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handen van slopers en opkopers en 
een deel ervan in 1924 onderbracht 
in de zijmuur van het toenmalige Bur-
gerweeshuis. Onder de partijen die de 
sindsdien verkommerde stenen voor 
de tweede keer hebben ‘gered’ krijgt 
de Vereniging Vrienden van Amster-
damse Gevelstenen (VVAG) speciale lof 
toegezwaaid. De vereniging was vanaf 
het begin de motor achter het project 
en begeleidde vanuit haar expertise de 
afgelopen twee jaar de werkzaamhe-
den van restaurator Wil Abels. 

De komende jaren is er voor de VVAG 
nog veel meer werk aan de winkel, 
horen we tot slot van voorzitter Jos 
Otten. In de depots van het KOG liggen 
namelijk nog 58 Amsterdamse gevel-
stenen te wachten op een comeback 
op hun oorspronkelijke locatie. Die 
kadastrale locatie moet dan eerst wel 
helemaal zijn uitgezocht, de huidige 
eigenaar moet worden benaderd en 
bereid zijn mee te werken en vaak 
moeten ook nog fondsen worden 
gevonden voor de restauratiekosten. 
Allemaal werk dat door een kleine 
groep vrijwilligers met veel enthousias- 
me wordt gedaan. Het restaureren 
loopt dan ook ‘als een tierelier’, maar 

de vereniging is er zo druk mee, dat 
ze aan ‘leuke dingen voor de leden’ 
niet toekomt en evenmin aan gelikte 
wervingsacties om het de laatste jaren 
toch wat geslonken ledenbestand aan 
te vullen.  
Met zoveel Unieke Selling Points in 
de Sint Luciënsteeg en elders aan de 
gevelwand is dat misschien ook hele-
maal niet nodig. Al die genietende 
voorbijgangers nemen toch gewoon 
zelf het initiatief?

www.amsterdamsegevelstenen.nl/
LidWorden.

BUURTKRANT ZEVEN
S E P T E M B E R  2 0 1 3  N U M M E R  1 0 0

BUURTBABBEL
Babbelen met je buurtgenoten in ’t Kalfje, 
Prinsenstraat 5, elke laatste maandag van 
de maand vanaf 17.30 uur

30 september 
28 oktober
25 november

DE DAMETJES

WAAR WOON JE?

IN DE RODE 
HOED!

door Ina Wilbrink 

Ze ogen weer als herboren, de 47 
vers gerestaureerde gevelstenen in 
de zijmuur van het Amsterdam 
Museum aan de Sint Luciënsteeg.
Vanuit zijn werkkamer kijkt direc-
teur Paul Spies erop uit en hij heeft 
al  kunnen vaststellen dat ze een 
van de ‘Unieke Selling Points’ van 
zijn museum vormen, zo vertelde 
hij bij de feestelijke onthulling op 
20 juni jl. Aan het restauratieproject 
heeft het museum dan ook met 
plezier meegewerkt. 

Enthousiasme over het resultaat en 
over het particulier initiatief dat dit 

tot stand bracht, tonen ook de beide 
cultuurwethouders van stad en stads-
deel. 
De gevelstenen komen voort uit par-
ticulier initiatief van ondernemende 
burgers die lieten zien wat ze te bieden 
hadden en zijn opnieuw door  par-
ticulier initiatief sindsdien al twee 
keer gered. Eerst door het  Konink-
lijk Oudheidkundig Genootschap, dat  
in de negentiende en begin twintigste 
eeuw overcomplete stenen redde uit 

Nu ook te lezen op www.oudestadt.nl

 

