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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  1 NOVEMBER  2012 

 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven, 
Nienke de Waal, Afifa Tadmine, Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, Sonja 
Bhagwandin, Frank Stork, Tine Wiegman, Abdeslem el Mahraoui, Ankie 
Koeberg-Telder en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: An Thierens, Saar Boerlage, Mohamed el Yakoubi, Carla 
den Boer-Raes, Ibrahim Görmez, Dini Eekhuis en Joke Krull. 

 
Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Inge Tramm, Riwka Cohen,   
Hilda Slengard, Hans van der Wilk, Tjandra Raghoenathsingh en Amina. 

 
Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

 Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom en doet 
mededelingen over afwezigheid. De eerder verstuurde concept agenda 
wordt aangevuld met punt 6a. Sport en 6b. Eigen kracht training. 

2. Mededelingen  

 De voorzitter meldt dat het op dit moment niet mogelijk is om te kopiëren 
i.v.m. nieuwe apparaten en zij nog geen nieuw pasje heeft, doordat Tanja 
Bubic, de ondersteunend ambtenaar, afwezig is.  
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3. Notulen van de vergadering van 4 oktober 2012.  

 Blz. 3, punt 4, de statuten zijn gepasseerd, maar er is nog geen 
papieren versie.  

 In het kader van de subsidieaanvraag 2013: bericht ontvangen dat deze 
binnen 8 weken zal worden behandeld. 

 N.a.v. Blz. 4, punt 8, Graag meer aandacht voor woongroepen.  

 De notulen van de vergadering worden verder ongewijzigd 
vastgesteld. 

4. Ingekomen en uitgaande post. 

 Tunny legt nogmaals uit dat men aan de hand van de Postlijst de 
betreffende informatie of stukken bij haar kan opvragen per e-mail of 
telefonisch. 

  Het Overzicht bijeenkomsten in de komende maanden 

  31/10 wo.: 20.00 uur, Commissie Algemene en Sociale Zaken 
Raadzaal over o.a. scenario’s De Verbinding, Dick en Tunny. 

 2/11 vr. : 13.00-14.00 uur, Brainstorm verbetering openbare ruimte 
rond Flevoflats, Rozenburglaan 2. 

 3/11 za. : 10.30-16. :00 uur, Landelijke bewonersdag, Bijlmer 
Sportcentrum, Anton de Komplein 157. 

 3/11za. : 16.00-17.00 uur, Vakbondscafé bij Amsta, Sarphatihuis, 
Roetersstraat 2. 

 5/11 ma. : 13.00 uur, Inspraak sportbeleid 2013-2016, DB met Karin 
Met en Marleen v.d. Heuvel in Amsta. 

 8/11 do. : 13.00-17.00 uur, Raadpleegdag WMO, Stadsdeel Centrum, 
Boekmanzaal. 

 10/11 za. : 10.30-14.30 uur, Dag van de Mantelzorg, Café 
Frankendael. 
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 12/11ma. : 13.00-14.00 uur, Voorbereiding conferentie 1ste lijn Zorg 
en Welzijn (24 januari 2013), Plantage Middenlaan 14. 

 12/11 ma. : 15.30-17.00 uur, Initiatiefgroep project ´vergeet mij niet´, 
Buurtcentrum Transvaal. 

 16-11 vr. : 12.30-18.00 uur, Kennismarkt NPO Gezondheidszorg, 
Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223. 

 22/11 do. : Dag van de Toegankelijkheid Stadsdeelhuis: Kennislunch 
met presentaties van OO (Onbeperkt Oost) en OAR Oost 

 23/11 vr. : 13.00 – 16.00 uur, WMO Raadsvergadering, Timorplein 8 

  29/11do. : 13.00-15.00 uur, Schouw OBS Laterna Magica IJburg 

5 en 6 Stand van zaken Jeruzalem en Betondorp. 

 Tijdens de informatiemarkt en het Buurtfeest Jeruzalem zijn door 
HvA (Hogeschool v. A’dam) 50 interviews gehouden, het resultaat 
wordt gepresenteerd. Men wil graag een wijkcentrum. In het 
Dreeshuis komt een voorlopige dokterspost. Veel ouderen ervaren een 
drempel als ze naar Amsta of  Dreeshuis moeten gaan voor activiteiten 
of zorg. 

