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lasten te dragen. Net als in een dorp, waar 
ouders en kinderen bij elkaar in de buurt 
wonen en waar het makkelijk is de buren 
te vragen op je kinderen te passen. En we 
denken aan gemeenschappelijke ruimtes 
voor ontmoetingen: een huiskamer voor 
bewoners en buurtbewoners. En net als in 
een dorp wordt hier ook gewerkt.

In de binnenstad is een groot gebrek aan 
(betaalbare) ouderenwoningen. Daarom 
werken we samen met StadsdorpBuurt7, 
de buurt waarin het P.C. Hoofthuis 
staat. Ouderen uit deze buurt kunnen 
nog nergens terecht als ze wegens hoge 
trappen niet meer thuis kunnen wonen. 
En wat is er mooier dan interactie tussen 
oud en jong, ook ter bestrijding van een- 
zaamheid. Het verlies van een partner 
kan niemand opvangen, maar we kunnen 
wel voorwaarden scheppen voor allerlei 
‘toevallige’ ontmoetingen. En, zoals een 
oudere dame zei: “ik verheug me nu al op 
de crèche”.

Duurzaamheid
Zo’n ontmoetingsplek is bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijke wasruimte. Zo zijn 
Zwitsers verbaasd over ons privégebruik van 
wasmachines, zij zijn gewend die te delen. 
De tweede doelstelling is duurzaamheid. 
We willen het gebouw zo duurzaam 
mogelijk maken. Dat betekent delen wat 
je delen kunt. Waar beneden werkruimte 
gerealiseerd wordt voor bewoners en 
duurzame ondernemers kun je denken 

aan gemeenschappelijke apparatuur 
zoals printers, kopieerapparatuur en 
3D-printers.
En waarom zou ieder individu eigen duur 
gereedschap moeten aanschaffen? Ook dat 
kun je delen, veel goedkoper en duurzaam.

De kleine Utopie overlegt en vraagt 
advies aan Waternet en anderen over de 
beste milieumaatregelen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het verminderen van 
het watergebruik door een vacuümsysteem 
voor het toilet, dus zonder watergebruik.
Toiletbezoek kost gewoonlijk 25% van ons 
dagelijkse watergebruik. Ook op het gebied 
van afval valt veel te winnen bijvoorbeeld 
door het afval te pletten en zo mogelijk via 
een afvalboot af te voeren.

Dit zijn maar een paar van de ideeën van de 
kleine Utopie. Op de website ziet u ook wat 
voorbeelden van de vergroening van dit 
gebouw, letterlijk met planten. En met het 
dak zijn ook leuke dingen te doen, zoals 
een polderdak.

Wil je meedoen, meedenken, graag. Meld 
je aan bij amsterdammeren@xs4all.nl of 
via contact op de website. Daar kun je ook 
een reactie op onze plannen geven.

Dankzij de nieuwste hotelbeleidsnota van het 
stadsdeel mag in dit gebouw geen hotel komen. 
Bovendien heeft de deelraad besloten om het  
P.C. Hoofthuis op de Amsterdamse Monumentenlijst 
te plaatsen. De eigenaar, de UvA, heeft nog tot 
deze zomer de tijd om een zienswijze in te dienen.

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 De Vergulde Gaper, 
Prinsenstraat / hoek Prinsengracht, elke laatste 
maandag van de maand vanaf 17.00 uur

■ 30 juni ■ 28 juli ■ 25 augustus ■ 29 september

STADSDORPER ?

Albertien Pareau Dumont

Nieuw beleid, nieuwe kansen

“Een prachtig gebouw dat op de monu-
mentenlijst hoort”. “Het lelijkste ge- 
bouw in de Spuistraat”. Over de schoon-
heid van het P.C. Hoofthuis in de Spui-
straat zijn de meningen verdeeld. Altijd 
al. Maar als je er binnen rondloopt, voelt 
het heel prettig. Het loont zich dan ook 
perfect voor nieuw gebruik.

