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volgen. Enkele bestuursleden moesten 
vanwege verhuizing alweer snel afhaken, 
waardoor even stagnatie dreigde. Maar 
na enkele geanimeerde kennismakings-
bijeenkomsten kwam StadsdorpBuurt7 
alsnog van de grond en ontstond het 
huidige stramien van activiteiten en bij- 
eenkomsten.

naast de al langer bestaande buurtborrel, 
elke laatste maandag van de maand (nu 
bij Die Port van Cleve), kwam er een 
koffie inloop elke tweede donderdag (bij 
Hegeraat). Verder zijn er leeskringen en  
groepen die zich bezig houden met  
wandelen, kaarten, theater- en museum-
bezoek, huizenonderzoek en uit eten gaan. 
Ook zijn er plannen om meer met muziek 
te gaan doen, wie weet straks misschien een 
eigen dorpskoor of -orkest. 

De combinatie van cultuur en gezelligheid 
bevalt, je leert elkaar beter kennen, leeft 
met elkaar mee, ook bij voorkomende 
problemen. Een kleine handreiking vloeit 
daar soms al vanzelfsprekend uit voort. 
Om deze vorm van nabuurschap nog 
meer uit de verf te laten komen, is een 
burenhulpgroep opgericht. Hoog op de 
agenda staat ook het geven van bekendheid 
aan het Stadsdorp in het aangrenzende 

deel van de Haarlemmerbuurt, dat oor-
spronkelijk buiten het gebied lag.
Van alle initiatieven en activiteiten blijft 
iedereen die zich daarvoor aanmeldt via 
een mooie digitale nieuwsbrief (op verzoek 
ook uitgeprint) op de hoogte. Daarin 
worden ook de themabijeenkomsten aan-
gekondigd, die een paar keer per jaar worden 
georganiseerd, vaak met een thema rond 
zorg en wonen. De bijeenkomsten vinden 
plaats in de Wester- of noorderkerk, in de 
toekomst hopelijk ook in de Torensluis en 
altijd met een drankje van De Ware jacob na 
afloop. De volgende bijeenkomst start met 
een zwaarder thema, het levenstestament, 
maar sluit vanwege het lustrum extra 
feestelijk af met muzikale omlijsting. 

www.stadsdorpbuurt7.nl

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 buurtgeno-
ten in Die Port van Cleve, 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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Els Willems 

Het eerste lustrum van StadsdorpBuurt7 is 
aanleiding voor een prettig gesprek met 
Ina Wilbrink, de nieuwe voorzitter. ‘De 
naam stadsdorp geeft precies aan wat er 
mee bedoeld wordt, een dorp in de ‘stad’ , 
vat ze de basisgedachte van de stadsdor-
pen nog even samen. ‘In een dorp ben je 
niet anoniem’. 

H et is prettig in een buurt te 
wonen waar mensen elkaar 
kennen, groeten en naar elkaar 
omkijken. De vrijheid van de 

stad, maar wel met sociale samenhang. 
in een buurt als deze, waar steeds meer 
bekende buren plaats maken voor een 
constante wisseling van Airbnb-gasten en 
‘shortstayers’ kan die sociale samenhang 
wel een extra impuls gebruiken.’ 

Stadsdorp Zuid gaf een goed voorbeeld 
hoe buurtgenoten met en voor elkaar 
‘modern nabuurschap’ kunnen realiseren. 
Maar elke buurt is anders en alle 25 
Amsterdamse stadsdorpen moesten 
daarin werkendeweg hun eigen vorm 
vinden. Hoe   StadsdorpBuurt7 vorm kreeg, 
met Henny Brouwer (1943-2016) als 
initiatiefnemer en doorzetter, hebben 
trouwe lezers in de buurtkrant kunnen 

Lustrum StadsdorpBuurt7

  Wat.. ligt de 
evenaar hier 

vlakbij?

klopt!  net 
als de slager 
en de drogis- 
  terij

 THEMA BIJEENKOMST

Het Levenstestament, alles in kaart gebracht
m.m.v. Confidente Amsterdam

Op 5 juni om 16.30 uur 
in de Westerkerk

Iedereen is welkom!

