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voorwerpen zoals zwart wit geverfde sar-
dientjes en knalrode pepers. Wat bovendien 
opvalt zijn vier fraai gedecoreerde meters- 
hoge houten pilaren en pilasters uit India. 
Rob vertelt er meteen bij dat deze niet 
te koop zijn; ze behoren tot zijn privé- 
verzameling. 

Vijfentwintig jaar geleden richtte Rob 
B.O.T.C. op. Daar ging een succesvolle 
internationale carrière in het modevak 
aan vooraf. Hij zette het merk Soap Studio 
van ontwerper Frits Klaarenbeek op de 
kaart door de kledinglijn bij geselecteerde 
detaillisten, zoals De Bijenkorf en Maison 
de Bonneterie, te introduceren. Hij ging 
ook de grens over en bood Soap Studio 
creaties aan op de belangrijkste Europese 
damesmodebeurzen: Prêt à Porter in Parijs 
en tegenhangers in Engeland, Denemarken 
en Duitsland. Het resultaat was een lijst 
afnemers van het kaliber Galerie Lafayette 
en Harrods, die zich uitstrekte van 
Scandinavië tot en met Frankrijk. Hij was 
een sterverkoper die, gedreven door zijn 
passie, vrijwel continu op pad was. Na 
fijne decennia in de modewereld vond Rob 
dat het tijd werd voor iets heel anders en 
richtte B.O.T.C. op. 

Op zoek naar bijzondere artikelen, kon 
hij zijn reislust en zin voor avontuur bot- 

vieren. Mede vanwege de Chinees-Indische 
achtergrond van zijn ouders, trok hij 
regelmatig naar Indonesië. Met Bali als 
standplaats reisde hij naar diverse plekken 
in de archipel op zoek naar uitzonderlijke 
spullen. (Hij bood als eerste in Nederland 
tafels van hergebruikte teak aan.) Daar-
naast reisde Rob door India, waar hij 
bijzondere artisanale voorwerpen vond. 
Zijn jachtterrein lag ook dichter bij huis;  
hij dook op in Polen, Oekraïne en Frankrijk, 
en ontdekte daar verrassend mooie 
objecten. Hij opende een winkel op het 
Singel, eerst op nummer 91 en sinds 2018  
aan de overkant op 110. De meer omvang-
rijke stukken (kasten, een enorm houten 
paard) takelde hij naar de tweede verdieping 
van zijn appartement in een voormalig 
klooster op de Spaarndammerstraat, waar 
hij open dagen hield. Wijde bekendheid 
kreeg B.O.T.C. door te adverteren in gidsen 
zoals Local Heroes. 
Toch is het dit zondagskind niet altijd 
voor de wind gegaan; in 2015 kreeg hij een 
beroerte. Ofschoon nu enigszins beperkt, 
is Rob even enthousiast en innemend als 
voorheen. Hij heeft samen met Margot een 
bijzondere plek gecreëerd met een unieke, 
gezellige sfeer die je elders maar zelden 
tegenkomt. 

www.singel110.com

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, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur en praat verder tijdens de 
prettig geprijsde maaltijd. 
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Hans Bergmans
 
Er zullen vast buurtbewoners zijn die  
Rob Bos Otten en zijn zakenpartner 
Margot niet kennen, maar vermoedelijk 
zullen het er  niet veel zijn. Van vrijdag 
tot en met zondag staan zij klaar om 
buurtbewoners en klanten gastvrij te  
ontvangen op Singel 110, hoek Blauw-
burgwal. 