Dit grote pand is gebouwd voor 
de Universiteit van Amsterdam 
en komt over een paar jaar leeg. 
Bewoners en jonge onder-

nemers maken plannen voor hergebruik 
in een combinatie van wonen en werken. 
Wij hebben ons verenigd onder de naam: 
de kleine Utopie, www.dekleineutopie.nl 

De kleine Utopie heeft als uitgangspunt het 
thema ‘dorp in een gebouw’. Net zoals het 
idee van de stadsdorpen zoeken wij naar 
een manier om een soort gemeenschap van 
mensen van verschillende leeftijden onder 
één dak te laten samenleven.
Uiteraard heeft iedereen zijn eigen zelf-
standige privéwoning, maar daarnaast 
moeten er allerlei mogelijkheden komen 
om samen dingen te doen. Samen lusten en 

Ook te lezen op www.oudestadt.nl

De kleine Utopie
Het P.C. Hoofthuis
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SEIZOENSGEBONDEN GERECHTEN     ELKE WEEK ANDERE DAGSCHOTEL

Lel iegr acht  60
1015 DJ  Amsterdam
T +31 20 639 01 09

E span jerenvantwis t@planet .n l
www.span jerenvantwis t .n l

dage l i j ks  geopend van 10-01 uur
lunch 10-17 uur

d iner  17 :30-22 uur

Ina Wilbrink

Óók een leuke manier van reclamemaken: gewoon een fiets 
met reclamebord op een straathoek zetten. Hollandser kan 
niet en daarom zeker passend bij Easy Dutch Plus, het talen-
centrum voor expats, dat onlangs naar de Roomolenstraat 
is verhuisd.

C
oördinator Ton Tijhuis is zelf nog aan het inburgeren in de 
buurt, maar in het onderwijs voor niet-Nederlandstaligen mag 
hij zich met ruim twintig jaar ervaring tot de ‘ouwe rotten’ 

rekenen. Zittend in de gezellige cursusruimte - op het eerste 
gezicht eerder een huiskamer - geeft Ton graag uitleg over filosofie 
en aanpak van zijn talencentrum. ‘Taal is de sleutel tot integratie’, 
is zijn uitgangspunt. Zowel op individueel niveau - je voelt je 
pas echt thuis als je kunt communiceren met je omgeving -, als 
op het niveau van de Amsterdamse samenleving. In een stad met 
187 verschillende nationaliteiten kún je gewoon niet zonder een 
gemeenschappelijke taal! 
Feit blijft dat het leren van een vreemde taal nooit echt easy 

is. De cursisten zullen zich er zelf ook behoorlijk voor moeten 
inspannen, maar door flexibel maatwerk te bieden wordt het hen 
wel zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Het centrum is dagelijks 
open, ochtend, middag en avond en cursisten kunnen op elk 
gewenst moment starten. Op hun eigen niveau, in eigen tempo, 
in kleine groepen of privé – eventueel zelfs aan huis. Wie intensief 
studeert, is in een maand voldoende taalvaardig om zich te redden 

in het dagelijks verkeer, wie intensief 
doorstudeert, is na vijf maanden 
klaar voor een staatsexamen NT2 dat 
toegang geeft tot hbo en universiteit 
of kwalificeert voor hogere functies 
op de arbeidsmarkt. Zo’n certificaat 
op je CV wordt in onze global society 
steeds belangrijker. Weer andere 
cursisten bereiden zich voor op het 
inburgeringsexamen of verdiepen 
zich als ‘gevorderde’ in Nederlandse 
literatuur en poëzie.
 
