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een ideale plek, vooral voor de 4,5-jarige 
Marley. De kleine Micah zit nu meestal nog 
in de wagen, maar zal straks in de zomer 
ook wel het zand in duiken. Zijn grote zus 
speelt ook al aan de andere kant van het 
speelpleintje, waar het soms wel heel erg 
druk is; ze werd er pas nog hard getroffen 
door een voetbal.

‘Aan Marley merk je wel dat ze door 
de schoolsluiting het contact met 
klasgenootjes mist. Voor de kinderen is 
het echt een onderbreking van hun sociale 
ontwikkeling. Om ze niet helemaal van 
elkaar te laten vervreemden maken we 
wel speelafspraakjes met andere ouders. 
Ook heeft ze aan de voorschool op de 
Westerstraat haar vriendinnetje Mía 
overgehouden, waar ze vaak gaat spelen. 
Dat geeft mij dan ook weer wat extra 
speelruimte, die ik anders pas heb in het 
weekend als m’n vriend de kinderen even 
kan overnemen.’

De meeste speelruimte ontstond echter 
doordat haar eigen werk als model en 
visagist door de coronapandemie praktisch 
stil is gevallen. ‘Vroeger ben ik heel 
carrièregericht bezig geweest met mijn 
vak en dat komt in een of andere vorm 
later vast wel weer terug, maar mijn focus 
ligt in deze fase nu echt bij het bezig zijn 
met de kinderen. Een natuurlijke drang 

volgens mij en door corona had ik daar 
nu ook de ruimte voor’. Heel concreet gaf 
het haar bovendien de mogelijkheid de 
jongste borstvoeding te blijven geven. 
Aangezien hij afgekolfde moedermelk uit 
de fles vanaf het begin categorisch heeft 
geweigerd, kon een ander de voeding nooit 
even overnemen en was er anders aan de 
borstvoeding waarschijnlijk al snel een 
eind gekomen. 

Ook al was het thuis met twee kids op een 
bovenhuis af en toe best pittig, Rosita heeft 
ervan genoten. Maar ze zal wel blij zijn als 
straks de school weer open is en helemaal 
als ook café Louis op het Singel eindelijk 
weer opengaat, ‘dat is echt ons thuishonk 
hier in de buurt. We missen vooral “tante” 
Sharon waar we altijd even langsgingen 
voor een praatje.’

B U U RT K R A NT Z EV E N
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Ina Wilbrink
 
Ouders op de stoep met de laptop, kinde-
ren plonzend in zwembadjes, de straat in-
kleurend met stoepkrijt of verstoppertje 
aan het spelen. In de eerste lockdown zag 
het leven van jonge gezinnen in de buurt 
er eigenlijk best aantrekkelijk uit. Maar 
hoe is het om met diezelfde kids nu in de 
winter een tweede lockdown te beleven?

Rosita Abbink, die met haar 
vriend Ephrem en twee jonge 
kinderen op een bovenhuis in 
de Spuistraat woont, wil er best 

wat over vertellen in de buurtkrant. Na elf 
jaar wonen hier, genieten ze nog steeds van 
het ‘lekkere buurtje’ en van hun unieke 
uitzicht op zowel de Dominicus- als de 
Koepelkerk. Maar sinds de geboorte vorig 
jaar van de jongste is het huis eigenlijk 
wel een maatje te klein en missen ze toch 
ook een eigen buitenruimte. Als het weer 
het enigszins toelaat zijn ze dan ook vaak 
op de Herenmarkt te vinden. ‘Dat is echt 

AVONDKLOK,
LOCK DOWN

IK HEB AL 
EEN GOED 

NACHTSLOT

  Design & Wijn

Ephrem, Rosita, Marley en Micah

De Dametjes

Thuis met 
de kids in  
coronatijd
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Krabbels Marijke Winnubst

BAKKIE TROOST

Als activiste in ruste volgde ik vol spanning 
op AT5 het verloop van de allereerste 

