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dichterbij het lezerspubliek dat hij wilde 
bereiken en de medewerkers die hij nodig 
had voor uitgaven zoals van het elsevier’s 
Geïllustreerd maandschrift. Het werd in 
1891 gelanceerd en bleef haast een halve 
eeuw lang een belangrijk cultureel podium.  
even smaakvol en verzorgd als dit 
maandschrift oogde het nieuwe kantoor 
dat elsevier in 1912 liet bouwen naar 
ontwerp van architect Johan G. robbers. 
De oorspronkelijke raamindeling met 
karakteristieke ovale raampjes in de 
bovenlichten is helaas vervangen, maar 
de gevelstenenfries met de opengeslagen 
boeken boven de onderpui verkondigt nog 
steeds dezelfde boodschap: hier worden 
met zorg mooie boeken gemaakt. 

tot de tweede Wereldoorlog bleef het 
bedrijf weliswaar toonaangevend, maar 
binnen een beperkte ‘niche’. De grote 
doorbraak kwam in 1945 met de lancering 
van elseviers Weekblad. De formule van 
een op een breed publiek gericht, niet 
partij- of religie-gebonden opinieblad naar 
voorbeeld van het Amerikaanse time, sloot 
precies aan bij de tijdgeest en was ook 
commercieel een doorslaand succes. De 
winsten werden grotendeels geïnvesteerd 
in een systematische uitbouw van de 
wetenschappelijk uitgeverij.   

De expansie maakte al snel nieuwe 
huisvesting nodig. In 1951 verrees aan de 

spuistraat - voorheen de magazijnkant 
van het elsevierpand - een groot nieuw 
gebouw in nuchtere wederopbouwstijl. 
maar voor het beeldhouwwerk boven de 
ingangspartijen - links de directie, rechts 
het personeel - is flink uitgepakt. beide zijn 
getooid met het originele elsevierlogo van 
een oude man onder de boom van kennis. 
Hoog erboven - eveneens in tweevoud - een 
charmant beeldje van een lezer uit de tijd 
van het oorspronkelijke elsevier.  
Het huidige elsevier verliet na haast 
honderd honkvaste jaren tussen singel en 
spuistraat in 1986 de binnenstad en ging 
in 1993 op in reedelsevier - nu reLX . Het 
concern dat in onze buurt geschiedenis 
schreef aan de gevelwand van singel 
en spuistraat huist tegenwoordig in de 
millennium tower.

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L   Ontmoet je buurtgenoten 
in Die Port van Cleve, (Maximiliaan) op de hoek 
Molsteeg-NZ Voorburgwal, elke laatste maandag 
van de maand vanaf 17.00 uur en praat verder 
tijdens de prettig geprijsde maaltijd. 
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Ina Wilbrink 

Dat de ‘roots’ van het wereldconcern 
Heineken midden in onze buurt liggen 
is, mede dankzij de biografie van 
Annejet van der Zijl, inmiddels wel 
bekend. Minder bekend is het feit dat 
op Singel 151-153 ook de basis voor het 
Elsevierconcern werd gelegd. De recente 
opknapbeurt van de jarenlang door 
graffiti ontsierde onderpui is een 
aardige aanleiding om dit onderdeel van 
het buurtgeheugen eens op te frissen.

De ambitie om een toonaan-
gevend uitgever te worden 
sprak al bij de oprichting in 
1880 door de rotterdamse 

boekhandelaar Jacobus George robbers uit 
het overnemen van naam en drukkersmerk 
van het legendarische zeventiende-eeuwse 
uitgevershuis elsevier en uit de eerste 
publicaties: een door multatuli persoonlijk 
herziene editie van de max Havelaar en 
de tweede druk van de Winkler prins 
encyclopedie. Dezelfde ambitie sprak uit 
de verhuizing in 1887 naar Amsterdam, 

De beginjaren        
     van elsevier 
Haast honderd honkvaste jaren

  ElsE ViEr,
   aangEnaam
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Krabbels Marijke Winnubst

Beste Burgemeester,

Ik zag U tijdens de laatste dodenherdenking 
een krans leggen, samen met loco-burge-

meester Kajsa Ollongren, en daarna, zonder 
een woord te wisselen, letterlijk en figuurlijk 
elk een eigen kant opgaan. Als Eerste Burger 
sloeg u linksaf (waar, geloof ik, je hart zit) 
en zij rechtsaf in een uitmonstering waarvan 
ik heimelijk dacht dat ze Maxima naar de 
kroon wilde steken. Ik voelde een pijnlijke 
kloof van twee totaal verschillende werelden 
van aspiraties, ambities en inhoud: u, een 
mensenman van de bekende stempel en zij, 
de manager van het onbekende soort. Geen 
jubelende en organische eenheid die de 
complexiteit van diverse uitwassen van het 
succes van I amsterdam gaat aanpakken.