Flexibel toont zich een paar dagen 
later ook de docente van de conver-
satiecursus waar ik mag rondkijken. 
De geplande nabespreking van de 
verkiezingsuitslag - met als luis-
teroefening een fragment uit Wilders’ 
omstreden Marokkanenspeech - 
wordt soepel opgeschoven om mij 
eerst gelegenheid te geven voor een 
interviewtje met de vier cursisten. 
Stof tot nadenken voor mij als native-
speaker levert vooral de ervaring van 

Nina uit Finland. Toen ze hier anderhalf jaar geleden kwam, dacht 
ze dat ze na een jaar de taal wel onder de knie zou hebben. Dat 
viel behoorlijk tegen, volgens haar vooral door de Nederlandse 
neiging om snel op Engels over te schakelen. Nu ze zich zekerder 
voelt, gaat ze daar niet meer zo snel in mee: ‘Vandaag spreek ik 
alleen Fins of Nederlands’ neemt ze zich steeds vaker voor. Prompt 
besluit ik om voortaan zelf ook eens wat minder vlot op Engels 
over te gaan, maar zo gemakkelijk gaat dat ook weer niet. De eerste 
expat die mijn pad kruist, gaat ondanks mijn Nederlandse reacties 
stug door in het Engels. Voor taaldocenten zoals Ton Tijhuis en 
zijn collega’s is er voorlopig nog heel wat werk aan de winkel!
www.easydutchplus.com 

Inburgeren in de Roomolenstraat

‘Vandaag alleen Fins of Nederlands’
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Ondanks haar naam is de Langestraat, lopend van de Brou-
wersgracht tot de Blauwburgwal en gelegen tussen Singel en 
Herengracht, niet uitzonderlijk lang. Maar zij telt wél 35 
rijksmonumenten, waarvan het merendeel teruggaat tot de 
17de eeuw.

H
et is dan ook niet verwonderlijk dat we daar oude gevelstenen 
tegenkomen. Immers deze natuurstenen platen werden van de 
16de tot eind 18de eeuw gebruikt als “huisteken” omdat er geen 

huisnummering bestond. In Amsterdam verloren gevelstenen 
hun betekenis als adresaanduiding toen rond 1800 huisnummers 
werden ingevoerd, overigens tegelijkertijd met straatnaambordjes.
Rond de vorige eeuwwisseling werden er veel historische 
panden afgebroken en verdwenen gevelstenen op grote schaal. 
Het KOG (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap) kocht, 
onder anderen, waar mogelijk gevelstenen op. Deze werden 
ondergebracht bij musea (o.a. het Rijksmuseum en Amsterdam 
Museum) of aangebracht in een muur aan de openbare weg, een 
“gevelstenenmuseum” (zie de St.Luciënsteeg, St.Olofssteeg en 
Begijnhof). Als onderdeel van het behoud van gevelstenen zijn vele 
op een nieuwe plek geplaatst, zo mogelijk na grondige restauratie. 
Nu zijn er in de stad nog ongeveer 850 gevelstenen, slechts een 
klein deel van wat het ooit was. 
Gevelstenen tonen een grote variatie aan voorstellingen die 
betrekking hebben op de bewoners: het Oude en het Nieuwe 
Testament, beroepen, scheepvaart, dieren, steden, eten, enz. 
Oorspronkelijk waren gevelstenen gepolychromeerd (beschilderd 
in kleuren) maar in de 19de eeuw werd dit te schreeuwerig 
gevonden en werden de meeste stenen overgeschilderd in een 
egale, meestal beige, kleur. De laatste jaren is er actief gewerkt 
aan het restaureren, inclusief de kleuren. Mede door middel 
van analyse van kleurresten is het mogelijk gevelstenen terug te 
brengen in hun oude staat. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn te vinden in de Langestraat. Op 
nummer 5 de steen In De Steigerscvit (steigerschuit), een bootje dat 
werd gebruikt voor het vervoeren van goederen tussen de wal en de 
schepen. Op nummers 17-19 vindt men In D’ Bouman, waarop twee 
boeren, een te paard de ander lopend, aan het ploegen zijn met op 
de achtergrond een boom en een huis. Schuin daartegenover op 
nummer 30 is D.G.I., De Geduldige Job. Afgebeeld wordt de man 
uit het Oude Testament die door god op de proef wordt gesteld. 
Zijn vrouw staat honend vóór hem. De gevelsteen op nummer 
78, S. Jan Baptista, toont Johannes de Doper wijzend naar het 