(verboden) demonstratie op het Museum-
plein tegen het landelijk coronabeleid. Deze 
was een uitermate gedisciplineerd betoog 
zonder veel vlagsignalen. De mondkapjeslo-
zen waren geen rabiate relschoppers, maar 
doorsnee burgers van onze anderhalvemeter-
lozesamenleving. De sterke arm gedroeg zich 
dientengevolge: rustig en bedaard, tactisch in 
slagorde, eerst met mankracht dan paarden-
kracht en vervolgens met het ultramoderne 
waterkanon, drong ze betogers meter voor 
meter tegen het Concertgebouw, die vervol-
gens verdeeld raakten over de vele zijstraten. 
Niemand liet zich provoceren en de klus werd 
in opdracht van de Amsterdamse driehoek 
binnen 2 uur geklaard. Zo werd vóór mijn 
ogen duidelijk hoe de eeuwenoude tactiek 
van verdeel en heers in zijn werk gaat.
Twee dagen eerder al op vrijdagmiddag was 
Rutte III even op de fiets langs het paleis 
voor een bakkie troost met de koning om 
meteen het ontslag van zijn boekhoudkundig 
zakenkabinet in te dienen.
Het liefst was hij stilletjes afgezwaaid als 
ijveraar voor zelfredzaamheid, maar ja die 
rijwielspotters, hè !!!
Rutte deed er 10 jaar over met gelijksoortige 
verdeel en heers tactiek en met glimlach 
en luchtige gebbetjes alles wat nog over 
was van sociaal en maatschappelijk weg te 
moffelen. Zo veranderde de tamelijk vre-
dige verzorgingsstaat in een rebellerende 
schulden-gezagsstaat en op de valreep strui-
kelt een sociaal democraat toch nog over 
een kwestieus bonnetje, dan nog iemand en 
vervolgens stort het hele kaartenhuis in en 
sleurt Rutte mee. Niemand is verantwoorde-
lijk. Het opgetuigde systeem heeft gefaald. 
De natuurwet van eigenbelang, het mijn en 
dijn stopt namelijk niet bij de voordeur van 
een Haags penthouse zoals gezagvoerder 
Rutte en consorten ons doen geloven, daar 
buiten staat de héle complexe wereld, die om 
zorg schreeuwt en daar staan ook de onbaat-
zuchtige werkers die meer dan een applausje 
verdienen, wier motor niet alleen draait op 
economisch gewin, macht en multinationals 
maar op verlangen naar eerlijk loon, gezonde 
leefomgeving in een betaalbare woning, met 
gelijk kansen, naastenliefde en geborgen-
heid.

https://www.youtube.com/watch?v=uMz50xuTxPk 
(Dolf Jansen in gesprek met Esther Ouwehand over 
haar boek)

Bommen op de Blauwburgwal: dokter 
Bieseman
Fred Geukes Foppen

Amsterdam, 11 mei 1940, even voor elven. 
Moeder Friedel Bieseman schrok enorm, 
ze hoorde een vliegtuig laag overkomen, 
een enorme knal, ze zag het wiegje met 
de kleine René over tafel wegglijden, 
vlakbij het open raam van Singel 114, op 
de hoek met de Blauwburgwal. Meteen 
hoorde zij mensen schreeuwen.

Z
ij zag haar man Bart in zijn witte dok-
tersjas komen aanrennen van de Eerste 
Hulppost aan de Martelaarsgracht. Een 

Duitse bommenwerper had vier bommen 
bij de Blauwburgwal en de Herengracht 
gegooid. Later zou blijken dat 44 mensen 
gedood waren en 79 gewond.
Dokter Bieseman, Friedel en hun zoontjes, 
de één jaar oude Bert en de paar weken 
oude René, hadden hun verhuisspullen al 
uit hun huis aan de Valeriusstraat 33 laten 
overbrengen naar de haven om te worden 
ingeladen. Ze hadden geboekt naar Batavia 
en de laatste dagen woonden ze in een 
pension.
Dokter Bieseman was gespecialiseerd in 
tropische ziektes. Hij wilde graag naar de 
tropen. Begin 1940 had hij bij Hoffmann- 

La Roche gesolliciteerd om te werken aan 
nieuwe geneesmiddelen voor tropische 
ziektes. Het gezin kreeg een huis aan de 
Kentjanastraat 2 in Bandoeng.
Nadat hij de slachtoffers van het 
bombardement geholpen had kon dokter 
Bieseman op 13 mei 1940 toch nog met 
de laatste boot naar Indië vertrekken. 
Na de Japanse invasie werd het gezin 
Bieseman in het beruchte jappenkamp 
Tjimahi opgesloten, hij als legerarts in 
het krijgsgevangenendeel en zijn vrouw 
en kinderen in het burgerkamp. Bij 
een troepentransport naar Japan is Bart 
Bieseman omgekomen. Zijn vrouw en 
kinderen zijn na de bevrijding in 1945 eerst 
teruggekomen naar Nederland, daarna 
weer verhuisd naar Soerabaja en vandaar 
zijn ze in 1952 naar Australië geëmigreerd. 
Bert is in 2010 in Sydney overleden, wat 
er met Friedel Bieseman en met René is 
gebeurd, weten we niet.
__________________________________

Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal 
werkt aan de voorbereidingen voor de 
uitgestelde herdenkingsbijeenkomst op 11 mei 
2021, maar of die doorgaat hangt af van de 
coronamaatregelen.
___________________________________________
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Hans Bergmans

Midden in onze buurt wordt 
een van de oudste beroepen 
ter wereld nog volop 
uitgeoefend: het fiere 
smidsvak. 

S
inds 1861 is er een smederij 
aan de Teerketelsteeg ge- 
vestigd. Lange tijd werd 

hier het traditionele werk 
uitgevoerd: houten wielen 
werden van metalen ban- 
den voorzien, paarden besla- 
gen, gereedschappen gerepa- 
reerd en smidswerk voor de 
grachtenpanden geleverd. In 
1960 nam Jan Kouwenaar 
het bedrijf over. Zijn zoon 
Arno volgde hem op en 
specialiseerde zich gelei- 
delijk meer in restauratie-
werkzaamheden. 
Het beroep van smid bestaat 
sinds de mens rond 3000 v.C. 
in Klein-Azië begon met het bewerken 
van metalen. In de Romeinse mythologie 
was Vulcanus de god van het vuur en van 
de smeden. Bij de Germanen stond het 
smidsambacht op zeer hoog peil. Het vak 
droeg bij aan de ontwikkeling van wapens 
en gereedschap bij tal van beroepen. Vanaf 
de middeleeuwen tot halverwege de 20ste 
eeuw had iedere stad en dorp minstens 
één (hoef)smid. Maar het trekpaard werd 
vervangen door vrachtwagen en tractor. 
Machinaal smeden op industriële schaal 
heeft de ambachtelijke smid grotendeels 
vervangen. Toen Jan Kouwenaar in 1960 
begon waren er nog veertig smederijen in 
de stad. Nu is Arno de enige overgebleven 
authentieke smid van Amsterdam. 
Bij binnenkomst in Smederij Kouwenhoven 
stapt men een bijzondere wereld binnen. 
Metalen balken in verschillende soorten 

en maten liggen in rekken en op de grond 
opgestapeld. Er hangen allerlei tangen van 
diverse vormen, nodig om het gloeiende 
ijzer vast te houden, plus een aantal 
hamers van wisselende vorm en gewicht. 
Door middel van een blaasbalg wordt het 
te besmeden metalen voorwerp tot over 
1000 graden Celsius verhit, waarna het 
smeedstuk op het aambeeld wordt bewerkt. 
Het werkstuk moet steeds opnieuw verhit 
worden om het smeedbaar te houden. Het 
bijzondere van het smidsvak is dat vrijwel 
alle werkzaamheden grotendeels met de 
hand worden verricht.
Kouwenhoven en zijn collega’s werken niet 
alleen in de smidse maar zijn ook mobiel; 
met smeedwagen en bakfiets komen ze 
overal in de stad. Er wordt alleen in staal 
gewerkt, niet in andere metalen zoals 
koper, aluminium of messing. Het moderne 

staal is harder dan vroeger waardoor meer 
tijd nodig is voor de bewerking. Maar het 
voordeel is dat de samenstelling van het 
metaal meer technische mogelijkheden 
biedt. 
Een van de leukste dingen van het vak, 
vindt Arno, is de creatieve kant. Bij 
restauratiewerk verdiept hij zich in hoe het 
oorspronkelijke object, bijvoorbeeld een 
hekwerk of balkon, tot stand gekomen is. 
Daarnaast raadpleegt hij zijn verzameling 
oude tekeningen of het gemeentearchief. 
Smederij Kouwenhoven heeft meerdere 
ijzers in het vuur. Naast restauratiewerk zijn 
er andere opdrachten zoals het ontwerpen 
en vervaardigen van uithangborden. Maar 
ook bescheiden klusjes, als het lassen van 
een huishoudzeefje, worden met liefde 
uitgevoerd. 
Lang leve het mooie smidsambacht!

Arno Kouwenaar in zijn smederij
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Het smidsambacht is nog springlevend!



Marijke Winnubst

Op de onheilspellend lege rode loper, op 
nummer 59 van het Damrak, huist sinds 
enkele maanden Design & Wijn. 