Aanmelden 
per mail contact@stadsdorpbuurt7.nl 
of telefonisch 06 23 46 86 35

  Nieuwe 
  Gaper

Straatbeeld Torensluisbrug
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Krabbels Marijke Winnubst

SAMENSprAAK

Verrukkelijk wereldnieuws in het voor-
jaarsnummer van de ‚Binnenkrant’: het 

stadsdeel heeft een wildplasmanager aange-
steld!!! Een godsgeschenk, want in het louche 
verleden moesten we ons behelpen met luid 
slurpende, stinkende gietijzeren pisbakken 
en dreghaak aan de brugleuning voor de te 
water geraakte sukkel. Nu rust de ter hand-
neming bij één wildplasmanager.
We hadden ook geen man-agers. Het Neder-
lands voorziet in een onuitputtelijke reeks 
nuanceringen: administrateurs,  bestuurders, 
regelaars, controleurs etc. Het was altijd 
glashelder wat iemand uitspookte voor de 
kost, maar met de Brexit-taal van de roes-
tige Britten en de gevoelsarme Nep-taal 
van de plebejer Trump tasten we in het 
duister. Daarom wijs ik de ééntalige, Engels 
sprekende medelanders op de heldere, zintui-
gelijke taal van Annie M.G. Schmidt en Willem 
Wilmink, die ik steeds meer bewonder sinds 
ik anderstaligen begeleid bij hun spreekvaar-
digheid. Neem bijvoorbeeld regen:  het ruist, 
het miezert, het giet, het plenst op de hele 
planeet. Slechts op ons pietepeuterig landje 
regent het pijpenstelen: van die lange slanke 
stelen van de Goudse kleipijp. Zo’n denkbeeld 
is de hartslag van een moedertaal,  welke ik 
met liefde doorgeef.
Maar ikzelf leer ook leuke dingen van hén. 
Een lieftallig Turks jongmens, die na één 
bezoek aan Rotterdam stapel verliefd werd op 
alles wat Nederland biedt, vertelde over een 
raadselachtig recept dat hij had bereid uit zijn 
Oudhollandse kookboek. Bij alle stamppotten 
die ik opnoemde bleef hij hardnekkig ‘nee’ 
schudden. Het bleek Kamper Steur te heten, 
een bijgerecht van eieren in mosterdsaus. 
'En waar is de vis van de kaviaar gebleven ?' 
 vroeg ik. 
'In de rivier', zo legde hij uit, want volgens 
een oud volksverhaal werd een gigantische 
steur gevangen voor een eetfestijn van een 
invloedrijke bezoeker aan Kampen. Toen de 
hotemetoot zijn komst uitstelde, werd de 
steur teruggezet in de IJssel voorzien van een 
luide bel, om hem later eenvoudig te kunnen 
lokaliseren. Maar deze liet zich niet opnieuw 
paaien voor zijn eitjes, vandaar het kippenei.
Sinds dit wapenfeit is het niet alleen een 
Oudhollands recept maar ook, ontdek ik in 
de Dikke van Dale, een bestaand begrip: een 
kampersteur is een domme actie. Dom? Afge-
lopen jaren zijn tientallen steuren uitgezet in 
de Rijn, dan wel zonder bel, maar mét elec-
tronische zendertjes.

D
e middeleeuwse gewelven 
onder brug 9, de brug over 
het Singel met het beeld 

van Multatuli erop, worden 
verbouwd tot een ruimte waar- 
van buurtbewoners gebruik kun- 
nen maken. Eigenlijk zou de ver-
bouwing al klaar moeten zijn, 
maar onlangs kwam aan het licht 
dat het dak van de gewelven lek 
is. Anders gezegd: het brugdek is 
lek. En omdat het geen goed idee is 
het huis te verbouwen als de regen 
naar binnen klettert, moet eerst de 
brug worden gerepareerd. Dat staat 
gepland voor de zomermaanden. 
Daarna wordt de interne verbou-
wing uitgevoerd en kan De 
Torensluis naar verwachting rond 
de jaarwisseling worden geopend.

Het is de bedoeling dat De 
Torensluis een ruimte wordt voor 
actieve buurtbewoners. Het wordt 
geen buurthuis in de klassieke zin, 
waar de gemeente allerlei diensten 
aanbiedt of gesubsidieerde evene-
menten plaatsvinden. Het wordt 
geen adres waar je naar believen in- 

en uitloopt, maar een ruimte waar initiatiefrijke bewoners hun plannen kunnen realiseren 
met als doel: de cohesie in de buurt te versterken, of het contact tussen buurtbewoners te 
stimuleren. Het is dus niet de bedoeling dat de buurt afwacht wat De Torensluis gaat 
organiseren, maar dat buurtinitiatieven waarvoor momenteel geen ruimte beschikbaar is 
een plek kunnen vinden. Om met een variant op jF Kennedy te spreken: ‘Vraag niet wat de 
buurt kan doen voor jou, maar vraag je af wat jij kunt doen voor de buurt.’