Lam Gods. De laatste drie stenen zijn de afgelopen maanden 
met financiële steun van de VVAG door Wil Abels gerestaureerd. 
Deze Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen is de 
voorvechter voor het behoud en restauratie van gevelstenen. 
Ondersteun hun doel en meldt u aan als lid via de website:    
www.amsterdamsegevelstenen.nl.

Herboren gevelstenen 
in de Langestraat
Hans Bergmans

foto’s: Ingrid de Groot
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Charlotte Mutsaers: ‘Je kunt je leven 
niet verlengen maar wel verbreden.’  
tekst en foto: Liset Peters

Auteur en beeldend kunstenaar Charlotte Mutsaers is bekend om haar boeken, 
schilderijen, tekeningen, collages en grafiek. Haar werk is geëxposeerd in verschei-
dene musea en galeries en ondergebracht in diverse collecties. Charlotte Mutsaers 
kreeg voor haar literaire oeuvre de Constantijn Huygens en de P.C. Hooftprijs. Voor 
haar literaire en beeldende werk tezamen ontving ze de Jacobus van Looyprijs. 
Sinds april 2014 is zij lid van de Akademie van Kunsten. Ze woont samen met haar 
man Jan Fontijn en hond Pieter aan de Herengracht.
 
De jury van de P.C. Hooft-prijs 2010 karakteriseerde het proza van Charlotte Mutsaers als ‘onmisken-
baar het werk van een dubbeltalent.’ ‘Zo geduldig als een schilder de materiële wereld beklopt en af-
tast, zo precies plooit Charlotte Mutsaers haar teksten rondom concrete voorwerpen als een rok, een 
dennenappel of een mobiele telefoon. Geen wonder dus dat haar teksten zeer beeldend zijn.’ Voorts 
schrijft de jury in haar rapport:‘Haar oeuvre is een groot impliciet pleidooi voor de bewondering, de 
betovering, de onbevangenheid, het enhousiasme.’

J
a, enthousiasme is voor mij een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leven en 
werken. Het is de kurk waar alles op drijft! Mijn onbevangenheid ben ik echter wel 
gedeeltelijk kwijt geraakt doordat ik inmiddels te veel kennis op heb gedaan. Maar als 

die drang tot kennis er eenmaal is kun je hem uiteraard nauwelijks beteugelen. Om een 
voorbeeld te geven: vroeger stond ik met open mond te kijken naar een veld vol bloeiende 
zonnebloemen. Nu is het eerste wat ik denk: hoeveel ladingen pesticide en insecticide 
zouden daar overheen zijn gegaan… Maar goed er is gelukkig nog genoeg waar ik zonder 
akelige bijgedachten wel van kan genieten.

Beeldende kunst en literatuur
Ik heb altijd veel getekend en geschilderd. Na het gymnasium heb ik Nederlands 
gestudeerd en ben ik meteen les gaan geven. In de avonduren heb ik toen de opleiding 
tekenen, schilderen en vrije grafiek aan de Rietveld Academie doorlopen. Het leuke was 
dat ik daar meteen na mijn eindexamen als schilderdocent werd benoemd. Ik heb er 
ruim tien jaar les gegeven, een superleuke maar zeer drukke en verantwoordelijke baan. 
Al met al ben ik twintig jaar beeldend kunstenaar geweest. Het grappige is: doordat ik al 
die literaire prijzen heb gekregen, denkt menigeen dat ik al in de wieg lag te schrijven. 
Nu heb ik weliswaar deel uitgemaakt van de redactie van de schoolkrant maar ik ben toch 
pas op mijn veertigste als schrijver gedebuteerd!