‘ Het restaureren loopt 
als een tierelier’

foto: Ingrid de Groot

Restauratie gevelstenenmuur voltooid

Nog 58 stenen wachten op comeback

RESTAURATIE EN HERPLAATSING 
IN BUURT ZEVEN 

Een van de gerestaureerde gevelstenen in 
de weeshuismuur is het karakteristieke 
steentje met kuipersgereedschap afkom-
stig uit het in 1936 gesloopte pand Sint 
Nicolaassteeg 55. 
Recente restauraties zijn te zien in de top 
van Damrak 57, waar dankzij archief- en 
kleuronderzoek de oude huisnaam ‘de 
fluwelen passementen’ (=linten) opnieuw 
tot leven kwam en op Singel 192 de  
gevelsteen van het ‘Oude schoenmakers- 
en lappersgilde’. 
Onder de stenen die beschikbaar zijn voor 
herplaatsing zijn stenen uit de Bergstraat,  
Damrak, Kattegat, Singel, Smaksteeg en 
enkele stegen rond de Nieuwendijk.  
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Op 27 juni 2013 is de oprichtingsakte (statuten) van 
het stadsdorp getekend door Gemma Crijns en Henny 
Brouwer en daarmee is het stadsdorp een feit.

Het wachten is nog even op de ANBI status. De aan-
vraag daarvoor, bij de Belastingdienst, is gedaan door 

de notaris maar de bevestiging is er nog niet. Zodra die er 
is kunnen we er opuit om sponsors te vinden om ons dorp 
te ondersteunen, naast leden, die hartelijk welkom zijn en 

het stadsdorp moeten gaan ‘dragen’. Wij proberen op korte 
termijn de website aan te vullen met o.a. de statuten en een 
aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
Op dinsdag 27 augustus a.s. is er voor alle geïnteresseerden 
een bijeenkomst in het Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe 
Doelenstraat 55, om 14.00 uur. We stellen uw aanwezigheid 
op prijs, aanmelden via mail: contact@stadsdorpbuurt7.nl

Geen tijd, wel interesse, laat het weten en u wordt op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

In het komende najaar willen wij een symposium houden 
over het fenomeen stadsdorp. 
Meerdere informatie hierover hopen we te hebben op 27 
augustus a.s. We gaan dit ook vermelden op de website. Het 
is dus verstandig de site af en toe te bekijken voor de laatste 
nieuwtjes. www.stadsdorpbuurt7.nl 
* U.A. = Uitgesloten Aansprakelijkheid

Herenstraat 16 a1015 CA Amsterdam a020 3303800 

Internationale keuken en 7 dagen per week geopend
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Coöperatieve Vereniging Stadsdorp Buurt 
Zeven U.A.* 
door Henny Brouwer

CURSUS 400 JAAR GRACHTEN-
GORDEL IN AMSTERDAM

Acht lezingen over  
het Venetië van het Noorden 
plus twee wandelingen.
 

START: 19 september 2013
LOCATIE: Wijkcentrum d’Oude Stadt
INFO: amsterdam-inside.nl 
DOOR: Hans Tulleners - 
hanstulleners@zonnet.nl

CURSUS AMSTERDAM 
In acht avonden een schets 
van architectuurgeschie-
denis en stedenbouw van de 
historische binnenstad.
 

START: november 2013
INFO: amsterdamsebinnenstad.nl/
cursus
DOOR: Walther Schoonenberg 
(VVAB)

Wijkcentrum d’Oude Stadt 
blijft OPEN

door Els Willems

De verbouwing van het buurt-
huis De Boomsspijker in de 
Nieuwmarktbuurt gaat helaas 
toch door, maar wij blijven wel 
in de Nieuwe Doelenstraat. 
Daar zal ruimte blijven voor 

vergaderingen van bewonersgroepen en voor allerlei 
andere activiteiten, die te maken hebben met burger-
participatie.

De behoefte daaraan zal alleen maar toenemen, nu de 
overheid steeds meer terugtreedt. Wie kennis wil nemen 

van het raadsbesluit en de toelichting van de raadsleden, 
kijkt op www.notubiz.nl-Amsterdam Centrum. Hier is de deel-
raadsvergadering te zien en te beluisteren. Ook de website 
van het Stadsdeel www.bestuur.centrum.amsterdam.nl geeft 
reeds een papieren conceptverslag. Kies via de Bestuurs-
kalender de deelraadsvergadering op 25 juni. Agendapunt 5 
gaat over de verbouwing van De Boomsspijker en de conse-
quenties voor het wijkcentrum.