De zaak staat bekend onder de 
enigszins mysterieus aandoen- 
de initialen B.O.T.C. Bij nader 
inzien blijkt dit de afkorting te 

zijn van de indrukwekkende bedrijfsnaam 
Bos Otten Trading Company. De winkel 
biedt de bezoeker een overvloed aan mooie 
en exotische objecten uit binnenland, en 
vooral uit het verre buitenland. De selec- 
tie bestaat uit zulke uiteenlopende zaken 
als de Silvershine lampencollectie, bron- 
zen beelden, wijnrekken, sieraden, glas- 
objecten, opvouwbare krukjes, decora- 
tieve stempels gebruikt voor het batik- 
ken, schelpendoosjes, spiegels omlijst 
met hergebruikte teak bielzen, ’n forse 
maar aandoenlijke teckel, maar ook kleine 

Zeg, die 

geukes Foppen…

liet de bom 
niet in een 

dooFpot 
stoppen

  Stadsdeel-
  commissie

Rob voor zijn winkel in gesprek met een buurtbewoner 
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Krabbels Marijke Winnubst

Schaduwen en echo’S uit een 
duiSter verleden 

1940 - 45                

In tranen las ik het vluchtelingenhulpartikel 
in De Correspondent, daar het een verdron- 

gen jeugdtrauma blootlegde: één van die blik- 
semhuisovervallen van de nazi’s, de ontred-
dering en angst van mijn moeder, in haar 
veilige armen een onderduikbaby en ik aan 
haar rok, op het slaapkamermatje waaronder 
zij in allerijl valse persoonsbewijzen en voed-
selbonnen had gestopt. Maar toen, een klein 
wonder: de Duitse soldaat bekeek de gemütli-
che Verwandtschaft, keerde zich schielijk om, 
riep zijn handlangers bijeen en stommelde de 
trap af. Daarna heeft mijn moeder uitsluitend 
gezegd: ‘Er waren óók goede Duitsers’, waar-
over ík mijn halve leven moest doen.

2017 - 18  BIJ DE BUREN
’De hoofdredactrice van de Belgische Marie 
Claire schrikt in de vroege ochtend wakker 
van het gebeuk op haar buitendeur. In pyjama 
rent ze naar beneden. ‘Federale politie!’ Ze 
doet de deur op een kier. Direct vallen zeven 
gewapende politieagenten het huis binnen. Ze 
duwen haar zonder uitleg op de bank, terwijl 
zij twee uur lang haar huis onderzoeken. Ze 
eisen de sleutel van haar auto en de wacht-
woorden van al haar accounts. Ze nemen twee 
computers, twee telefoons, al haar USB-sticks 
en opschrijfboekjes mee. Terwijl ze nog zit na 
te trillen, belt een collega-journaliste. Ook bij 
haar zijn ze binnengevallen. Op dat moment 
begrijpt ze het pas: allebei zijn ze lid van een 
burgerplatform dat voedsel en onderdak biedt 
aan vluchtelingen in het Brusselse Maximi-
liaanpark.
Zij staan terecht samen met 10 anderen we- 
gens mensensmokkel en deelname aan een 
criminele organisatie. In december spreekt de 
rechter haar vrij. De opluchting is van korte 
duur, want onder politieke druk, gaat de open- 
baar aanklager in hoger beroep’.

'Als je Vadertje Staat en Vrouwe Justitia niet 
meer vertrouwen kan, waar blijf je dan …?'
Hoewel, torenhoog boven laffe ceremonie-
meesters van het machtspel én de haat en 
oorlogsretoriek van territoriumdriftige klein-
burgers, weerklinkt de jubel van het (zwarte) 
schaap met vijf poten: 'Vriendschap, liefde, 
broederschap... dat mag je nooit vergeten. 
We benne op de wereld om mekaar om 
mekaar om mekaar te hellepe nietwaar'.

!   

Lees het onthutsende boek van onderzoeks-
journaliste Linda Polman: Niemand wil ze 
hebben. De tachtigjarige geschiedenis van het 
Europese ’vluchtelingen (mis)management’.

Verbouwing Torensluis begonnen

BIJ AANKOOP ECM
GRATIS BARISTA 
WORKSHOP 
VOOR 2 PERSONEN

tot ziens in 
onze showroom
stromarkt 15
amsterdam-coffee-
experience.nl
020 363 93 22 
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Het heeft even geduurd, maar de  
Gemeente is begonnen aan de verbouwing 
van de Torensluis. 