Inspiratiebronnen
Omdat men zijn leven niet verlengen kan maar wel verbreden, woon ik met man en hond 
op drie plekken tegelijk: Amsterdam, Oostende en Frankrijk. Je kunt ook zeggen: wij 
hebben een huis met dependances. Andere omgevingen betekent: andere bronnen van 
inspiratie. Dat is zeer verfrissend. In Oostende zijn we al twee maal verhuisd. We zijn 
daar echt even thuis als in Amsterdam. Dat is heerlijk, dat je ergens veel mensen kent en 
gegroet wordt in de winkels en op straat. Zowel mijn boek Zeepijn als mijn roman Koetsier 
Herfst zouden zonder Oostende nooit tot stand zijn gekomen. Op het Franse platteland 
blijf je een vreemde eend in de bijt. Maar dat geeft niet. We hebben daar een prachtige 

Niets te klagen...

De tragiek van ouderdom is dat de meer-
derheid ontkent dat het een tragedie is in 
meerdere bedrijven. Over het geleidelijk af- 
nemen van gratie, fysieke en geestelijke 
kracht wordt lichtzinnig gezwegen, tenzij 
de hulpeloosheid natuurlijk meedogenloze 
vormen aanneemt. Dan mag men van de 
aardbodem verdwijnen, maar eerst moet 
men zich fit en dankbaar verheugen op het 
laatste traject naar het verdwijnpunt toe.

Koketteerde ik voorheen met mijn kalen-
derleeftijd, het werkelijke besef dat het 
bijna is opgebruikt (ik heb zelf nota bene 
de houdbaarheidsdatum vastgesteld) drong 
pas kortgeleden tot me door. Daar werd ik 
aardig sikkeneurig van. Het was niet alléén 
mijn spiegelbeeld, maar ook de harde blik-
ken van de buitenwacht die onverbloemd en 
haarscherp mijn leeftijd duidden. In het open-
baar vervoer stonden ze zelfs voor me op en 
als ik het displezier van ouderdom aansneed, 
werd ik als een onbegrepen zwartkijker door-
verwezen naar Het Zwitserleven Gevoel. Ook 
uit eigen herinneringen putte ik geen troost, 
wat boven kwam was een modderstroom 
aan verloren liefdes en pijnlijke voorvallen, 
die vooral vergeten hadden moeten worden.
 
Losgekoppeld van de charme en de poëzie 
van het bestaan keek ik uit over deze vlakke, 
oersaaie, zich steeds herhalende realiteit, 
welke geen rekening houdt met rede en 
passie. Het paradijs van vrede waarin ik een 
leven lang geloofde, is verworden tot een plek 
die me niets te bieden heeft. De hebzucht, 
de tirannie van de economie, de leugens 
en het bedrog van het eeuwige landje- 
pikverhaal: bewaar me, niet weer!!!

Mijn naïeve jaren zeventig vertrouwen in 
de goede afloop liggen voorgoed aan gruzele-
menten. Hopelijk heeft de nieuwe medemens 
geloof en vertrouwen in de toekomst en in de 
goedheid van de mens en blijven ze elkaar 
tot het einde der dagen met opgestoken 
duimen ‘liken’ .
Wat heet wijsheid, hoewel ik heb er wel één:

“Ouderdom is een slopende ziekte, 
een ongeneeslijke kwaal en je gaat er 

onherroepelijk aan kapot”, 
 
maar zolang ik op straat nog 
blij wordt van kinderen en 
honden is er hoop en 
hoor je mij niet klagen.

Krabbels Marijke Winnubst



BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I  2014  |  No. 103  |  4 BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I  2014  |  No. 103  |  5

natuur en een gigantische tuin, en kunnen er in alle 
rust werken. In Amsterdam wonen we nu al weer 
negen jaar op de Herengracht. Daarvoor woonden 
we vijfenwintig jaar in de Langestraat en daarvoor 
woonden we ruim twaalf jaar in de Nieuwe 
Leliestraat. Het huis in de Nieuwe Leliestraat komt 
voor in Koetsier Herfst. Ja, dit is echt altijd onze 
buurt geweest en we willen er nooit meer uit.