Onlangs heeft op het stadhuis een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, Stichting 
Torensluis en StadsdorpBuurt7. De gemeente gaat de ruimte gebruiksklaar maken en 
verhuurt het aan Stichting Torensluis. Het Stadsdorp wordt een van de gebruikers van 
de ruimte. Maar er is nog ruimte voldoende voor Buurt 7 om gebruik te maken van de 
prachtige gewelven.  

Belangstelling of ideeën: voorzitter@detorensluis.nl  

Eerst moet het dak dicht
Willem Pijffers

De Torensluis
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Hans Bergmans

Op een kwade nacht in november 2016 ontvreemdden onver-
laten de prachtige gaper die de gevel van Drogisterij Het Heertje 
sinds jaar en dag sierde. Meteen gonsde het van de geruchten 
over wat hier achter stak: een misplaatste studentengrap, de 
opdracht van een verzamelaar of een uitvloeisel van de Zwarte 
Pietendiscussie? 

I
n het maart 2017 nummer van deze krant schreef Hanna 
Lantinga een vlammend artikel waarin ze eiste dat onze gaper 
aan de rechtmatige eigenaar terug zou worden gegeven. Maar 

er gebeurde niets en de kale haak in de muur van Herenstraat 7 
bleef ons al die tijd herinneren aan dit gevoelige verlies. Totdat de 
eigenaar van het pand het heft in handen nam. Hij ging op zoek 
naar een beeldhouwer die een waardige vervanger zou kunnen 
creëren en vond na enig zoeken Rein Veldboer. Hij is een van de 
weinige beeldhouwers die nog handmatig ambachtelijk werkt. Op 
zoek naar documentatie over de verdwenen gaper, klopte Rein aan 
bij het Stadsarchief en het Bureau Monumenten & Archeologie, 
maar ze konden hem niet helpen. 

Bij de Vereniging van Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen had 
hij wel succes; er kwamen enige foto’s boven water waarop hij zijn 
tekeningen kon baseren. Ook berekende hij aan de hand daarvan 
de omvang van de nieuwe gaper, rekening houdend met het 
perspectief wanneer van onderaf gezien. Hij selecteerde Europees 
eikenhout, uit de kern van de boom gezaagd dat vrijwel niet meer 
werkt, en vormde een groot blok door acht grote plakken aan 
elkaar te lijmen, zes verticaal en daarop twee horizontaal.  Toen 
kon het lange handwerkproces van zagen en hakken, raspen en 
schuren beginnen. Met hamer en beitel, werd behoedzaam naar de 
eindvorm toegewerkt. Het blok van 90 kilo woog nog maar de helft 
toen de gaper zijn definitieve vorm had gekeregen: 70 cm hoog, 42 
breed en 38 lang. De ongeverfde gaper kreeg een laag grondverf en 
daar overheen olieverf. Aan de hand van de kleuren op de foto’s 
heeft de kunstenares Constance Wegewijs het beeld afgeschilderd. 
Het kroontje, de oorbellen en de pil op de tong zijn met bladgoud 
ingelegd. *

Harrie Piet, sinds afgelopen november de nieuwe eigenaar van 
Drogisterij Het Heertje, was bijzonder ingenomen met de moor 
met de vergulde pil op zijn uitgestoken tong, sinds de 17de 
eeuw het uithangbord van een drogist. Ook de andere winkeliers, 
bewoners en voorbijgangers waren  blij verrast met de terugkeer 

van de kleurrijke gaper die nu opnieuw het straatbeeld opvrolijkt.

*Om te zien hoe de gaper werd gecreëerd, zie www.beeldenvanreinveldboer.nl.
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De verrassende reïncarnatie van de verdwenen gaper

Rein Veldboer, beeldhouwer. De kunstenaar heeft voor drogisterij ‘t Heertje 
in de Herenstraat de nieuwe gaper gemaakt



Marijke Winnubst

Het is vermeldenswaard dat er een slagerij terug is in de Lijn-
baansteeg. Te danken aan de twee nieuwe exploitanten, 
ondernemer en vakman, die bereid zijn te investeren in wat zij 
noemen hun missie & visie dat dieren een goed leven moeten 
hebben, in hun natuurlijke omgeving met goed voer.  