Van toeristen op zich valt niets te vrezen, 
behalve dat de mateloze massa een klimaat 
creëert van onder anderen sluipschutters 
die op strategische toplocaties duizenden 
Nutellapotten neerknallen. Een niet eerder 
vertoond verbijsterend fenomeen dat qua 
omvang de spuigaten uitloopt. De man in de 
straat snapt meteen dat deze overdosis aan 
kermisvertier een dekmantel is voor louche 
zaken. In het Wallengebied worden dagelijks 
buurtwinkels en huiseigenaren met maffia-
praktijken geïntimideerd om onderneming 
en/of woonstede van de hand te doen. De 
regelgeving, noch een politieke wil, legt ze 
een strobreed in de weg, dus kan de onder-
wereld fris en fruitig zijn gang gaan en het 
winkelbestand naar eigen believen invullen.
En plopt, als door een onzichtbaar teken 
aangestuurd, de zoveelste deprimerende 
Nutellapot ons in de schoot. 

Daarom lijkt het mij bijzonder tragisch om 
machteloos toe te zien hoe, op uw voorzich-
tige oproep “de kraan een ietsje dicht te 
draaien om veel dweilen te voorkomen”, de 
basisploeg in de Stopera star blijft vasthouden 
aan het bravourestukje stadspromotie. Niets 
bijsturen, ze zijn voor “veel meer dweilen” 
mét de de kraan open oftewel: we zien 
wel, ‘na ons de zondvloed’. Voor de reële 
kans te gaan verzuipen heeft de getergde 
binnenstadbewoner nog één democratische 
mogelijkheid: de rechterlijke macht.
Gelooft u, met uw ervaring als letselschade 
advocaat, dat de eis ‘herijking van het beleid’ 
een kans maakt bij de rechter? 

Graag van u te vernemen, hoogachtend,

Marijke Winnubst

Janneke Doreleijers

Op 4 februari jl. vond de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats van de Werkgroep 
Wonen en de Werkgroep Zorg. 

E
r is besloten om gezamenlijk verder te gaan; de onderwerpen wonen en zorg hebben 
veel raakvlakken. sindsdien zijn er vier bijeenkomsten geweest, waar zich steeds 
nieuwe mensen hebben gemeld.  

Jasper Klapwijk is daarbij van onschatbare waarde. Het is geweldig dat hij steeds tijd 
vindt om naar Hegeraad aan de Noordermarkt te komen. Het café waar we elke zes weken 
bij elkaar komen op de dinsdagochtend in het ‘achterkamertje’. 
Jasper houdt zich professioneel bezig met onderzoek, advies en projectleiding in wonen, 
zorg en pensioenen. Hij draagt graag bij aan verandering door anders te denken, mensen 
centraal te stellen en bewoners, bedrijven en bestuurders te verbinden. Daarnaast is hij 
ook vrijwilliger bij allerlei instanties en activiteiten, bijvoorbeeld bij stADonderDAK. 
Hij houdt ons op de hoogte van allerlei nieuwtjes op het gebied van wonen en zorg.
De werkgroep bestaat momenteel uit dertien actieve leden en twee belangstellenden. er 
zijn zoveel initiatieven op allerlei gebied! We proberen daar voor onszelf wat orde in te 
scheppen. er worden regelmatig kleinere groepjes gevormd om bepaalde aspecten van 
wonen en/of zorg nader te onderzoeken. We gaan naar allerlei symposia, lezingen en 
discussies over wonen en zorg. Zo kwam een van onze leden terug van een bijeenkomst in 
het wijkcentrum met informatie over een initiatief om een nieuw zorgfonds op te richten. 
Kijk voor nadere informatie hierover op https://nationaalzorgfonds.nl/ 