Recensie Hugo Brandt Corstius over het boek 
Hazepeper
Dat was top. Hazepeper was mijn eerste echte boek en 
Hugo Brandt Corstius schreef toen in een recensie: 
‘Ik heb Hazepeper gelezen en nu ben ik verliefd op 
Charlotte Mutsaers.’ De mensen hadden het in de 
Volkskrant gelezen en spraken er mij op straat over 
aan. Ik kon me geen betere start denken.

Details
Soms word ik beschouwd als liefhebber van details. 
Maar het punt is: er zijn geen details! Dus daar 
kan ik moeilijk een liefhebber van zijn. Er zijn 
zelfs nauwelijks hoofd- en bijzaken. Alles zit met 
causale ketens aan elkaar en in die zin kun je nooit 
zeggen dat, laten we zeggen, de haar van een rups 
er meer toe zou doen dan het Vrijheidsbeeld.

Schorpioen
Ik geloof voor geen meter in astrologie, ik vind het grote flauwekul. 
Aan de andere kant is het frappant dat ik mezelf in de meest 
globale beschrijvingen van de schorpioen direct herken. Tja, die 
tweeslachtigheid vertoon ik in wel meer opzichten. Haha, ook dat 
hoort bij de scorpio, die behalve een insectenschild de inborst heeft 
van een adelaar!

His Master’s Voice
Mijn man en ik hebben altijd foxterriërs gehad. Wij vonden dat nu 
eenmaal leuker dan kinderen. De eerste drie heetten: Dar, Plume 
en Koert. De fox die we nu hebben heet Pieter. Je hebt zelden 
zulke speelse en enthousiaste wijsneuzen gezien. Ik ben trouwens 
ook met een hondje opgevoed. Dat heette Pim. Vanaf mijn eerste 
jaar lag ik naast hem in een kist zoals een ander kind in de box. 
Dat heeft me wel gevormd. Ik zal me door deze ervaring dan ook 
nooit boven een dier stellen en werk iedereen dat die dat wel doet 
onmiddellijk de laan uit.

De buurt
Een van de charmes van deze buurt is dat hij zowel aan de Jordaan 
als aan de ‘stad’ grenst zodat je een grote diversiteit aan mensen 
ontmoet. Onder ‘stad’ versta ik dan het gebied waar de Hema en 

de Bijenkorf zich bevinden. Er is voor mij maar één Hema en dat 
is de Hema van de Nieuwendijk. Dáár heb ik ook via mijn mobiel 
vernomen dat ik de P.C. Hooft-prijs had gewonnen. Onvergetelijk. 
Ik heb ook nog vijfendertig jaar een atelier/werkruimte aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal gehad. Dat liep helemaal door tot aan 
de Spuistraat. Onder in het gebouw huisde een fietsenmaker. Bij 
hem heb ik jaar in jaar uit elke dag koffie gedronken voor ik aan 
mijn werk begon. Tegen een uur of een belde Teun aan en dan 
gooide hij een zakje met plakjes cervelaat van Daan de slager door 
de brievenbus. Die waren voor de hond. ‘Worstpost’ noemde hij 
dat. Hij heeft tot over de tachtig doorgewerkt en is ver over de 
negentig geworden. We zijn vrienden gebleven tot aan zijn dood. 
Door de idioot hoge huurprijzen zijn er helaas wel veel 
middenstanders verdwenen. Voor de visboer, de slager en de 
groenteboer in de Herenstraat zijn voornamelijk cultzaakjes in 
de plaats gekomen. Doodjammer! Gelukkig hebben we nog een 
echte drogist, een fantastische schoenmaker, een bonbonwinkel, 
een wijnwinkel en enkele leuke restaurants, maar de klad zit er 
aardig in. 