Hoe ons bestaan in de Nieuwe Doelenstraat financieel 
geregeld kan worden, moet nog blijken, want er is ondui-
delijkheid over een nieuwe subsidieaanvraag voor volgend 
jaar en nog onduidelijker is de positie van het personeel.
De medewerkers van het Wijkcentrum zullen namelijk wel 
betrokken blijven bij de sociale wijkteams en het versterken 
van de sociale infrastructuur en zij zullen wel samenwerken 
in De Boomsspijker. Het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad 
is, als huidige werkgever, in gesprek over hun belangen.
Ondertussen worden er mooie ideeën en plannen ontwikkeld 
voor de komende tijd. Wij zullen een vrijwilligersdag houden 
voor al die vrijwilligers die steeds heel veel werk verrichten.
Wellicht behoort dankzij die goede ligging ook het vestigen 
van een bibliotheekservicepunt tot de mogelijkheden.
Er zijn diverse bewonersgroepen ontstaan met concrete plan-
nen voor huisvesting –CPO (Coll.Part.Ondernemerschap) –, 
die lege panden zoeken om te ontwikkelen tot woningen 
voor ouderen.
En voor diegenen, ouderen én jongeren, die wel in hun huis 
willen blijven wonen gaat het inmiddels opgerichte Stads-
dorp Buurt Zeven (zie hierboven) gebruik maken van de 
Nieuwe Doelenstraat. Ook in andere buurten komen de 
Stadsdorpen op. Dit is een groeiende activiteit, waarbij onze 
vertrouwde centrale plek, die zo goed bereikbaar is met het 
openbaar vervoer, een goede rol kan spelen. 

foto: Ingrid de Groot
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door Hans Bergmans

Van de Nederlandse steden telt 
Amsterdam de meeste hofjes, maar 
onze buurt is er slechts karig mee 
bedeeld.   

Dit typisch Nederlandse verschijnsel 
was een voorloper van de bejaar-

denzorg en kwam voort uit particuliere 
liefdadigheid. Deze instellingen gaan 
terug tot de 14de eeuw, zoals bij het 
Begijnhof het geval is. De bewoners, 
meest weduwen, leefden er praktisch 
gratis en kregen vaak een uitkering in 
de vorm van turf en levensmiddelen. 
De oorspronkelijke hofjes waren woon-
groepen, van de straat bereikbaar door 
een poortje of gang. Ze hadden een 
goed verzorgde binnenplaats met 
zitbanken en een -soms monumentale- 
pomp. Het waren oases van rust. De 
huisjes bestonden uit éénkamerwonink- 
jes met bedstee en een kookhoekje en 
boden een zekere zelfstandigheid aan 
de bewoners.  
Het bestuur van een hofje was in 
handen van regenten die daarvoor een 
doorgaans luxueus ingerichte kamer 
tot hun beschikking hadden, in tegen-
stelling tot de zeer sobere woninkjes. 
De royaler opgezette stichtingen met 
hun imposante architectuur, zoals 
het Occo’s Hofje en het Corvershof, 
volgden in de 18de eeuw. Doorgaans 
hadden hofjes een rooms-katholiek 
of een bepaald protestants karakter 
en kwamen voort uit de behoefte aan 
weldoen. Naast liefdadigheid zal onge-
twijfeld een zekere ijdelheid een rol 
gespeeld hebben; immers de namen 
van de stichters zouden doorleven 
zolang de hofjes bleven bestaan. 
In Buurt Zeven zijn twee hofjes te 
vinden: het oudste is het Zon’s Hofje op 
Prinsengracht 159-171. Dit was oor-
spronkelijk de vermaning (kerk) van 
een groepje afgescheiden doopsgezin-
den, De Kleine Zon geheten. Nadat de 

kerk, door hereniging van de geloofs-
groep, overbodig werd, besloot men 
er een hofje te stichten, dat in 1765 in 
gebruik werd genomen door doops-
gezinde vrouwen boven de vijftig. In 
1893 werd het hofje uitgebreid met een 
nieuwe vleugel en bood het onderdak 
aan 32 vrouwen. Het Zon’s Hofje biedt 
nu huisvesting aan meisjesstudenten.  
Het statige van Brienenhofje, Prin- 
sengracht 85-133, werd door Stads- 
bouwmeester Abraham van der Hart 
ontworpen in empirestijl. De stichter, 
Arnout Jan van Brienen, maakte de vol-
tooing in 1806 niet meer mee. Na een 
uitbreiding in 1886 bestaat de het hofje 
uit 26 woningen. Aanvankelijk moes-
ten bewoners rooms-katholiek zijn 
maar dit is niet meer van toepassing. 

