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donderdag 4 – 04 – 2019 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist), 
Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis, Ria van Gerven, Ineke Vervoort, Asha 
Ramkisoensing, Henny Vink-Koopman, Nelleke Vatri, Nathalie Castillion, Jan Dijk, 
Sonja Bhagwandin,, Bob van Weidom Claterbos,  Coen Valenkamp, Juliette 
Franssen, Haly Karioen, Madeleine Niesten,  Dick Oosterbaan, Saar Boerlage,  , 
Hansje Albers Meijer, Elly v.d. Mortel , Mees de Lind van Wijngaarden, Marianne 
Westerneng, Bertie van Gelder, Els de Ruiter, H. Willeczelek, Hans Heitgeert, Tonny 
Bonnee, Joke Hagedoorn, Anton Berben, Nesime Akkonat 
 

Berichten van verhindering: Annette Wiese, Ria Koimans, , IngeTramm, Aisjah 
Kaskandar,, Tjandra Raghoenathsingh, Saskia Hubelmeijer, Gerard Vink, Annelies 
Teunissen.  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom.  
 
2.Korte mededelingen 
-Madeleine N.: Er was een bijeenkomst in het Flevohuis. Er komt op de 
Zeeburgerdijk een groep van 14 ongedocumenteerden in september. De 
noodzakelijke voorzieningen worden nu getroffen. Sommigen vonden het niet zo 
bie… Er komt een begeleidingscommissie en een evaluatiecommissie. 
-Hans H.: Is blij dat hij hier weer is na zijn langdurige afwezigheid wegens 
hartoperatie. Het gaat nu goed met hem! Frank heet hem namens allen van harte 
welkom! 
 -Tunny J.: *Mieke Maes liet weten dat de traplift voor de fam. Bekali er nog 
steeds niet is. Anderen hebben er wel een gekregen. Het lijkt wel of ze deze zaak 
blokkeren. Mieke e.a. blijven doorgaan!  De ombudsman is benaderd. 
*Jerrit Stellinga vraagt of de OAR nog mee wil doen aan Wijs met Grijs in de 
Elthetokerk. Hij is uitgenodigd voor deze OAR-vergadering, maar heeft niet 
gereageerd. 
-Bertie v.G.: De nieuwe domina is wel geïnteresseerd om iets voor de buurt te 
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doen. Bertie stuurt haar emailadres door naar Tunny. 
-Tunny J.: Zal de Wmo-Nieuwsbrief en Ouderennieuws rondsturen. 
-Saar B.: Erik v.d. Burg gaat weg bij de Gemeente. Hij heeft een slecht beleid 
gevoerd t.a.v. de Wmo. 
-Els d.R.: Weth. Kukenheim schijnt geen keukentafelgesprekken meer te willen. 
Zoeken we uit. 
-Haly K.: Het ligt er erg aan bij wie je thuiszorg aanvraagt. Bij sommige 
organisaties kom je op een wachtlijst; door anderen wordt je direct geholpen, 
zoals via T-zorg. 
-Madeleine N.: Zij heeft minder uren HbH gekregen van Cordaan dan was 
geïndiceerd. Het CAK heeft onjuiste rekeningen gestuurd. Ze in beroep over 
2018. 
-Saar B.: In Akropolis zijn de mensen tevreden. Verschillende zorgorganisaties 
werken er. Zal zij een overzicht maken en noteren welke wel of niet goed zijn? 
Graag! 
-Tunny J.: vanaf maandag 8 maart is er om de 14 dagen in de Kinderboerderij 
voor Middenmeer een buurtlunch met daarna een uitstapje (b.v. museum). 
Folders gaan rond. 
               