D
e kersverse pop-up winkel, podium  
voor lokale ontwerpers en ambachts-
lieden tevens proeflokaal van wijn, 

belooft: ‘een plek waar een Amsterdammer 
zich thuis kan voelen en waar Nederlandse wijn, 
kunst en design te koop zijn.’ 
Het gebruik van de modern vormgegeven 
ruimte hebben de circulaire-economie-
ondernemers te danken aan een antikraak 
organisatie (bewaakt en bewoond) en 
Stadsgoed Amsterdam, die tegen een bruik-
leenvergoeding een verrassende poging 
waagt om oude glorie te doen herleven, 
gezien de teruggeplaatste reclame op de 
zijgevel uit ± 1900 van een 13e depot van  
een destijds bekende wijnhandel. 

Mijn eerste vraag is dan ook: wat was er 
eerst: design of de wijn? 
Rose Groot (29), opgeleid als product-
ontwerper aan de Willem de Kooning 
Academie (Rotterdam) noemt Diederik 
Walhof (31), opgeleid aan de Hogere Hotel-
school - sommelier en vinoloog in spé, 
die in haar eerste pop-upwinkel in de van 
Hallstraat op de feestelijke opening wijn 
serveerde van Nederlandse bodem. Zijn 
gastheerschap en filosofie paste perfect bij 
haar concept van vakmanschap, innovatief, 
lokaal en duurzaam. 
Aan de muur een kleurrijk gehaakt 
tapijt van kilo’s Amsterdams afvaltextiel 
(kleding), naast robuuste gezaagde en 
geschuurde planken met knoesten, nerven 
en jaarringen van Amsterdamse bomen, 
omgewaaid of door ziekte gekapt, nu 
wachtend op een nieuw leven als tafelblad, 
een glimmende kast ver-vaardigd uit 
zink naast een elegante garderobekast op 

pootjes van Rose Groot zelf, 
ruimtebesparend omdat de 
kledinghangers diagonaal 
zijn gesitueerd. Op tafel staat 
een wonderbaarlijke doos 
te zwoegen die een 3D- 
printer blijkt te zijn, die een 
koppelstukje voor een plissé-
schuifdeur voor haar kast 
maakt.
Net als de ’urban winery’ 
Chateau Amsterdam, waar 
Diederik voorheen rondlei-
dingen en proeverijen gaf, 
en waar moderne en klas- 
sieke wijnen worden gepro- 
duceerd met druiven van 
Europese wijnboeren, worden 
er op het Damrak ook wijn- 
proeverijen georganiseerd 
 van Hollandse wijnhuizen. 
Ook hier worden de deel- 
nemers aan proeverijen uit- 
gedaagd om hun persoonlijke 
smaak en beleving te vertalen 

naar een beeld onder begeleiding van de 
sommelier en de beeldontwerper. Met de 
uitkomsten van alle notities wordt speciaal 
voor Design & Wijn een wijn ontwikkeld 
waarbij beeld en smaak op het label tot 
uitdrukking moeten komen.

Wat het wijnproeven betreft moet ik 
Diederik helaas teleurstellen. Het is lucht- 
fietsen met termen als: elegant, hout, 
chocola, groen en onstuimig, stout, 
ingetogen of nootachtig, druivenras, en 
het domein/berg zonnige of schaduw- 
zijde…
Mijn reukorgaan, smaakpapillen en 
analytisch vermogen gaan niet verder dan 
lekker of niet-lekker en alcohol, tenzij ik 
aardig beneveld ben en mijn fantasie erop 
los laat.

www.designenwijn.com

Vooruit... naar vroeger

Rose en Diederik van Design&Wijn
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Het project ‘Nederlands Spreken’ van Stichting Kansen-
Net zoekt vrijwilligers die taalondersteuning willen geven 
aan mensen die de Nederlandse taal aan het leren zijn. 
Het gaat  niet alleen om vluchtelingen maar ook om 
mensen die om wat voor reden dan ook in Nederland zijn 
komen wonen en hier willen blijven. De bedoeling is de 
spreekvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten, 
de anderstalige heeft daartoe vaak weinig gelegenheid.
Van onze taalcoaches vragen wij geen specifieke vaar-
digheden, alleen dat de Nederlandse taal hun moedertaal 

is en dat ze bereid zijn wekelijks één tot twee uur met 
de anderstalige te praten . Het gaat dus om ‘praten met 
elkaar’ en niet om ‘les geven’. Van de anderstaligen vra-
gen wij wel een basiskennis van de Nederlandse taal.