Er zijn ook hofjes uit onze buurt ver-
dwenen: 
Het Nieuwezijds Huiszittenhuis werd 
in 1645 op de Prinsengracht gebouwd 

en in 1871 gesloten, toen het Bur-
gerlijk Armbestuur de taken van de 
regenten overnam. Een brandweer-
kazerne kwam ervoor in de plaats. 
Het lage gebouw op no’s 235-237 bleef 
behouden en wordt nu bewoond onder 
beheer van Woonstichting de Key. 
Het Fontainehofje, gelegen aan de 
Keizersgracht 47-63, werd gebouwd 
in 1754. In 1913 verhuisde het naar  
Valeriusstraat 198 en in plaats daar-
van kwam het nieuwe gebouw van Sint 
Johannes de Deo. De rijk bewerkte 
gevelsteen uit het front van het toen-
malige grachtenhuis en de oude 
hardstenen pomp gingen mee naar de 
nieuwe, uitgebreidere locatie. 
Ofschoon onze buurt, wanneer het op 
hofjes aankomt, wat kaal afsteekt bij 
de rijkbedeelde Jordaan, kunnen we 
toch met voldoening wijzen op de fraaie 
18de en 19de eeuwse exemplaren, res-
pectievelijk het Zon’s Hofje en het van 
Brienenhofje. 

HOFJES in Buurt Zeven

beeld: Stadsarchief

Het van Brienenhofje. Gerrit Lamberts. 1816



OORVERDOVEND STIL
Op het stuk Prinsengracht waar mijn 
wieg stond en ik opgroeide was altijd 
reuring.
‘s Nachts als de lichten in de buurt-
café’s waren gedoofd en de allerlaatste 
gast met de bijnaam ‘Jopie Poepie’ wan-
kelend met veel spektakel onder de 
jubelkreet:’Ik ben het koningskind’ in 
het herenlogement was verdwenen, 
dan nam de krul de stilte over en slurp-
te en gorgelde alsof heel Amsterdam 
zijn blaas leegde. Tegelijkertijd zette 
de zware drukpers van het dagblad De 
Waarheid zich in beweging en smeet 
stampend de primeurs op papier. 
Om klokslag zes denderden de eerste 
melkwagens (met lege flessen rinkelend 
in ijzeren kratten) over de kinderhoofd-
jes naar de fabriek, waar nu de Melkweg 
voor cultuur en ontspanning opereert. 
Wij sliepen zacht en ongestoord door 
alles heen. De Westertoren bewaakte 
elk kwartiertje met een riedel en 
bekroonde de hele uren met klokslagen. 
Tot slot, bij wijze van hanengekraai, 
snerpte een fabrieksfluit het signaal van 
een nieuwe werkdag: fietsbellen, die 
overgingen in schelle kinderstemmen, 
geronk van optrekkende motoren, gera-
tel van handkarren, ploffen en bonzen 
van zware ladingen, metaalgekletter 
van vuilnisbakken, paardenhoeven, 
onderbroken door gekrijs van meeu-
wen en de roep van straatventers, die 
wisselden met de seizoenen. Geluiden 
kenmerkten toen niet alleen de winter-
tijd met ‘aanmaakhout’ en de zomers 
met ‘vami ijs’ en ‘mooie aardbeien’ 
maar ook de buurten. Op school in west 
hoorde ik andersoortig straatgeluid en 
nooit die markante roep in het voorjaar 
van die venter met... ‘Hoedendóóózz-
zen...’ Gezien heb ik de man niet want 
hij schuifelde als één grote hoedendoos 
langs de wallenkant.

Inderdaad zijn het geluiden uit een lang 
vervlogen tijd, van de gemeende gezel-
ligheid zonder stress, van de zwarte 
telefoondraaischijf vast in de gang en 
de pluche tafelkleden. 

Maar mijn gehoor is niet veranderd. 