D
e gewelven onder brug 9 over het 
Singel (waarop het beeld van Multatuli 
staat) waren niet waterdicht, dus voor- 

dat er een ruimte voor de buurt kan worden 
gecreëerd moest het brugdek worden 
geopend om de lekkage ongedaan te maken. 
De leknaden zaten op het punt waar ooit de 
Roodenpoortstoren stond. Gezien vanuit 
de fundamenten van deze toren liggen de 
gewelven van de Torensluis in noordelijke 
en zuidelijke richting onder de brug, met 
de vierkante onderbouw van de toren in het 
midden. De gewelven waren waterdicht, 
maar de oorspronkelijke omvang van de 
vierkante toren was afgedekt met een 
lekkende betonplaat. Deze moest worden 
blootgelegd en afgedicht. Begin mei is 

daarom de rijweg langs de brug gedeeltelijk 
afgesloten en zijn de keitjes uit het wegdek 
gehaald. 

De ingreep heeft 9 maanden op zich laten 
wachten, omdat het brugdek onder de 
hoede van een andere gemeentelijke dienst 
valt dan de gewelven. Deze dienst was niet 
op de hoogte van de bestemming tot locatie 
voor buurtgebonden activiteiten en zag 
geen reden het brugdek te repareren. Ook 
maakte de brandweer bezwaar tegen het 
afsluiten van brug 9. Maar in mei was het 
dan toch zo ver. De betonplaat is ingepakt 
in waterdichte materialen, de keitjes 
zijn teruggelegd en de contouren van de 
Roodenpoortstoren zijn weer als van ouds 
zichtbaar in het wegdek.
Het bestuur van Stichting Torensluis hoopt 
nu dat het brugdek inderdaad waterdicht 
is. Voor de verbouwing van de ruimte 
onder de brug ligt al jaren een plan klaar en 
is een aannemer gevonden. Het ziet ernaar 
uit dat de verbouwing nu snel begint en 
dat binnen afzienbare tijd kan worden 
gestart met de inrichting van de ruimte. 
Dan is de feestelijke opening niet ver meer 
verwijderd. Maar eerst even afwachten wat 
er gebeurt met de nieuwe afdichting na een 
hevige regenbui…

Willem Pijffers

©
W

ille
m

 P
ijf

fe
rs



BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2019  |  No. 123  |  2 BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2019  |  No. 123 |  3

Feest van de democratie: we mochten weer kiezen. Dit jaar voor 
de provincie en voor Europa, vorig jaar voor de gemeente. Toen 
mocht u ook stemmen voor ons stadsdeel. 

D
at democratiefeestje werd wel wat minder doordat de ruime 
bevoegdheden, die de deelraad vroeger had, werden ingeperkt. 
De deelraad is niet meer, de huidige stadsdeelcommissie heeft 

slechts tot taak de 'ogen en oren' te zijn van de bewoners en met 
deze bevindingen mogen zij dan het gemeentelijk bestuur advi- 
seren. Hoe bevalt dat?
De binnenstad bestaat uit twee delen: Centrum-Oost en Centrum-
West. De verkiezingsuitslag was mooi evenwichtig: in beide delen 
hebben PvdA, GroenLinks, D66 en VVD elk één zetel. Wel was  
het teleurstellend dat tegen deze partijpolitiek in, de onafhanke- 
lijke kandidaten, die toch echt hun 'stinkende' best deden, kans- 
loos bleken te zijn. De deelraad was altijd een mooie kweekvijver 
voor politici, ook in de stadsdeelcommissie kan nu 'met de poten 
in de modder' politieke ervaring opgedaan worden. Op de website 
van de gemeente zijn de namen te vinden van deze meest nabije 
gekozen volksvertegenwoordigers. 
De tweewekelijkse vergaderingen zijn bij te wonen of digitaal te 
zien op de website en dan zie je ook wel dat het een punt is: wie 
gaat waarover? Bijvoorbeeld: onderhoudsplicht groen (stadsdeel) 
versus toekomstige bestemming (gemeente). Van de vier gekozen 

stadsdeelcommissieleden van Centrum-West heb ik Debbie 
van Veen telefonisch kunnen spreken, de anderen waren óf net 
vervangen óf met (mei)vakantie. Naast die vergaderingen, eens 
per twee weken, proberen ze 's avonds de bewonersbijeenkomsten 
bij te wonen, maar ze hebben wel allemaal ook een baan, in het 
weekend is er tijd om de stukken te lezen.