Heeft u belangstelling voor dit boeiende en zin-
volle werk bel dan met: KansenNet • ‘Nederlands 
Spreken’ telefoon: 06 47 49 90 17 ma,di,wo, 10–13u. 
of email naar: nederlands@kansennet.nl  
Voor meer informatie: www.kansennet.nl

2  taalcoaches gezocht

Els Willems

Een pareltje aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Op de scherpe 
hoek van de Nieuwe Nieuwstraat staat het vroeg-17e-eeuwse 
gildehuis van de makelaars. Zij ‘makelden’ in roerende goede-
ren, vooral in partijen tropische producten zoals koffie, cacao 
en tabak.  

H
et is één van de laatste drie gildehuizen in Amsterdam 
en mooi bewaard gebleven omdat het nooit een andere 
eigenaar heeft gehad, totdat het in 2002 voor 1 euro werd 

overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keyser.

Een makelaar behoort een onafhankelijk deskundige te zijn, die 
overeenkomsten tot stand brengt tussen leverancier en klant. 
Door de oprichting van een gilde in 1612 kon een einde worden 
gemaakt aan de slechte reputatie, aan bedrog en beunhazerij. 
Makelaars werden nu van stadswege beëdigd en moesten bij 
het sluiten van een koop hun makelaarsstafje, met hun naam en 
het wapen van de stad, als legitimatiebewijs tonen. 

Het gilde kocht in 1613 een woonhuis, dat na sloop en 
nieuwbouw in 1633 plaats maakte voor het huidige gebouw 
met pronkgevel in Hollandse renaissancestijl, een ontwerp 
van de stadstimmerman Pieter Michielsen. Uit die tijd dateren 
ook de schitterende wit-zwart geblokte tegelvloer en een 
schilderij van ‘Vinckeboons’, dat de binnenplaats voorstelt van 
de toenmalige Beurs van Hendrick de Keyser, het werkterrein 
van de makelaars. Een replica hangt boven de schouw in de 
vroegere bestuurskamer, het origineel van Vingboons is nu in 
het Amsterdam Museum.

Elke eeuw werd het gebouw gerenoveerd. Ingrijpend was 
de verandering in 1836, toen de rode bakstenen trapgevel 
vervangen werd door een sobere donkerbruin geöliede 
klokgevel. In 1937 is de oorspronkelijke trapgevel prachtig ge-
reconstrueerd. Inmiddels was de gracht gedempt, zo tonen de 
stadsgezichten. Opmerkelijk is ook, dat het opschrift Soli Deo 
Gloria  (“alleen tot eer van God”) werd vervangen door “Vrijheid is 
voor geen geld te koop”.  

Na opheffing van de gilden in 1798 werden de bezittingen meestal 
door de overheid geconfisqueerd, het Amsterdamse Makelaarsgilde 
vormde hierop een uitzondering. De gemeente werd geen eigenaar, 
het beheer bleef bij een groep commissarissen, allen beëdigde 
makelaars via coöptatie benoemd, wel gefiatteerd door B&W. De 
heer R.Kuylman, makelaar in cacao, was en voelde zich als laatste 

commissaris zeer verantwoordelijk voor instandhouding van het 
historisch interieur en het zorgvuldig beheer van het pand. Ze zijn 
er nog de wapenschilden met alle namen en natuurlijk de vergulde 
houten roos aan een plafondbalk in de bestuurskamer. Nergens 
kun je veiliger vertrouwelijk vergaderen dan hier: sub rosa.

De Vereniging Hendrick de Keyser heeft na verwerving opnieuw 
onderhoud gepleegd en gerestaureerd. Het souterrain staat sinds 
december te huur als kantoorruimte en behalve de  bestuurskamer 
op de bel-etage is daarboven een tweede vergaderkamer voor 
dagdelen te huur voor een kleine gezelschap. In beide kamers is 
een schouw bewaard met stucwerk in Lodewijk XV-stijl.