Dus als ik dan zo’n ignorant hoor 
lamenteren over gebimbam van torens, 
musicerende straatmuzikanten en 
ander geneuzel, draai ik mijn eigen 
geluidsband terug en denk grootste-
delijk ‘wat is het toch oorverdovend stil 
geworden in ons Amsterdam.’

Marijke Winnubst

‘Krabbels’

Burghtschool maakt eigen grachtenatlas
door Marijke Winnubst i.s.m. Ina Wilbrink 

Als ergens het verhaal van 400 jaar Amsterdamse grachten verteld, ge-
hoord en gevierd moet worden dan is het wel op de Burghtschool, de enige 
Amsterdamse school die nog aan een gracht ligt (eigenlijk zelfs twee) en 
waar kinderen uit de buurt al 140 jaar van basisonderwijs mogen genieten. 
De jeugd speelt er dagelijks op de verdwenen voetstappen van de allereer-
ste grachtenbewoners en op de sporen van gebouwen en woonhuizen die 
bierbrouwer Jacob Pieter Nachtglas hier in 1614, dus ook bijna 400 jaar 
geleden, op de binnenplaats liet bouwen. 

Dus programmeerde de Burghtschool een uniek schoolproject. Iedere groep 
ondernam een bijzondere activiteit en kreeg een speciale opdracht om met 

allerlei vormen, materialen en technieken in enkele weken een werkstuk te 
maken over de uniciteit van dit leefgebied. Het totale pakket aan tekeningen, plat-
tegronden, maquettes, kijkdozen, fotoreportages en verslagen zouden gebundeld 
als De Atlas van de Grachten tentoongesteld worden in de gangen van de school 
en hiervan zou een deel worden overgedragen aan samenwerkende organisaties 
als Theo Thijssen Museum, Amsterdam Museum en het Stadsarchief.
Buurtkrant 7 was reuze nieuwsgierig naar de uitkomst en ging met twee redac-
teuren op pad om van de kinderen te horen wat ze zoal gemaakt en geleerd 
hadden.
De kleuters uit groep 1 en 2 hadden hun opdracht al klaar. Zij maakten een 
heleboel Drijfsijsjes tijdens een techniekles rondom het thema ‘drijven’ en bij ‘t 
binnengaan van de school hingen deze al te pronken in de gangen. 
Ze hadden ook gedanst en geleerd wat bewegingen van water doen. De zes tot 
achtjarige Milan, Linde, Friso en Fleur hadden zich op het tekenen van grachten-
panden, straten en bruggen gestort. De opdracht was de vormen in houtskool 
uit te werken, maar ‘Met houtskool was het niet zo goed. Waterverf ging beter. 
En toen heb ik ook brood voor de meeuwen getekend’, vertelde Milan, die zelf in 
een huis met vier verdiepingen woont, waarbij hij creatief zijn stapelbed als twee 
verdiepingen meerekende. 
Een andere groep ging in de buurt gevelstenen bekijken en leerde over de histo-
rie, waarna ze hun eigen ontwerp gevelsteen uit klei boetseerde. 
Groep 6 mocht op pad met de stadsecoloog om het leven in de gracht te bestu-
deren. Op de wallenkant, liggend op hun buik met een schepnetje (historisch 
verantwoord) vingen ze visjes.
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‘Een baarsje’, zegt Jasmijn ‘we hebben nieuwe dingen ont-
dekt van de dieren die in de gracht leven. Maar nog beter 
zag ik het in het aquarium van Artis. Door glas zag je alle-
maal vissen en wat de mensen erin gooien.’ 
Een hogere groep maakte een boottocht met als opdracht 
om een plattegrond te tekenen van de aanleg van de grach-
ten. De interieurs van de huizen in de Jordaan en aan de 
grachten werden bekeken, en kijkdozen gebouwd, waarvan 
de mooiste naar het Theo Thijssenmuseum gaan.
Weer een andere groep deed inspiratie en kennis op bij 
de gemeentelijke dienst die bruggen, keringen en sluizen 
beheert, waarna ze een heuse brug mochten bedienen. 
Met deze kennis bouwden ze zelf met minibaksteentjes en 
cement hun eigen boogbrug.
Helaas, volgens de gezichtuitdrukkingen van twee stoere 
jongens uit groep 7 werden zij niet bepaald geprikkeld 
door hun opdracht: een hoed van lappen maken met een 
hoedenmaakster en volgens het nog steeds werkende licht-
recept van Rembrandt werd het resultaat door een fotograaf 
samen met de kinderen geportretteerd. Van de klok- en 
halsgevels en de opslag van handel hadden ze iets opge-
stoken.
Maar als het aan hen lag, werden de grachten smaller, 
‘zodat de auto’s beter kunnen rijden. En als er een huis leeg 
staat, afbreken en speelruimte maken. Niemand wil kopen 
met die crisis.’