3.1 Concept notulen 7 maart 2019 
Goedgekeurd 
 
4. Thema 
4a. Laatste informatie 
Voortgang van de twee groepen geclusterd wonen. 
Asha heeft met de Hindoestaanse groep een excursie gemaakt naar Akropolis. 
Die was goed georganiseerd. Ze kregen van Dini en Mia informatie over hoe het 
proces gegaan is, over wat goed ging en wat niet goed, waar je goed op moet 
letten. De groep van Asha kan nu niet aansluiten bij de Vereniging Akropolis, 
omdat er een lange wachtlijst is van kandidaten voor sociale huur. Nu wordt een 
inventarisatie gedaan bij de groep van hun wensen en verplichtingen. De groep 
komt overwegend uit Oost; ze komt samen in de Kraaipan.  
Er is een gesprek geweest met Wendela Gronthoud van Woonsaem en Asha, 
Gülden, Sevim, Tunny  en Els N. Afgesproken is  om op korte termijn voor beide 
groepen een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren om de mensen te 
informeren over wat er allemaal bij komt kijken. 
Tunny J.: Gülden is erg belangrijk voor de groep Turkse mensen. Zij moet daar 
structureel tijd voor krijgen in haar werkpakket. Een gesprek met Dynamo-leiding 
vindt hopelijk binnenkort plaats. 
Saar B.: De Vereniging Akropolis had bestuursproblemen. Die zijn nu opgelost. 
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Sociale huur staat in de plannen van de gemeente. Dat zou bij een nieuw project 
vanaf het begin moeten starten. Er is in de gemeenteraad een motie 
aangenomen over verzorgingshuizen, c.q. wonen voor ouderen. Mogelijk dat er 
nieuwe woonvormen ontworpen worden. 
4.b Symposium “Langer thuis blijven wonen” 
Op vrijdag 4 oktober is een informatiedag van 10.00 – 16.00 uur op de 
benedenverdieping van het stadsdeelkantoor. Maarten Poorter zal het openen. 
Allerlei organisaties in Oost die ermee te maken hebben worden uitgenodigd een 
presentatie te geven van hun werk. Zoals het project val-preventie, ATA, OPOE, 
Automaatje e.v.a. Suggesties graag doorgeven! 
Els d.R.: Voorzieningen van de Wmo. 
 
4.c Samen Dementie Vriendelijk 
Joke Hagedoorn kon de videopresentatie die zij had meegebracht niet vertonen 
wegens technische problemen van het Stadsdeel. 
 
Joke is van de Stichting de Klaprozen. Die organiseert iedere woensdag 
activiteiten voor ouderen. Ze gaan ook op bezoek bij bewoners van de Open Hof 
en Amsta. Zoals b.v. met een vrouw, 80+ met wie moeilijk contact te maken was. 
Maar door het te blijven proberen is het toch gelukt. In eerste instantie 
probeerde ze het met allerlei “steekwoorden” en op enkele ervan reageerde de 
vrouw en is het een vertrouwd contact geworden. En zo zijn er meer ervaringen. 
Joke heeft een cursus gevolgd en kan nu mensen begeleiden die met 
dementerende ouderen omgaan. 
Henny V.: Haar moeder van bijna 100 jaar is de laatste jaren dementerend; dat is 
soms moeilijk om mee om te gaan. 
Coen V.: Tijdens de ritjes van de mensen door de stad komen allerlei 
herinneringen boven. 
Frank S.: Zijn moeder was vrijwilligster in Tabita. Daar was ook een groep 
Surinaamsen. Zij organiseerde eens een Surinaams feest met een maaltijd en 
kleding, en er kwamen allerlei verhalen los en iedereen had het naar de zin. Twee 
dagen erna was alles weg/vergeten. Het is belangrijk dat dementerenden het 
goed hebben, maar voor de omgeving is het soms moeilijk. 
Joke H.: Dat moeten we leren begrijpen. Ze heeft een kaart meegebracht, die 
rond gedeeld wordt, “Goed omgaan met dementie”; daarop staan tips wat je 
kunt doen. Er zijn ook cursussen voor mensen die -professioneel- veel met 
mensen met dementie te maken hebben. Zie ook: Alzheimer.nl en 
Samendementievriendelijk.nl. 
Frank S.: Binnenkort is er een “kappersymposium”. Daarvoor worden kappers, 
winkeliers e.d. uitgenodigd. Zij kennen veel buurtbewoners en zij kunnen aan de 
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bel trekken als ze merken dat iemand problemen heeft. 
Tunny J.: In Middenmeer is een lijst van mensen die bereid zijn op mensen te 
letten. De lijst wordt doorgestuurd. 
Bertie v.G.: De grens tussen vergeetachtigheid en dementie is moeilijk te 
bepalen. Veel mensen zijn bang dement te worden. 
Mees d.L.v.W.: Mantelzorgers hebben ook vaak met dementerenden te maken. 
Zij zouden specifieke ondersteuning moeten kunnen krijgen. 
Joke H.: Daar wordt door meerdere partijen over nagedacht. 
Juliette F.: Ook stedelijk komt er meer aandacht voor. 
Jan D.: Dementerenden raken soms in de war; vergeten dat ze hun medicijnen al 
hebben geslikt en slikken dan nog eens en soms vergeten ze helemaal te slikken.  
Soms worden mensen ten onrechte als dementerend gedefinieerd; dat kan het 
proces versnellen. 
Anton B.: Zou er niet ook op scholen voorlichting gegeven moeten worden?  
Joke H.: Ja, in het kader van burgerschap zijn daar mogelijkheden. 
 