Daar kan ook steun betuigt worden.
In april waren er twee mensen van buurtzorg Jordaan te gast. Informatief en leuk om eens 
informeel met hen te praten. binnenkort hopen we met iemand van monumentenzorg  
van gedachten te wisselen over het levensbestendig maken van een monumentaal huis.

stadsdorpbuurt7     Werkgroep wonen & zorg

Er StAAt EEN lEUKE INfOrMAtIEVE BIjEENKOMSt OVEr WONEN VOOr SENIOrEN OP StAPEl OP

dinsdag 13 september 
in de Noorderkerk 

van 16.00 tot 19.00 uur 
met een drankje na 

Gasten zullen onder andere zijn jeanette en 
Marinus Dijkman van Stijlvol Ouder uit Den 
Haag. Zij zullen de uitkomsten presenteren van 
het Haagse onderzoek naar hoe senioren 
willen wonen. Ook in Amsterdam is een 
dergelijk onderzoek gedaan, maar op kleinere 
schaal. Daarover zal jasper Klapwijk ons iets 
vertellen. De rest van het programma maken 
we eind augustus bekend in de Nieuwsbrief 

en op de website van het Stadsdorp.

Jeanette en Marinus Dijkman
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Hans Bergmans

Ruim 75 jaar geleden werd deze gespecialiseerde uitgeverij en 
boekhandel opgericht. G. van Saane startte zijn uitgeversactivi- 
teiten met de uitgave van het architectuurtijdschrift Forum. 

H
ij was de intellectuele telg van een familie die vooral bekend 
staat vanwege bijzondere bouwwerken. (Zijn broer was een 
bekende en vermogende ‘projectontwikkelaar’ en was betrok- 

ken bij veel initiatieven in de Nederlandse architectuur- en 
monumentenwereld.) De uitgeverij maakte in meerdere talen de 
eerste belangrijke monografie over architect en stedenbouwkundige 
Willem Dudok, internationaal geroemd vanwege zijn iconische 
stadhuis in Hilversum. Van saane breidde zijn fonds uit met boeken 
over Amsterdam, stedenbouw en het baanbrekende ‘De auto in de 
stad’. Daarnaast opende hij in zijn bedrijf op de Keizersgracht 
een toonzaal waar zijn klanten architectuurboeken van andere 
uitgeverijen konden inzien en indien gewenst bestellen. Voor de  
boekhandel kwam Dirk Latenstein van Voorst in dienst, hij nam 
later het bedrijf over van de oprichter.
Latenstein van Voorst was een natuurliefhebber en actief in 
allerlei natuurclubs. Hij gaf de aanzet tot de uitbreiding met 
Natura. Hierop volgde een snelle verbreding en uitbreiding van de 
natuurafdeling. er kwamen toen al bussen met Japanse toeristen 
speciaal voor zijn mycologische boeken. 
Hij bezocht de jaarlijkse padden-
stoelendag in Wageningen en nog 
steeds biedt het bedrijf daar ieder jaar 
gespecialiseerde boeken aan in alle talen. 
De professionalisering van de openbare 
ruimte in de laatste 15 jaar heeft ertoe 
bijgedragen dat er veel boeken op dit 
gebied worden uitgegeven. Daarnaast 
is er een ruim aanbod van tuinboeken, 
tuinieren in de stad en balkontuinen. 
Vanzelfsprekend heeft de boekhandel 
vrijwel alle leverbare titels in voorraad 
over de meest uiteenlopende aspecten 
van het dierenrijk, zoals insecten, 
zoogdieren, reptielen, vogels en onge-
wervelde dieren.
buurt Zeven is rijk aan architecten. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat 
Architectura & Natura vrijwel haar hele 
bestaan op de Leliegracht heeft gehuisd. 
Aanvankelijk was dat op nummer 44.  