Het klapstuk was de grote finale. Een paar weken voor de 
grote vakantie, op een prachtige morgen was een stuk van 

de rijweg voor de school afgezet en werden de omstanders 
door kinderen in oudhollandse wambuizen op zeer oudhol-
landse straatspelen getrakteerd. Het schoollied, waarvan 
het schrijven en instuderen ook een deel van het totale 

project was, werd onder begeleiding van vioolspel prach-
tig uitgevoerd. Op de binnenplaats opende buurtgenoot 
en deelraadwethouder Boudewijn Oranje de tentoonstel-
ling. De koninklijk familie, door de kinderen gekozen uit 
hun eigen gelederen - een grote Maxima met een piepklein 
Willem Alexandertje en drie prinsesjes - speelde hun rol 
voortreffelijk. 
Met dit soort inspanningen van docenten en ouders die dit 
allemaal mogelijk maken, is het niet vreemd dat Neder-
landse kinderen al jaren lang de gelukkigste ter wereld zijn.

De koninklijke familie opent de tentoonstelling
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Miljoenenspel, trekking elke zaterdag

Ontwerp nodig?
• BOEKEN 

• HUISSTIJLEN 

• LOGO’S  

• UITNODIGINGEN 

• ADVERTENTIES 

• BROCHURES 

• FLYERS 

• WEBDESIGN

ZELF IN TE VULLEN DOOR 
DR en DV !

www.ch-ontwerp.nl
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WESTERKERK AMSTERDAM
LUNCHCONCERTEN, AANVANG 13.00 UUR, TOEGANG GRATIS
vrij 6/9, Kirstin Gramlich, orgel 
vrij 20/9, Anne Faber, hobo, Jos van der Kooy, orgel 
vrij 27/9, Marian Jaspers Fayer, fluit Minako Tsukatani, orgel 
woe 2/10, Duits Jongenskoor
vrij 11/10, Klaas Riedhorst, trompet, Gert Jan Mostert, orgel 
vrij 18/10, Jaap Jan de Rooij, orgel 
vrij 25/10, Marian Jaspers Fayer, fluit, Jos van der Kooy, orgel 

CONCERT CAPPELLA WESTERKERK, TOEGANG GRATIS
zon 10/11, 15:30 – 16.30 uur, o.l.v. Jos van der Kooy , Harmen Trimp, orgel

LEZINGEN MET MUZIEK, VAN 20:00 - 22:00 UUR,TOEGANG GRATIS
18/9, Bach en de orgels van de Wester, door Jos van der Kooy 
30/10, Vocale en instrumentale kerkmuziek 
20/11, Schrijnende schoonheid, Motetten van Gesualdo en Stravinsky 
doorCollegium Musicum Amsterdam o.l.v. Anthony Zielhorst 
en Jos van der Kooy, orgel
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Ontwerp nodig?
BUURTSPREEKUREN OPENBARE RUIMTE
Tijdens deze spreekuren kunt u ideeën, vragen of problemen over de openbare ruimte 
inbrengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het schoonhouden of het onderhoud van de 
openbare ruimte.

data en locatie van de maandelijkse spreekuren 
westelijke binnenstad

locatie sooj Tichelstraat 50, 
Elke eerste maandag van de maand, dus op 2 
september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 
11.00 – 12.00

locatie claverhuis Elandsgracht 70, 
Elke eerste vrijdag van de maand, dus op 6 
september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 
15.00 – 16.00 uur.