Debbie woont in de Damstraat, dus houdt zij zich volop bezig 
met de overlast van het drukteprobleem op de Wallen en ook 
met één van de uitwassen daarvan: het afvalprobleem. Hoewel 
ondergronds afvalcontainers haar voorkeur hebben, zet ze voor 
nu in op vaker en beter ophalen, vanwege technische problemen 
op een aantal plaatsen. Ze is enthousiast, het gaat haar om de 
leefbaarheid, bijvoorbeeld ook voor de bewoners in de stegen. Al 
zijn de stadsdeelcommissieleden van verschillende partijen, ze 
werken goed samen, bijvoorbeeld bij de oplossing van knellende 
marktregelingen voor ouderen op de Noordermarkt.

Alleen over auto's worden ze het politiek niet eens. Ze zijn 
jong, misschien verklaart dat de vooralsnog geringe zichtbare 
belangstelling voor onze zorgen over een bereikbaarheidsinfarct 
in de buurt, nu zoveel logische verbindingen niet meer kunnen 
en er volop tegen het eenrichtingsverkeer in wordt gereden op de 
Blauwburgwal.

Stadsdeelcommissie Centrum

Debbie van Veen, lid 
Stadsdeelcommissie 
Amsterdam centrum 
namens D66©
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Marijke Winnubst

De zichtbare materiële ravage van de bommenlast werd indertijd 
verholpen met na-oorlogse nieuwbouw; daartegenover bleef ver-
driet en rouw van honderden gezinsleden van de 44 getroffenen, 
een braakliggend terrein. 

C
as Oorthuys, arriveerde als eerste met zijn camera op het 
slagveld, maar zijn empathie, zoals ik hem kende, weerhield 
hem de gruwel van de totale omvang van het menselijke leed in 

beeld te brengen. Één beeld was genoeg, de rest van het fotorolletje 
bevat afgedekte dodelijke slachtoffers en materiële schade. Daarbij 
kwam de grote onwetendheid over en de geheimhouding van de 
aanslag (de Indische pers uitgezonderd), wat ook niet meewerkte 
aan het verwerkingsproces. Nu, na bijna acht decennia, is dan 
eindelijk een einde gekomen aan deze oorverdovende stilte.

De Olofskapel : 11 mei 2019 van 10.00 uur-13.00 uur.
Weer is het een zaterdag met een blauwe, stralende lucht. De 
families van nabestaanden, buurtbewoners en betrokkenen bij het 
herdenkingsproject druppelen binnen. Na een kop koffie, vullen 
ze de prachtige en sfeervol verlichte ruimte. Alle honderdtwintig 
plaatsen zijn tot de laatste stoel bezet. Na het openingswoord 
mogen twee familieleden dan eindelijk openlijk hun verhaal 
houden. Nog steeds, na zovele jaren, zijn de verdrietige gevoelens 

van geen afscheid kunnen nemen bij een plots 
niet-natuurlijk overlijden, overduidelijk 
merkbaar. Ontroerend is ook de uiting van 
een broer over zijn zesjarige zusje, wiens 
levensadem werd ontnomen door de hevige 
luchtdruk, dat hij op foto’s ontdekte dat zij 
tenminste haar laatste minuten niet alléén 
heeft hoeven zijn, dat iemand zich over haar 
heen had gebogen. 
Daarop volgde één minuut stilte, die eindigde 
in de melodieuze klanken van Bach’s Arioso uit 
de viool van Monika Geibel.
Het volgende punt van het programma is 
de studie van de Radboud Universiteit naar 
doodsoorzaken in Amsterdam tussen 1854-
1940. De hoogleraar Historische Demografie, 
Angélique Janssens, ontvouwt hoe de gemeente 
Amsterdam al in 1854 de doodsoorzaak van 
iedereen die in de stad overleed, in kaart bracht. 
Op deze gegevens, verleent door medewerking 
van het Amsterdams Stadsarchief, is het 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd 