U
itsluitend dán verkrijg je vlees van topniveau dat uitstijgt 
boven de veelomvattende kwalificatie ‘biologisch’. Dat zegt 
Remco van Dooren (40) met een diep gewortelde vleesliefde 

als telg van 5 generaties slagers. De familie van vaderskant begon 
in 1892 in Kampen en later in het pittoreske Gelderse Hattem, een 
Hanzenstad waar hij opgroeide. na de middelbare school was het 
vanzelfsprekend dat hij voor de slagersvakopleiding koos waar 
hij in 4 jaar alles over het ambacht leerde. Voor praktijkervaring 
hopte hij van bedrijf naar bedrijf en de laatste 10 jaar vast onder 
de rook van Amsterdam, terwijl hij één dag in de week les gaf op 
de slagersvakschool om uiteindelijk afgelopen maart als startende 
ondernemer in zijn kraakheldere winkel een klantenkring op te 
bouwen bij wie de vonk van zijn liefde voor vlees en dier overslaat.

Voor Remco is het allerbeste wat de natuur te bieden heeft het 
West-Vlaams rood bont, een stevig, robuust, raszuiver runderras, 
dat met streepjes vet dooraderd vlees een fijne structuur geeft, 
vol eiwitten. Het zeldzame, bijna uitstervend ras graast van mei 
tot november naar hartelust in de Westvlaamse wei, en ’s winters 
geniet het zorg in een ruim bemeten stal met speciaal lokaal 
verbouwd voer. na de slacht moet het vlees rijpen, tenminste 3 
weken in een speciale rijpingskast en voor bereiding thuis, vraag 
het de vakman. Ook de vrolijke wroeters, het Duroc varkensras met 
zijn roodbruine vacht en grappige oren heeft een uitstekend leven 
bij zorgzame veehouders, dus zeer gewild bij chef-koks.

Zijn (vlees)waar is een luxe natuurproduct en daar hangt een 
prijskaartje aan. net als aan de lokatie, de totaal onmogelijke 
winkelhuur in de, door toeristen versjteerde, binnenstad.
‘En toch moeten we minder vlees eten’, zegt Remco ‘niet elke 
dag uit gewoonte, maar bewust een paar keer per week een keuze 
maken voor kwaliteit. ik organiseer een workshop binnenkort, 
onder andere over de anatomie van het dier.’

Aan het winkeltafeltje, waar Remco en vriend jan regelmatig na 
sluitingstijd het avondmaal gebruiken, drinken we een krachtige, 
ongefilterde rode wijn, Fonrand van Rank-wijnimport, die als 
nevenverkoop product op de plank staat. Op het etiket prijkt 
een vos, die ronddoolt in het Rhône-dal in de wijngaard van 

een nederlands echtpaar dat de grond, behorende bij Chateau 
Fonrand. exploiteert met dezelfde filosofie van duurzaamheid. 
niet de afbeelding van het zoveelste kasteel, maar de vos blijft in 
je geheugen hangen en herinnert aan de goede smaak van die rode 
wijn. 

Wil je méér weten ? Remco organiseert zaterdag 2 juni een wijn & eetproeverij. 
Inschrijven in de winkel, vol is vol.

Vleesch-atelier Van Dooren     

Remco van der Mijl, eigenaar van slagerij van Dooren, bezig met het uitbenen 
van een lamsbout
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Van de drukte naar de luwte
Ina Wilbrink

Wisseling van de wacht in het winkeltje op de hoek van Singel 
en Korsjespoortsteeg. Moeder Tut en dochter Hola, die hier 
vintage kleding en accessoires verkochten, werden afgelost door 
Maria Bastiaens en Marre van Dantzig van reisboekhandel 
Evenaar. Goed nieuws voor de globetrotters onder ons, maar ook 
voor de leunstoeltoerist, die liever lezend de wereld intrekt. 