In 1998 verhuisde het bedrijf naar nummer 22, nadat 44 vanwege 
bouwvalligheid moest worden afgebroken. Het huidige pand heeft 
de boekhandel en uitgeverij op de begane grond en op de eerste 
etage fotografieboeken, klassieke architectuur en aantrekkelijke 
aanbiedingen. 
De jong overleden Guus Kemme, de derde eigenaar, blies in 
1990 de uitgeverij nieuw leven in. per jaar worden 10-15 titels 
uitgebracht, voornamelijk op het gebied van stedenbouw, 
architectuurgeschiedenis en landschapsarchitectuur. 
binnenkort verschijnen enkele bijzondere uitgaven. een 600 
pagina’s tellend boek over stadsherstel, Amsterdam Herstelt, 
waarin monumenten beschreven en afgebeeld worden. Dit is een 
belangrijke uitgave voor onze buurt die immers veel stadsherstel 
panden telt, in onder meer de Herenstraat, Haarlemmerbuurt 
en het blaeu erf. Het inleidend essay is van journalist en 
Amsterdamkenner Fred Feddes. Verder komt er een boek over de 
Amsterdamse schoolarchitect philip Warners, die onder andere 
het AVrO-gebouw op de Keizersgracht bouwde.

Het is verheugend dat zowel onze stad als onze buurt veel 
florerende boekwinkels telt. en Architectura & Natura is daar een 
stralend voorbeeld van.
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Architectura & Natura jubileert

Archtectura & Natura op de Leliegracht

Voor informatie mailt of belt 
u met Hans Bergmans
Email:  hans@wbergmans.nl   
Telefoon:  6240034

waarom adVErTEEr 
jE dan niET in 

BuurTkranT zEVEn!

mijn doElgroEp 
woonT in BuurT 7



Marijke Winnubst

Even geen stoffig ambacht uit ‘die goeie ouwe tijd’ van touw-
slagers en klompenmakers, maar een spiksplinternieuwe 
professie op het gebied van digitale technologie met appara-
ten die via glasvezelkabels, antennes en satellieten signalen 
doorgeven. Het internet is bijna voor iedereen dagelijkse kost 
en misschien ook wel een vriend geworden.

t
ot het zich tégen je keert. Ook al ben je geen verstokte digibeet, 
sommige problemen weet je niet op te lossen. Wanhopig en 
hulpeloos zit je te dubben en duizend en één keer te klikken 

op verschillende opties, zonder gevolg. Dan voelt het als een 
godswonder, een privilege, dat je een doorgewinterde deskundige 
kan bellen die even later, vaak in één handomdraai, de donkere 
wolken verdrijft en de zon weer laat schijnen. 

Zijn naam is Johan schravesande en hij woont in onze buurt. 
er zijn niet veel loslopende én onbaatzuchtige experts van dit 
kaliber, want de bedrijfswereld heeft ze met fantastische salarissen 
ingelijfd. terecht maar toch…wij leken zitten opgescheept met 
klussende amateurs, die tegen hetzelfde uurtarief vijf keer zolang 
doen over hetzelfde resultaat en bovendien niet elk uur van de dag, 
ook ’s avonds én in de weekends voor je klaar staan.
‘simsalabim, je lijkt wel een tovenaar’, zeg ik als hij weer een raadsel 
heeft opgehelderd, waarop hij steevast bescheiden antwoordt 
‘Nee, niet ik, maar de computer’. Dat is ’t hem nou juist, ik rommel 
wat aan op die toverdoos, voor hem is het klare kost: studie van 
zes jaar wiskunde en informatica in de jaren tachtig aan de Delftse 
technische Universiteit. Daarna dertig jaar praktijkervaring 
bij tNO als wetenschappelijk medewerker en manager, in de 
burelen van ING, waar hij medeverantwoordelijk was voor het 
soepele verloop van de euro-invoering en millenniumoperatie 
en als manager bij een groot software-ontwikkelingsbedrijf. 
tegenwoordig volgt hij het ICt-nieuws via vakbladen.
Naar één van zijn meesterproeven, een zelfgebouwde computer, 
aangesloten op een televisiescherm, zitten we vanuit de luie 
stoel de resultaten te bekijken van een zoekopdracht. blijmoedig 
vertelt hij dat hij drie jaar geleden het eenmansbedrijfje QItIQ 
heeft opgericht en een rijkgeschakeerde vaste klantenkring heeft 
opgebouwd, variërend in leeftijd van 20 tot 86 jaar.
‘Het contrast, de veelheid aan types en de afwisseling is leuk. 
Gisteren was ik bij een verlegen oudere dame in een hofje en later 
op de gracht bij een expressief met tattoos en ringen behangen 
man in zwartleer.’
‘maar zijn de trivialiteiten waarmee je klanten aankomen niet 
frustrerend, werk je niet onder je kunnen ?’
‘Ja, maar ik ben een vrij man, eigen baas en mijn klanten zijn me 
dankbaar. Dat is mijn beloning. Ik had vijf klanten wier computer 
was gegijzeld door het ransomware virus. Google het maar eens: 