‘t Makelaers Comptoir

Het Makelaers Comptoir tijdens code rood
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Verbouwing De Torensluis 
in versnelling
Willem Pijffers

H
et heeft een paar keer tegen ge- 
zeten: wisseling van bestuurders, 
toegenomen bouwkosten, corona-

beperkingen en lekkages, maar in 2021 
lijkt de verbouwing van De Torensluis 
tot een ruimte voor buurtactiviteiten toch 
rond te komen.
Op brug 9 over het Singel, waar het 
borstbeeld van Multatuli staat, is in de 
bestrating aangegeven waar vroeger 
een toren stond. De fundamenten van 
die toren zijn onder de brug nog aan-
wezig en vormen het centrum tussen 
twee werfkelders langs de kade die ooit 
dienst deden als kerker, opslagruimte 
en krakerswoning. Vorig jaar is het 
brugdek boven deze ruimtes waterdicht 
gemaakt en is er uitvoerig gepompt en 
gedroogd. De Torensluis, zoals de brug, 
fundamenten en aanpalende kelders he-
ten, is klaar voor verbouwing.

Na een aanzienlijk aantal besprekingen- 
op-afstand vanwege de coronabeper-
kingen heeft de gemeente het budget 
aangepast en de architect groen licht 
gegeven. Er zijn nog wat vraagstukken 
met betrekking tot de ventilatie en ver-
warming van de ruimtes, maar die staan 
de start van de verbouwing niet in de weg. 
Als in 2021 alles volgens plan verloopt, 
kunnen de deuren van De Torensluis nog 
dit jaar open voor buurtinitiatieven.

Hennie Detiger

Het is een koude en mistige 
maandagochtend. Om 10.00 uur 
verwacht Nanny mij voor het 
ophalen van de buurtkranten. De 
dozen zijn bijna uit haar gang 
verdwenen, haast iedereen heeft 
zijn of haar taak volbracht. Voor 
het eerst zal ik deze buurtkrant 
rondbrengen.

E
en klein gedeelte van ons gebied 
met name de oneven kant van 
het Singel en de woonboten, de 

Stromarkt en wat stegen tussen de 
Spuistraat en het Singel. Gelukkig 
had ik handschoenen aan, sommige 
brievenbussen zijn moeilijk te 
openen en bij anderen krijg je er 
haast niets in. Het borsteltje achter 
de bus zit te strak om er iets in te 
wurmen. De prostituees zitten ook 
al klaar.

Annemarie, een goeie vriendin, en Jan, mijn buurman en goede vriend, helpen mij bij 
deze onderneming. Annemarie neemt de boten voor haar rekening en Jan en ik volgen 
elkaar op de voet met het karretje op wielen van Theo Voss tussen ons in.

Na de Stromarkt moeten we even zoeken naar de Teerketelsteeg. Veel oude hoge huizen 
met veel naambordjes.Wie wonen hier allemaal?
Annemarie spreekt alle prostituees aan en vraagt hen vriendelijk of zij de buurtkrant 
willen. Overal een glimlach en een ja of een nee. De mannen staan buiten te twijfelen, er 
is genoeg keuze aan dames op deze trieste maandagochtend. Het is koud, er is Covid-19, 
het lichaam zoekt troost en een kortdurende geborgenheid bij deze dames.

De Buurtkrant
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N U T T I G E  N U M M E R S

GEBIEDSTEAM EN WIJKAGENTEN 
Gebiedscoördinator: 
Sabine van der Snoek 06 20 61 97 74
s.snoek@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaars:
Westelijke Grachtengordel (a.i.): Mariette van Wees 
mariette.van.wees@amsterdam.nl     geen telnummer
Burgwallen Nieuwe Zijde: Guido Kuyvenhoven 
g.kuijvenhoven@amsterdam.nl   06 83 62 45 79
Kernwinkelgebied Noord: Marieke van Vliet 
marieke.vanvliet@amsterdam.nl  06 18 53 13 51 
Gebiedsregisseur Wallen: Joris Bokhove 
j.bokhove@amsterdam.nl  06 13 69 60 31
Wijkagenten:
Koepelkwartier: Anton den Haan   
anton.den.haan@politie.nl   06 10 83 65 37
Nieuwendijk: Chris Merks 
christiaan.merks@politie.nl 06 20 03 52 25
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl 06 10 76 30 19

ALARM
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
        HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  
- Openbare verlichting 
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   
- Reiniging - grofvuil  

Zwerfvuil, parkeren, bestrating:  
stuur via whatssapp een foto naar  06 44440655
Meldpunt Overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen: 
www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Overlast te water en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam                             675 75 75 
Gemeentelijke Ombudsman 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt  638 22 05
Kindertelefoon [gratis]                            0800-04 32 
Juridisch Loket 0900–80 20
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