D
e oude locatie van Evenaar lag even verderop aan het Singel, 
op de hoek met de Oude Spiegelstraat. Ooit was het een ideale 
plek, dichtbij andere boekhandels en antiquariaten rond Spui 

en Singel. Maar ook in de ‘9 straatjes’, waar de huurprijzen zo hoog 
zijn gestegen, dat ze na meer dan 25 jaar helaas het veld moesten 
ruimen. Hoewel voor beiden de AOW-leeftijd in zicht is, dachten 
Marre en Maria nog lang niet aan stoppen. Ze gingen op zoek naar 
een minder kostbaar alternatief en zijn vastbesloten om van de 
overstap vanuit de drukte naar de luwte van onze buurt een succes 
te maken.  

‘De winkel past ons als een jas, we hoefden eigenlijk alleen onze 
boekenrekken te installeren, verder profiteren we van alles wat 
Tut en Hola al hadden aangelegd’, zegt Maria als ik een paar 
weken na de geanimeerde openingsborrel binnenstap voor een 
nadere kennismaking. ‘Onze boekencollectie komt, overzichtelijk 
gerangschikt per werelddeel en land, eigenlijk nog beter tot 
zijn recht en we voelden ons hier ook meteen opgenomen in een 
buurtgemeenschap. Er kwamen spontaan al  veel  mensen binnen, 
een hulpvaardige buurman hielp zelfs met het ophangen van 
ons uithangbord’, vat ze de eerste ervaringen samen. ‘Maar wat 
we vooraf al beseften, het aantal passanten is hier minder groot.’ 
Van de passerende toeristen proberen ze een graantje mee te 
pikken met artikelen zoals ansichtkaarten, Amsterdam boeken, 
grachtenhuisjes en  miniatuurfietsjes. En  verder gaan ze  er 
gewoon nog veel harder aan trekken om hun bestaande publiek 
aan zich te binden en nieuwe mensen over de vloer te krijgen.  

Plannen hebben Marre en Maria al volop. Met het organiseren 
van lezingen en signeersessies gaan ze onverminderd door, 
maar de nieuwe omgeving met het Multatulihuis en het 
Multatuligenootschap praktisch als buren en vele schrijvers als 
buurtgenoten, levert wel nieuwe inspiratie. Daarnaast willen 
ze leeskringen organiseren, misschien ook een beginnerscursus 
italiaans. Een eerste leeskring, over reizen en reisverhalen, start 
binnenkort; een lezingenreeks in het najaar zal mogelijk over 
biografieën gaan. 

De basis van alle nieuwe initiatieven is en blijft echter hun rijke 
collectie aan reisverhalen, reisgidsen, wereldliteratuur, cultuur en 
geschiedenis, zoveel mogelijk zelf gelezen om ons goed te kunnen 
adviseren. ‘Daarnaast kunnen mensen hier ook terecht voor het 
bestellen van alle overige boeken’, verzekert Maria tot slot, ‘we zijn 
gespecialiseerd, maar ook gewoon een boekhandel.’

www.evenaar.net

In de vensterbank Marre van Dantzig, een van de eigenaressen. Links op de 
muur een klein streetart-tableau van kunstenaar Kai. Op de reliëftegel staan 
twee figuurtjes bij een stapel boeken. Marre en Maria ontdekten dit tableau 
toen ze voor de eerste keer naar het pand gingen kijken. “Het was als een 
teken, alsof dit pand was voorbestemd.”
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Doorstart Reisboekhandel Evenaar
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Elementenstraat 12
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020  411 66 40
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 COLOfON

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
W E S T E R K E R K  A G E N D A

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

redactieleden
Hans Bergmans tel. 624 00 34
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 (duo)  tel. 623 55 01
Ton Mol                 tel. 06 12877879

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

Oplage 5000

rekeningnummer:
IBAN NL66INGB0002341576
t.n.v. BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam
penningmeester: Els Willems

Volgende krant | september 2018 
Sluitingsdatum advertenties:
15 juli 2018
Kopij vóór 15 juli 2018 sturen naar de 
eindredactie. 

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

Gebiedsbeheerder Ad Vrijhoef: a.vrijhoef@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583

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

gebied 1012:
Gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031

Gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

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 
rechtstreeks melden.

LUNCHPAUZE CONCERTEN : wEkELijksE ORgELCONCERTEN OP vRijdAg  13-13:30 UUR

Nieuws van Stichting !WOON
MAxIMALE HuurVErHOgINg pEr 1 JuLI
De huurverhoging zal ook dit jaar weer inkomensafhankelijk zijn. Voor inkomens 
t/m €41.056 zal een maximale verhoging van 3,9% (inflatie + 2,5% opslag) 
gelden. Huishoudens met een inkomens vanaf €41.056 kunnen maximaal 5,4% 
aangezegd krijgen. Wel moet de verhuurder een verklaring van de Belasting-
dienst meezenden.