iedereen moet gewaarschuwd worden voor deze 
kwaadaardige digitale afpersers. Ze gijzelen je 
bestanden en dat kan alleen opgeheven worden 
als je grof geld betaalt. Drie kon ik helpen, die 

hadden een back-up, maar twee helaas niet.’

Waar vindt je nog zoiets, een klant-
gerichte prof op de fiets?
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Lucky Luke zonder 
voorfietskosten

Vakmanschap is meesterschap

Johan Schravesande
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Hanna Lantinga

Frits. Toen hij aanbelde met zijn handtekeningenlijst hoefde hij 
zich niet meer voor te stellen. Natuurlijk kende ik hem, hij was 
de eerste met wie ik meer uitwisselde dan alleen ‘dag’ na 
mijn aankomst op de Herenmarkt acht jaar geleden. 

H
ij vertelde over de oude dame tegenover ons en wie daarboven 
woonde, en wist de beste huisarts in de buurt, z’n raad 
vertrouwde ik wel, zelf was hij ook arts, bedrijfsarts. 

Door hem kreeg ik weer dat kleine straatjesgevoel en ben ik terug 
van weggeweest, terug naar het genoeglijk dagelijkse leven in 
de Jordaan dat ik decennia geleden was kwijtgeraakt na mijn 
verhuizing van de elandstraat naar de Concertgebouwbuurt. en 
zo liep hij op een dag langs onze deuren voor een adhesiebetuiging 
tegen het weghalen van zijn oude badkuip die hij als tweede in ons 
straatje bij de kinderspeelplaats had neergezet. er was geklaagd 
en morgen zou een heel gemene reuzegrote grijper, gebaarde hij 
uitbundig en theatraal, deze badkuip vol onschuldige plantjes in 
zijn klauwen nemen en ruw verwijderen!

Frits beperkte zich niet tot het groen bij eigen huis, regelmatig kon 
je hem gebogen zien over de struiken aan de overkant. ‘en zie je de 
palmboom naast die deur?’ vroeg hij. Ja verhip, verborgen achter 

hoge kastanjes groeit een koloniale palmboom tegen de muur 
van het West-Indisch Huis. en een bananenboom! Daar dichtbij, 
tegen het hek van de kinderspeelplaats had hij zijn badkuip, 
gevuld met bloemen, neergezet als wapen tegen geparkeerde 
fietsen en nu moest die weg! De reden van het conflict werd niet 
geheel duidelijk, maar de intekenlijst deed zijn goede werk en 
de gemene grote grijper is nooit gekomen. Zo kun je wandelend 
uit de Haarlemmerstraat over de Herenmarkt naar buurt 7 nog 
steeds genieten van een badkuip hortensia’s en fuchsia’s aan je 
linkerhand en daarna van Frits’ weelderige bloemenbadkuip aan 
je rechterhand.

Frits, een opmerkelijke figuur op de Herenmarkt, met kritische 
blik en soms wat onhandig in zijn uiting daarvan. tijdens een 
soepel verlopende buurtvergadering in de burghtschool over 
vernieuwing van de speeltoestellen kwam hij met het enige 
dissidente geluid. Of die nieuwe toestellen wel toegestaan waren 
wegens werelderfgoed, hij bleef maar zeuren tot eindelijk Annie 
hem de mond snoerde door recht voor zijn raap te roepen ‘man, 
hou nou toch eens op met dat gezeik’. Waarna Frits met een 
goedmoedige glimlach terugdeinsde en inderdaad zijn mond 
hield, want zo was hij ook wel weer. 