Frank dank Joke voor haar inbreng. Zij komt nog een keer terug met de video-
presentatie. 
 
4.d 
*“Aan het werk ongeacht je achternaam” 
Dick O.: Hij is daar geweest. Er was een goede mix van deskundigen op het gebied 
van opleidingen / stages. Het centrale punt was: hoe krijg je organisaties 
gemengd?  
Tunny J.:  Intercultureel communiceren was een thema; en hoe kun je mensen 
motiveren. 
 
*Scooterbeleid gaat 8 april is. Op 9 april is er een proces om 13.30 uur op de 
Parnassusweg. We moeten afwachten wat daar uit komt. 
Bertie v.G.: Zij is blij dat jongeren met scooters van het fietspad afgaan. 
Tonny B.: Zij is verschillende keren aangereden door een jongere op een scooter 
/ bromfiets. Goed dat die van het fietspad af moeten. 
Els d.R.: Electrische brommers gaan harder dan een fiets of scootmobiel; ze gaan 
inhalen en dan moet je uitwijken; gevaarlijk! 
 
*Tunny J.: Op 10 april is er een schouw in Betondorp. 
 
5. Overige onderwerpen 
*Op 23 maart was er een demonstratie op de Dam “Samen tegen racisme” 
*Resto van Harte was 2 jaar in Grand Café genieten. De 10.000ste gast kwam 
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eten! Maarten Poorter opende het feestmaal. Er komen steeds meer klanten! 
*Op 5 mei komt Femke Halsema in Grand Café Genieten met muziek van het 
Danspaleis. De tijd wordt nog bekend gemaakt. Er zijn 60 à 80 plaatsen, dus 
schrijf je vroeg in! 
 
6. Dwars door de Buurt.  
Deadline 24 april. Saar B.: Er is een groep bezig met “Verzorgingshuis nieuwe 
stijl”; daar kan ik een stuk over schrijven. Graag! 
Haly K.: Zij woont in een nieuwe woonvorm. Saar zal met haar praten. 
 
7. Rondvraag 
-Tunny J.: De volgende OAR-vergadering is op 9 mei. Thema? 
Saar B.: Verzorgingshuis nieuwe stijl? 
-Coen V.: In het kader van val-preventie: zorg dat je altijd je telefoon bij je hebt, 
als je alleen woont. 
-Jan D.: Complimenten voor het stuk in DWARS. 
Saar B.: Is blij met respons en zou die wel meer willen krijgen. 
-Anton B.: Een stuk in Dwars over wijkopbouworgaan Oost? 
-Mees d.L.v.W.: Verslag van de bijeenkomst over ouderenbeleid op 7 maart in 
HTIB-gebouw? 
-Saar B.: Morgen om 11.00 uur is er een vergadering over vervolg van de 
Stedelijke Ouderenorganisatie; Kerkstraat 123. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


