginnend dementerenden en hun mantelzorgers samen 

met het Flevohuis(ZGAO) onder regie van Dr. Rosemarie Deuts van de 

VU (maker van het programma). 

Per persoon wordt er gekeken naar wat voor programma er kan worden 

aangeboden: 3 dagen per week op maandag, woensdag en donderdag van 

10.00 tot 15.00 uur. Onderwerpen die worden besproken zijn o.a. goede 

en geschikte vrijetijdsbesteding, het klaarmaken van eten en voorlichting 
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over dementie en mantelzorg. Er zijn individuele spreekuren, 

lotgenotenbijeenkomsten en themabijeenkomsten met mensen die in 

dezelfde situatie zitten. Indicatiestelling is lastig, omdat men vaak niet 

weet dat men de ziekte heeft. De instroom en werving heeft een open 

karakter. De mensen worden o.a. bereikt via informatiebijeenkomsten en 

flyers.  

Karin Roosmalen legt uit wat een “casemanager” doet: door de huisarts en 

het medisch centrum wordt vastgesteld of/dat iemand dementie heeft. 

Taak van de casemanager is om vast te stellen hoe ernstig de dementie is 

en wat een mantelzorger kan doen. Het zorgaanbod moet op maat 

gemaakt worden. In Oost zijn er ca. 1200 pers. met de 

ziekteverschijnselen, waarvan 70% in een thuissituatie. De OAR neemt 

deel aan de initiatiefgroep van het project “Vergeet mij niet”.(Afifa, Rinia 

en Tunny) 

 De 2 – minuten ronde: 

• Mantelzorglunch: de vraag is of Carla daar weer heen kan gaan in 

september.  De OAR wil op de hoogte blijven. Zo nodig een tijdelijke 

vervanger zoeken. 

• Jeruzalem: Rochdale wil in 2014, met partners, blok  M en I gaan 

bouwen. In blok M komen naast het woonservicepunt, 84 

levensloopbestendige woningen voor ouderen.  

• Bijeenkomst Boekmanzaal op 4/6: Er is frustratie over het feit, dat 

veel politieke partijen niet aanwezig waren, zoals VVD, PvdA, CDA 

en D66. Er waren ook weinig andere belangstellenden, buiten de leden 

van OAR-en en Ouderenorganisaties. Misschien was er te weinig 

publiciteit ( alleen in de Echo en Dwars stond een oproep en er zijn 

6000 flyers uitgedeeld) Ook weinig mensen van de beroepsgroepen 

(zorg en welzijn) waren aanwezig, zij kunnen overdag vaak niet. 

Vooral door de politici werd slecht op de vragen ingegaan. 

 De accommodatie: het toilet was slecht toegankelijk voor ouderen. 

De  volgende vergadering wordt op donderdag 6 september 2012 van 

14.00- 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 