Deze inkomensafhankelijke verhoging mag niet in rekening worden gebracht 
bij huishoudens waarvan tenminste 1 persoon op 1 januari 2018 de pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ook huishoudens van 4 of meer personen en 
chronisch zieken/gehandicapten worden uitgesloten.

In de corporatiesector zullen de huurverhogingen wat lager uitvallen vanwege 
de zogenaamde huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging moet 
namelijk onder de 2,4% blijven. Omdat dit een gemiddelde betreft over het 
gehele bezit van de corporatie, kan je daar als individuele huurder geen rechten 
aan ontlenen. Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten dient u het huurcontract 
er op na te slaan. 

Uiteraard kunt u met al uw vragen over de huurverhoging terecht bij het huur-
team en inloopspreekuur van stichting !WOON. 

Bel of kom langs op ons spreekuur. Voor alle vragen over huren, wonen en 
VvE aangelegenheden kunt u elke woensdag van 14-17 uur en van 19-20 uur 
terecht op het woonspreekuur, Recht Boomssloot 52. 
U kunt ons ook bellen op (020) 5230 130.  
E-mail: centrum@wooninfo.nl   |  website: www.wooninfo.nl. 01/06 - Jos van der Kooy

08/06 - Jos van der Kooy
29/06 - Alexander de Bie
06/07 -  Iddo van der Giessen en Dirk Jan 

Versluis-Händel op twee orgels I
13/07 -  Iddo van der Giessen en Dirk Jan 

Versluis-Händel op twee orgels II
20/07 -  Iddo van der Giessen en Dirk Jan 

Versluis-Händel op twee orgels III
27/07 -  The West Virginia University Alumni 

Wind Symphony

03/08 - Geen dag zonder Bach 
10/08 - Jos van der Kooy
17/08 - Grachtenfestival 
24/08 - Niels Jan van der Hoek
31/08 - Alexander de Bie 
07/09 - Ingeborg van Dokkum
14/09 - Hans van Haeften
21/09 -  Floris van Gils - Bach en Hindemith II

GEEN DAG ZONDER BACH 
Dagelijks een programma door Jos van der Kooy 
van 30 juli t/m 3 augustus van 13.00 tot 13.30 uur. Inleiding vanaf 12.45 uur.

GRACHTENfESTIVAL
Dagelijks van 11 augustus t/m 17 augustus door jonge solisten van 
het Prinses Christina Concours en organist Jos van der Kooy.

I
n de vorige editie van Buurtkrant Zeven konden wij u aan 
de nieuwe wijkagenten voorstellen. Het was van korte duur. 
Wijkagent Anton de Haan is inmiddels vervangen.

Sandra Lammers en Corrine Kouwenberg zullen als duo de functie 
van wijkagent in het Koepelkwartier gaan vervullen.
We hopen u in september een uitgebreidere introductie te geven.

 O N Z E  N I E u W E  W I J K A g E N T E N
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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 centrum:terrassen/horeca/personen  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn ............. 421 45 67 
Openbare verlichting ............................................... 14 020
Meldpunt discriminatie.............................................   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........ 0900-93 94
Melden overlast vakantieverhuur: ga naar website: 
www.overlastvakantieverhuur.nl 
Reiniging – grofvuil .................................................... 256 35 55

Zwerfvuil, parkeren, bestrating: stuur via whatssapp een foto 
naar 06 44440650
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
Stichting !Woon ........................................................ 523 01 30
Stichting !Woon team Centrum ................................ 523 01 10 
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
Comité Westelijke Grachtengordel:  
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

BuurTrEgISSEurS en gEBIEDBEHEErDErS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord -
Roeland Plugge ................................................. 06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - 
Ad Vrijhoef ....................................................... 06 513 99 583
e-mail: a.vrijhoef@amsterdam.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks .......... 06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, 
Peter Neerings ................................................. 06 107 63 019 
e-mail: peter.neerings@politie.nl  
Winkelstraatmanager Raadhuistraat/Westermarkt:  
Moheb Alecozy, moheb@alecozyconsult.nl...  06 52 55 60 66