waaraan Fred Geukes Foppen als vrijwilliger meewerkt. Op 
een dag stuit hij op een hem totaal onbekende doodsoorzaak: 
bominslag. En dan begint zijn lange, verbeten speurtocht naar 
namen, bloedverwanten en de ware toedracht. Duizenden 
mailtjes vuurt hij af op het glasvezelnet. Zijn bevindingen stelt 
hij op schrift, waarvan het boekje Bommen op de Blauwburgwal 
tijdens de bijeenkomst aan de auteur, aan de voorzitter van de 
stadsdeelcommissie, mevrouw Ten Bruggencate, wordt uitgereikt 
en aan de twee familieleden Wabe Adema en Joop Heijne, die nu 
iets tastbaars in handen hebben. Volgens Peter Manasse, uitgever 
Champlemy Pers, was het een uitputtingsslag om het hier op  
tijd te presenteren. 

We gaan nu verder met het realiseren van een ’gedenkteken’ met 
de namen. Syp Wynia, die met twee  andere buurtgenoten, Elsbeth 
Etty en Paul Haenen, zitting heeft genomen  in het Comité van 
Aanbeveling Herdenking Blauwburgwal, vertelt  dat de enormiteit 
van het bombardement in het hart van de stad pas na lezing van 
het boek ten volle tot hem was doorgedrongen. Hij vergeleek het 
met de Bijlmerramp. Het comité gaat ons o.m assisteren bij de 
inzameling van de benodigde gelden.  Dominee Gremdaat wil u 
graag de weg wijzen.

Onze welgemeende dank gaat uit naar Hotel NH Collection Amsterdam Barbizon Palace die ons 
belangeloos in de gelegenheid stelde gebruik te maken van de Olofskapel, het personeel, de 
koffie en het drankje toe.

Herdenkingsbijeenkomst Bombardement Blauwburgwal

Uitreiking van het boek Bommen op de Blauwburgwal
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Monument op papier     Ina Wilbrink
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geschiedenis blijven vertellen van hun uitgewiste levens’. 
  
Je zou er als lezer nog veel meer van willen weten en naast het 
slothoofdstuk over de reconstructie van de gebouwen ook een 
hoofdstuk willen zien over de ‘reconstructie’ van de mensen. 
Over hoe de nabestaanden zijn omgegaan met het verlies – in 
sommige families zelfs met meerdere dierbaren tegelijk. En 
dan hebben we het nog niet eens over de grote materiële schade 
en de 79 gewonden, ongetwijfeld voor een deel met blijvende 
beperkingen. Aanleiding voor een uitgebreider monument op 
papier, volgend jaar, ter gelegenheid van de onthulling van het 
gedenkteken op de Blauwburgwal? 

Bommen op de Blauwburgwal van Fred Geukes Foppen is verkrijgbaar bij 
Reisboekhandel De Evenaar, Korsjespoortsteeg 2; Island Boekstore, Westerstraat 
15 en Boekhandel De Dolfijn, Haarlemmerdijk 92. Verkoopprijs € 12,- 

I 

in totaal 188 grote en kleine gedenktekens 

telt de lijst van amsterdamse oorlogsmonu-

menten. nummer 189, een gedenkteken op de 

Blauwburgwal voor de slachtoffers van de fatale 

bominslag op 11 mei 1940, laat nog op zich 

wachten. Maar de begeleidende publicatie is 

er al: Bommen op de Blauwburgwal, 

een monument op papier voor 44 bewoners 

en voorbijgangers, die op die zonnige 

pinksterzaterdag nog amper beseften dat 

het oorlog was. 

A
uteur Fred Geukes Foppen begint met een reconstructie van de 
feitelijke toedracht van het gebeurde, het aantal slachtoffers en 
het aantal gevallen bommen. Het tweede hoofdstuk gaat over 

de 44 slachtoffers en vormt in letterlijke en figuurlijke zin het hart 
van Bommen op de Blauwburgwal. 