contact
Voor vragen over het spreekuur en/of de 
openbare ruimte in de westelijke binnenstad 
kunt u contact opnemen met: 
Anatashia Kemnaad, tel 06-83639211 
akemnaad@centrum.amsterdam.nl of 
Immelien Visser, tel. 06-51399583
ivisser@centrum.amsterdam.nl

data en locatie van de maandelijkse spreekuren 
postcodegebied 1012

locatie kantoor straatmanager
Dirk van Hasselsteeg 5,  
Elke eerste woensdag van de maand, dus op 4 
september, 2 oktober, 6 november, 4 december, 
09.00-10.00 uur. 

contact
Voor vragen over het spreekuur en/of de 
openbare ruimte in postcodegebied 1012: 
Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl, 
tel. 06-51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl, 
tel. 06-28883440

klachten openbare ruimte

Klachten over de openbare ruimte kunnen 
ook te allen tijde worden gemeld bij de 
klachtentelefoon tel.2563555, of  
via de website www.centrum.amsterdam.nl

GRATIS CURSUSSEN ‘DE ZORG DE BAAS’ VOOR MANTELZORGERS IN CENTRUM

 

INFO EN AANMELDING: Markant, Centrum voor Mantelzorg. Tel. 020 - 886 88 00

Uitgebreide informatie over alle concerten en lezingen www.westerkerk.nl 

CURSUS 1 
START:19 september 2013 van 9.30 tot 12.30 uur 
LOCATIE: Buurtcentrum De Boomspijker, Recht 
Boomsloot 52

CURSUS 2 (voor werkende mantelzorgers)
START: 31 oktober 2013 van 19.00 tot 21.30 uur
LOCATIE: Flesseman, Centrum van Ouderen, 
Nieuwmarkt 77.
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NUTTIGE NUMMERS  | BUURTKRANT ZEVEN
ALARM
Alarmnummer Ambulance - Brandweer - Politie   112
Politie niet spoedeisende zaken/aangifte diefstal   0900 – 88 44
Centrale Doktersdienst werkdagen       592 34 34
Centrale doktersdienst (dag en nacht)    088 – 003 06 00
Eerste hulp O.L.V.G.  599 30 16

GEMEENTE 
Algemene Informatienummer Amsterdam      14 020
Parkeerbeheer stadstoezicht (Cition)  14 020
Klachten bestrating (openbare ruimte)  256 35 55
Meldpunt extreme overlast binnenstad /terrassen/filmopnames/ 
horeca/algemene klachtenlijn/ milieuklachtenlijn  421 45 67
Openbare verlichting     597 26 26
Meldpunt discriminatie   638 55 51
Meldpunt overlast te water: – www.waternet.nl –  
24 uur per dag ook voor putzuigdienst/storingen      0900 – 9394 
Meldpunt overlast short stay: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl 14 020
Reiniging – grofvuil –vragen - klachten reinigingspolitie      256 35 55
Anonieme melding klacht (bv.burengerucht) 0800 – 70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
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 d’Oude Stadt  638 22 05
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

BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord - Roeland Plugge  06-51 71 45 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - Immelien Visser  06-51 39 95 83
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl
Buurtregisseur Stadshart Noord, Harm Versloot  06-53 19 72 27
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks  06-20 03 52 25
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, Piet Zwaneveld  06-53 34 69 63
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

BUURTKRANT ZEVEN | SEPTEMBER 2013 | NR. 100 | 8

ACTIVE CLUB
A M S T E R D A M

Fit worden en afvallen op een 
verantwoorde wijze vraagt om 
deskundige begeleiding. Bespreek 
daarom uw wensen en doelen met 
onze personal trainers. 

De sfeer, de muziek, het tempo en 
niveau worden afgestemd op uw 
wensen. Active Club inspireert en 
motiveert in een luxe omgeving 
met sauna en zwembad. 

Altijd trainen met uw personal 
trainer kan in Active Club al vanaf  
€  15,00 per training.

aanbieding*
5 x trainen met 

personal trainer
voor C 59,95

 
www.activeclub.nl 
Damrak 1-5  Victoria hotel
020-6200522 
Amsterdam @activeclub.nl 