De buurtkrant lees ik iedere keer met smaak. Wat mij ook 
intrigeert is die buurtborrel. Daar moet ik misschien ook eens bij 
aanschuiven.

Charlotte in haar werkkamer
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020 6252023 / 06 28346673 
j.beijer-goudsmid@xs4all.nl 

www.jacquelienbeijer-goudsmid.nl 
www.tulipjewels.nl

handgemaakte 
sieraden

diamanten
parels

kleur edelstenen

reparaties

unieke 
ontwerpen

Korte Korsjespoortsteeg 1 
1012 TC Amsterdam

VERENIGINGEN VAN EIGENAREN

V.V.E. BEHEER
BUREAU COMAITA

Ervaring met oud- en nieuwbouw 
en met monumenten
Kleine V.v.E.’s zijn ook welkom

Marianne Dijkman
Bloemgracht 119 hs
1016 KK Amsterdam
020 6234875
06 53594443
comaita1@hetnet.nl
www.bureaucomaita.nlwww.bureaucomaita.nl

ZELF IN TE VULLEN DOOR 
DR en DV !
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Voor informatie over concerten en activiteiten van de Westerkerk  
zie www.westerkerk.nl

integraal gebiedscoördinator gebied west: 
Barbera Lavell: blavell@centrum.amsterdam.nl, tel. 06 30695193
voor vragen over de openbare ruimte in de westelijke binnenstad:
Anatashia Kemnaad, akemnaad@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 83639211
Immelien Visser, ivisser@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 51399583

integraal gebeidscoördinator gebied 1012:
Arjen Hoogeveen, ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl, 
tel.06 28539949
voor vragen over de openbare ruimte in postcodegebied 1012: 
Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 28883440

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

Amsterdam-Noord heeft een museum 
dat door middel van wisseltentoon-

stellingen de duizendjarige bewoning 
van dit stadsdeel belicht. Dit jaar twee 
grote tentoonstellingen: De badhuizen van 
Amsterdam (tot en met juli) en De Scholen van 
Noord (van augustus t/m november). 
Het museum is gevestigd in het voormalig 
badhuis van Vogeldorp, gebouwd volgens 
het model van een stolpboerderij om het 
destijds (1918) landelijk karakter van Noord 
te benadrukken.
Het museum is elke dag, behalve maandag, 
geopend van 13 tot 17 uur. 
Vanuit het museum vinden regelmatig 
door ervaren gidsen begeleide excursies 

door Noord plaats. Men kan fietsen of 
wandelen. 
Details over data, uren, prijzen en de manier van aanmelden: 

www.museumamsterdamnoord.nl. 

Men kan ook na overleg (06 30975602) zelf dag en tijd kiezen en een 

eigen route bepalen.

Beste BBBinnenstad-stemmers,
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons 
heeft gesteld door voor de Bestuurscommissie 
Centrum uw stem uit te brengen op Bewoners
& BuurtbelangenBinnenstad.

BBBinnenstad behaalde helaas geen zetel, 
maar werd wel de grootste van de kleintjes. 
Dit resultaat en uw vertrouwen geven ons 
voldoende moed om door te gaan en platform 
en spreekbuis te blijven voor geluiden en 
initiatieven uit de buurten.
Ons motto is en blijft: buurtbelang gaat boven 
partijbelang. 

De kandidaten van Bewoners&BuurtbelangenBinnenstad

Noord ontdekken vanuit het museum Hartelijk dank!