Onlangs, op een nacht, werd 
de rust in ons straatje wreed 
verstoord door loeiende sirenes. 
een brandweerauto, takelwagen 
en ambulance hielden halt, hard 
rennende voeten naar Frits’ huis. 
Voor zijn oudere vriend, dacht 
ik, Frits had al eens bezorgd over 
hem gesproken. maar toen ik 
twee dagen later aanbelde, deed 
zijn vriend open en bleek niet 
hij maar Frits uit huis getakeld 
en naar het OLVG gebracht te 
zijn. tien dagen later las ik het 
berichtje in het parool, Frits van 
de Herenmarkt is dood. 

en toch, hij is gezien, hij is niet 
onopgemerkt gebleven…

De rafelranden van buurt 7 
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Frits’ badkuip, gevuld met bloemen, neergezet als wapen tegen geparkeerde fietsen
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Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl

LUNcHpAUZEcONcERTEN Op VRIJDAG sept/okt 2016
aanvang 13:00 uur toegang vrij

02/9 Iddo van der Giessen, orgel
09/9 jan Pieter lanooij, orgel
16/9 Evan Bogerd, orgel
23/9 floris van Gils, orgel
30/9 Anco Vahl, orgel

07/10 jan Pieter lanooij, orgel
14/10 Evan Bogerd, orgel
21/10 Harmen trimp, orgel
28/10 Ingeborg van Dokkum - Prins, orgel

 cOLOFON

W E S T E R K E R K  A G E N D AV R A G E N  E N  K L A C H T E N  O P E N B A R E  R U I M T E

Klimop

Onze buurt is in maar liefst 16 wijken verdeeld 
en in al deze wijken moet vier keer per jaar 
de buurtkrant worden bezorgd. Er was 

een vaste ploeg van zo’n tien man/vrouw met 
daarnaast enkele buurtbewoners die zich in de 
loop der jaren hebben gemeld als reservebezorger. 
Inmiddels zijn er vijf vaste bezorgers opgehouden 
en is ook een reserve afgevallen. Ik zoek dan ook 
extra vaste bezorgers en extra reserves. Bezorgen 
is helemaal geen vervelend werk en kost niet veel 
tijd: minimaal een uur per keer en maximaal twee uur, 
afhankelijk van de grootte van de wijk. U kunt zich 
-liefst in grote getale maar klein mag ook- opgeven 
bij Sophie josephus jitta, Keizersgracht 1 (ingang 
Brouwersgracht), 1015 CC Amsterdam. 
tel. 6227272 en e-mail: sophiejitta@xs4all.nl.
Mede namens mijzelf: hartelijk dank voor uw bereidwilligheid.

redactieleden
Hans Bergmans tel. 624 00 34
Henny Brouwer tel. 420 26 16
Ingrid de Groot (foto’s) tel. 428 96 00
Hanna Lantinga tel. 662 03 35
Ina Wilbrink tel. 624 49 48
Els Willems  tel. 622 64 37
Marijke Winnubst tel. 623 06 05
 
eindredactie, correspondentie- en 
kopijadres
Gemma crijns tel. 422 64 16

E-mail:         buurtkrant7@gmail.com

Advertenties
Hans Bergmans tel. 624 00 34
e-mail:              hans@wbergmans.nl  
Bezorging
Sophie Josephus Jitta tel. 622 72 72
 
Wijkraadsleden
Jolande coelho tel. 623 05 44
Eveline van Nierop tel. 623 55 01
René Ambags tel. 428 70 48  

Hans Steketee (duo) tel. 06 49920679
Henny Brouwer (duo) tel. 420 26 16

Drukker
Media Services DR & DV, Amsterdam, 
Lay Out 
cH Grafisch Ontwerp, ch-ontwerp.nl

rekeningnummer:
IBAN NL66INGB0002341576
t.n.v. BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam
Penningmeester: Henny Brouwer

Oplage 5000

Volgende krant | december2016 
Sluitingsdatum advertenties:
15 oktober 2016
Kopij vóór 10 oktober 2016 sturen naar 
de eindredactie. 

De redactie van BUURTKRANT ZEVEN 
acht zich niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de gepubliceerde artikelen.