 Op 18 oktober jl. heeft een overleg over de wensen en mogelijkheden 
in Betondorp plaatsgevonden met ambtenaren (Joke van Vliet en 
Broer Soolsma). Door uitbreiding A10 – A1 is over herinrichting 
Onderlangs gesproken.  ANBO Watergraafsmeer Betondorp is 
voorbij. Op 22/11, 14.00-17.00 uur vindt er een ledenbijeenkomst van 
de ANBO plaats. 

6. A. Sport (n.a.v. gevraagd advies in het kader van het sportbeleid 2013 
– 2016 in het stadsdeel). 

Tijdens de discussie/inventarisatie bleek dat het merendeel van de 
aanwezigen deelneemt aan een of andere “sportactiviteit”. Een aantal op 
eigen initiatief, omdat men bewegen belangrijk vindt, maar het merendeel 
op medisch advies (overgewicht, diabetes, COPD,  hart-,  rug-  of 
gewrichtsklachten). Het ontmoeten van andere mensen vindt iedereen ook 
een belangrijk bijkomend doel. 
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Er is gym in “Villa Newton” en daarna koffie drinken, Het koffie drinken 
(de ontmoeting) komt de laatste tijd wat in de verdrukking, omdat de 
kinderen van de naschoolse opvang dezelfde ruimte ook willen gebruiken. 
Dit moet beter afgestemd worden. Wordt met Karin Met en Marleen v.d. 
Heuvel besproken. 
Belangrijke sport/bewegingsmogelijkheden voor ouderen zijn o.a.: 
Zwemmen: Sportfondsenbad in Oost: op zondag voor vrouwen en 
kinderen. Ook tussen de middag (reductie?)                                                               
In Diemen, elke dag lunchzwemmen voor Euro 2,30.  

Bewegen voor ouderen/gym/yoga: in buurthuizen, zorgcentra en scholen, 
bij de fysiotherapie en zelforganisatie van migranten. Soms krijgt men 
korting bij deelname of vindt er gedeeltelijke terugbetaling door een 
zorgverzekering plaats. 

Koersbal: In zorgcentra. Vond ook plaats in de hal van het Stadsdeelhuis, 
maar de ambtenaren vonden dat niet prettig, dus is het gestopt.  

Jeu de boules: Sportpark TOS Actief en in Kastanjehof. 

Wandelen: in overleg : o.a. bij “Wij doen het samen” en de ANBO. 

Denksporten: o.a. bridgen: in Buurthuis Oosterpark 

Er bestaan behoorlijke verschillen tussen de buurten, zowel wat betreft de 
mogelijkheden, de prijzen en de benadering(men voelt zich niet overal 
welkom). 

6. B. Eigen kracht training. 

Stadsdeel Oost biedt samen met de Eigen Kracht Centrale de training aan: 
“Werken vanuit de visie van eigen kracht”. Een gebiedsgerichte training 
voor professionals en vrijwilligers met betrekking tot het inzetten van 
eigen kracht en het netwerk in Oost. Deze vindt plaats op 2 middagen in 
november en december per regio. Men kan zich aanmelden via de mail. 

 7.  De 2 – minuten ronde: 

 Alzheimer Café en Mantelzorg Lunch – Carla zal daar weer heen gaan. 

 Huiskamerproject voor beginnend dementerenden. Rinia en Tunny zetten     
voor de volgende bijeenkomst op de agenda: De positie van de 
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vrijwilligers met “eigen taal” achtergrond, die worden ingezet in dit 
project. 

 Huurders aan het woord – Goed opgezet, veel discussie en uitwisseling. 
Brandweer heeft nieuwe rookmelders waarvan de batterijen 10 jaar goed 
blijven. 

8. Dwars door de buurt 

Plan om met vrijwilligers door te gaan. Op 26 oktober was er een 
workshop: “ Hoe maak je een buurtkrant”. De  OAR zal een brief 
schrijven aan Dynamo dat zij het betreurt dat Dwars, in de huidige vorm, 
verdwijnt. Iedereen hoopt op een goede doorstart in 2013. 

9. Rondvraag en sluiting. 

Mededeling: de OMVA(Marokkaanse Vrouwen Vereniging) kan in 2013, 
in het kader van de bezuinigingen, geen gebruik meer kan maken van het 
gebouw aan de Mauritskade.  Ook “Burenhulp” moet haar ruimte 
verlaten. 

De volgende vergadering wordt op donderdag 13 december 2012 van 
12.30 - 15.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 