Van 21 maart tot en met 31 augustus 2014 zijn op initiatief 
van het Amsterdam Museum ruim 60 fotowerken te zien 

over Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners. De 
fototentoonstelling toont het leven aan de gracht in particuliere 
stadspaleizen. Bezoekers kunnen de foto´s van Arjan Bronkhorst 
bekijken op een zeer toepasselijke en sfeervolle locatie: de 
Cromhouthuizen, Herengracht 366-368 - www. cromhouthuizen.nl 

Fototentoonstelling Achter de Gevels  
in de Cromhouthuizen

fo
to

: I
ng

rid
 d

e 
Gr

oo
t



ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed....... 112
geen spoed (€ 0.14 p/m)........................................ 0900-88 44
Aangifte diefstal ....................................................... 559 88 44
Centrale doktersdienst (ma-vr) ................................ 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. .................................................. 599 30 16
Landelijke Geneesmiddelen Infolijn(10-16 uur)  0800-099 8877

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Gemeente Amsterdam .... 14 020
Voorlichtingscentrum Gemeente Amsterdam .... 020 624 11 11
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht .................  020 553 05 21 
Info Stadsdeel Centrum ..................................... 020 256 44 44
Klachten bestrating ........................................... 020 551 95 55
Milieudienst Geluidsoverlast -  
handhaving terrassen ........................................ 020-551 34 56
Milieudienst (klachten filmopnames) ................ 020-256 44 57
Openbare verlichting / Dynamicom - 
KimDivv@amsterdam.nl .................................... 020-597 26 26
Meldpunt discriminatie ...................................... 020-638 55 51
Meldpunt extreme overlast binnenstad ............. 020-256 44 42
Meldpunt overlast te water - 
www.waternet.nl - 24 uur per dag ........................ 0900-93 94

 
Meldpunten overlast short stay: * Zoeklicht .................... 14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
* Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl 
Waternet o.a. Putzuigdienst en Storingen .............. 0900-93 94
Milieu klachtenlijn ............................................. 020-620 79 76
Reiniging – grofvuil, vragen en klachten 
& Reinigingspolitie ............................................. 020 551 95 55
Horeca klachtentelefoon - 24 uur per dag ....... 020-421 45 67 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ...... 0800-70 00
 
HULPDIENSTEN EN ADVIES
Wijkcentrum d’Oude Stadt ................................ 020-638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ........................................... 0800-04 32 
Bureau Rechtshulp ............................................ 020-520 51 00
Sociaal Raadslieden: d’Oude Stadt - 
Blankenberg Stichting ....................................... 020-344 51 20
Stopera .............................................................. 020-552 25 37 
Amsterdams Steunpunt Wonen ......................... 020-523 01 30
Huurspreekuur d’Oude Stadt ............................. 020-638 22 05
Huurteam Binnenstad ....................................... 020-421 48 68
Thuiszorg Amsterdam ............................................. 0900-95 51
CentraM- [vh Blankenberg Stichting] ................ 020-557 33 33
 

Blokkeren bankpassen en pincodes ........................ 0800-03 13
Dieren Ambulance ............................................. 020-626 21 21
Ongedierten Bestrijding GG&GD ........................ 020-555 56 00
Geluidoverlast Schiphol ..................................... 020-601 55 55
Bureau Brandveiligheid ..................................... 020-555 66 66 

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 

www.huidartsdemari.nl       www.parkstadkliniek.nl

• acne
• allergische aandoeningen
• cosmetische problematiek
• couperose
• eczeem
• haarproblemen
• huidkanker
• kinderdermatologie
• lasertherapie
• onrustige moedervlekken
• ouderdomsvlekken
• overbeharing
• s.o.a.
• schimmelnagels
• wratten
• zwemmerseczeem

U kunt een afspraak maken 
via nummer 020 6249888

Indien u verwezen bent door uw huisarts worden de 
kosten door uw zorgverzekering vergoed.

Polikliniek voor Dermatologie heeft er een nieuwe 
locatie bij: Keizersgracht 43, 1015 CD Amsterdam

Mw. drs. M. Kharfi

drs. Fr. de Mari

spreekt Nederlands, Engels, Frans (moedertaal), 
Italiaans en Arabisch

parkstadkliniek
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