Oproep bezorging Buurtkrant Zeven
Hennie Detiger

Onze Franse bewoner die onder 
 de iep aan het singel kam-

peerde, is vertrokken. Van een 
vriendin aan de gracht hoorde ik 

dit bericht. Hij heeft een kamer gekregen met douche en toilet. 
Zijn trouwe kameraad, een blinde hond van 15 jaar, is een maand 
geleden overleden. twee jaar geleden streek deze man met wat 
schamele bezittingen en zijn hond neer aan de waterkant, onder 
de grote met klimop begroeide iep. Overdag zat hij op de trappen 
van de Albert Heijn op de Dam. tegen de avond zochten hij en zijn 
hond hun vaste plekje weer op.
bewoners van dit stukje singel brachten hem soms koffie en eten, 
voor hem en zijn hond.
Hij verstopte zijn spullen tussen het klimop van de iep, dan bleven 
zijn goederen onzichtbaar en droog.
Van de week kwam ik hem tegen op het Centraal station. Korte 
haren, kleurige schoenen, schoon gewassen en geschoren. We 
spraken even met elkaar. Hij mist zijn hond. Zijn bezittingen 
staan nog in een karretje aan het singel. Wie weet gaat hij de plek 
en de omwonenden wel missen en houdt hij zijn plaatsje nog even 
aan.

gebied west: 
Gebiedscoördinator Barbera lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193

Gebiedsbeheerder Immelien Visser: immelien.visser@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583

Gebiedsbeheerder ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705

gebied 1012:
Gebiedsbeheerder roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Gebiedscoördinator joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031

Omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel 06 288 83 440

Via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ kunt u via een formulier klachten 
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 Drukte in de stad  12 september, 20.00, Wijkcentrum d’Oude Stadt

Wethouder Ollongren zal op dit buurtenoverleg aanwezig zijn om 
te horen wat er speelt onder bewoners. Hoe staat het met de balans 
tussen levendige bedrijvigheid enerzijds en de monocultuur van 
ticketshops en nutellawinkels anderzijds. Hoe gaan we om met 
het probleem van verdringing van maatschappelijke functies 
(huisartsen, fysiotherapeuten) en buurtwinkels  door de stijgende 
huren. Kan handhaving op overlast efficienter?   Zie ook: www.oudestadt.nl
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N U T T I G E  N U M M E R S
ALArm
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed....... 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal............. 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) .................. 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.l.V.G. .................................................. 599 30 16

gemeeNte
Algemeen Informatienummer Amsterdam ..................... 14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht .........................  553 05 21 
Klachten bestrating (openbare ruimte).................... 551 95 55
Meldpunt overlast binnenstad/terrassen/horeca  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn ............. 421 45 67 
Openbare verlichting ............................................... 597 26 26
Meldpunt discriminatie.............................................   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........ 0900-93 94
Meldpunten overlast short stay:  .................................... 14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl 
reiniging – grofvuilvragen - klachten 

reinigingspolitie ........................................................ 256 35 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ...... 0800-70 00

HuLPDIeNsteN eN ADVIes
Hulplijn Amsterdam................................................... 675 75 75 
Gemeentelijke Ombudsman....................................... 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld.......................... 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt ....................................... 638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ........................................... 0800-04 32 
juridisch loket........................................................ 0900–80 20
Amsterdams Steunpunt Wonen................................. 523 01 30
Huurspreekuur .......................................................... 622 42 55
Huurteam Binnenstad ............................................... 421 48 68
thuiszorg Amsterdam .............................................  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting .......................... 557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes ........................ 0800–03 13
Dierenambulance ............................................. 0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD ................................. 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... 601 55 55
Bureau Brandveiligheid ............................................ 555 66 66
liander, storingen gas en electriciteit...................... 0800–9009

Sociaal loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 
Zorg & Overlast, taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:  .................................. 06 4625 64 12

BuurtregIsseurs en geBIeDBeHeerDers
Gebiedbeheerder Stadshart Noord -
roeland Plugge ................................................. 06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - 
Immelien Visser ................................................. 06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl 
Buurtregisseur Stadshart Noord, 
Harm Versloot .................................................... 06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks .......... 06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, 
Piet Zwaneveld ................................................. 06 53 34 69 63 
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl  
Winkelstraatmanager raadhuistraat/Westermarkt:  
Moheb Alecozy, moheb@alecozyconsult.nl...  06 52 55 60 66