Geukes Foppen geeft voor elk van hen een kort levensbericht en 
gegevens over plaats, datum van overlijden, begrafenis en locatie 
van het graf. Voor een deel van de slachtoffers was het mogelijk 
de droge feiten verder tot leven te brengen met gegevens, foto’s 
en persoonlijke herinneringen van nabestaanden. Vaak maar met 
kleine details, zoals de gebakjes, de vis of de sigaar die het slachtoffer 
ging kopen, of de net begonnen nieuwe baan. Maar samen brengen 
ze het gebeurde, haast tachtig jaar geleden, opeens heel dichtbij.
Dit is slachtoffers herdenken zoals professor Beatrice de Graaf het 
zo welsprekend bepleit: ‘de namen blijven noemen en de kleine 

De heer Fred Geukes Foppen vertelde over zijn ontdekking van de 44 namen van de slachtoffers van de bommen op de Blauwburgwal

Bommen op de Blauwburgwal  
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!WOON magazine komt huis-aan-huis, of is af te halen in het Claverhuis.

Woonspreekuur voor vragen over huren, wonen én VvE: 
elke woensdag 14-17 uur en 19-20 uur • Recht Boomsloot 52 • Tel: 5230130   
• Mail: centrum@wooninfo.nl  • Web: www.wooninfo.nl

Alvast  wat informatie:
De jaarlijkse huurverhoging is inkomensafhankelijk, tenzij 
tenminste 1 persoon van het huishouden  per 1 januari de pen- 
sioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, chronisch ziek of ge-
handicapt is of als het huishouden uit meer dan 4 personen bestaat. 
Bij een inkomen onder de 42.436 is de maximale verhoging 4.1%  
bij een hoger inkomen 5,6%. Een verklaring van de Belasting- 
dienst moet de verhuurder meezenden. Verhoging is bij corpora- 
ties is wat lager, geliberaliseerd geldt het huurcontract, onzelf- 

standige woonruimte maximaal 3,1%. Tijdelijke huurovereen-
komsten zijn niet altijd wettig, wet gaat boven contract.

 COLOFON
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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.

De binnenkant van de Westerkerk wordt 
gerestaureerd. Vanwege deze restauratie zal de 

Wester vanaf 28 januari 2019 gesloten zijn voor 
publiek. Onder andere zal het stucwerk vervangen 
gaan worden. De kerk wordt in de breedte gescheiden 
door een schot. De eerste paar maanden vinden de 
kerkdiensten plaats aan de zijde van de Keizersgracht, 
terwijl de Prinsengrachtzijde dan gerestaureerd wordt. 
Waarschijnlijk wordt vanaf juli de andere kant onder 
handen genomen, waarbij de toegang via de toren dan 
weer opengaat voor publiek. Half november moet alles 
zo goed als klaar zijn.

Behalve de kerkdiensten vinden er de komende periode 
geen andere activiteiten plaats.

nadere info op www.westerkerk.nl

!WOON
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Schreven wij in de vorige buurtkrant dat de filosoof Spinoza in Amsterdam wordt geëerd met 
twee standbeelden en Descartes met slechts een gevelsteen,  niets is minder waar. Coos Zadoks 
mailde ons dat ‘al sinds 1949 een levensgroot standbeeld van Descartes op het Johannes 
Vermeerplein staat, in 1937 gehakt door Jean Puyforcat’. Er is zelfs een tweede standbeeld, twee 
meter hoog van Frans eikenhout in de hal van het Cartesius Lyceum, dat onderwijst onder het 
motto Cogito ergo sum. Gemaakt door Hildo Krop, die eraan begonnen moet zijn zodra hij in 1958 
klaar was met het marmeren beeld van Spinoza voor het Spinoza Lyceum. Ja, Amsterdam eert 
zijn filosofen ruimhartig.

Descartes in beeld, een rectificatie 
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Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden)  

 088 00 30 600
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
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 

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  
Buurtregisseurs Koepelkwartier - 
Anton den Haan  06 10 83 65 37 
e-mail: anton.den.haan@politie.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


