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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 Twee Grieken, 
Prinsenstraat 20, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur. De data zijn  

27 maart ■ 24 april ■ 29 mei ■ 26 juni
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Ook te lezen op www.oudestadt.nl

FIETS JIJ NOG?

  Café Het 
  Bruine Paard

De Dametjes

Bruggen en 
kademuren
vervangen of
renoveren?
Els Willems 

Amsterdam is altijd in ver-
bouwing, dat weet elke  
Amsterdammer. Maar zoveel 
opbrekingen als nu? Riolering, 
gasleiding, brug en kademuur 
hebben niet het eeuwig leven 
en het onderhoud is achterstal-
lig, omdat het ‘niet sexy’ is? 

‘Gefundeerd herstellen’ 
is een Actieplan Brug-
gen en Kademuren 

2023-2026. Van de 850 bruggen en 
215 km kademuur in de stad, zouden met 
de huidige budgetten tot 2026, per jaar 
acht bruggen en twee km kade aangepakt 
moeten worden om het achterstallige 
onderhoud weg te werken. Dit blijkt 
echter nu al irreëel vanwege stijgende 
prijzen en beperkte investeringsruimte. 
Als het ook na 2026 niet lukt, dan dreigt 
permanente afsluiting, of herwaardering 
tot fiets/voetgangersbrug. Veel onderzoek 

NEE, TEVEEL 
E-FATBIKES.

heeft geleid tot voortschrijdend inzicht. 
Alles vernieuwen lukt niet en zo dringen 
de ideeën van Ernst de Beaufort (zie vorige 
buurtkrant) geleidelijk door. Toch maar 
liever niet alles slopen en vervangen, 
zodat het nog 100 jaar mee kan, maar wel 
innovatief renoveren met een levensduur 
van minimaal 30 jaar.

De voortgangsrapportage van de Oranje 
Loper is kennelijk nog steeds in de 
maak. Dat gaat over onderzoek naar 
de haalbaarheid en de voordelen van 
levensduurverlengende maatregelen. Met 
deze negen bruggen wil men ervaring 
opdoen. Wij hebben allemaal het pro- 
bleem van beperkte begaanbaarheid 
ondervonden tijdens het verleggen van 
alle kabels en leidingen naar de nieuwe 
noodbruggen. De mannen (ja, meestal 
mannen) die het werk aan de leidingen 
deden, zoals vele koperdraadjes checken, 
bouwden wel een band op met de buurt 
en werden goed van drankjes voorzien 
door Café De Oude Wester en Kalkhoven. 
Het is nu even rustig, maar als ze weer 
beginnen en de tram straks ook niet meer 
rijdt... Dat staat ons nog te wachten. Als 
pleister op de wonde vanwege tijdelijke 
ontoegankelijkheid mochten kunstenaars 
wat moois maken van de noodbruggen. 

Deze zijn ook goed verlicht zodat ze  
’s avonds veilig én mooi zijn. Bijgaande 
gele brug, naast de Nieuwe Wercksbrug, 
is de ‘Grachtenvlinder’ van Sam Hersbach. 
Hij dacht aan mens en dier, drukte, 
schoonheid en rust, allemaal te vinden op 
de Prinsengracht. 

Hadden we Publieke Werken nog maar, met 
alle kennis die men daar toen nog had, 
inclusief de wetenschap waar en wanneer 
onderhoud nodig was. Nu moet de gemeente 
gaandeweg kennis vergaren en in goed 
overleg blijven met de aannemers, die baat 
hebben bij continuïteit in de opdrachten en 
mooie promotiefilmpjes maken van al hun 
prachtige innovaties. Want de gemeente 
stelt wel eisen: duurzaamheid, circulariteit 
en ook (op papier) boombehoud. Modulair 
werken vanaf het water, hergebruik van 
oude stenen en ‘sleufkisten’ zijn hun 
antwoorden.

In het bezoekerscentrum Bruggen en Kademuren 
op Achtergracht 20 geeft de gemeente 
informatie over de geschiedenis en nieuwe 
technieken. Kinderen kunnen er met lego 
bruggen bouwen. Ze gaan ook lezingen en 
rondleidingen organiseren.

www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Noodbrug over de Prinsengracht
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Krabbels Marijke Winnubst

INSPIRATIE IS DE BELONING VAN 
GEDULD EN HARD WERKEN.

Bij genoegzame kookprogramma’s op de 
buis merk je dat ’n béétje progressieve 

kok steeds vaker zijn  traditionele grootgrut-
terskeuken ontvlucht en bij kleinschalige 
boeren en tuinders ideeën opdoet om van 
natuurproducten iets lekkers te brouwen. 
Maar voor een radicale ommezwaai naar 
toekomstbestendig voedsel zorgen twee 
‘wereldverbeteraars’: een blije, luie boer, die 
vertrouwt op de gezonde intelligentie van het 
plantenrijk, en een chef-kok, die met ‘rare’ 
experimenten van planten vingeraflikkende 
gerechten maakt.  Het is geen straf om de 
wereld te redden, verkondigen ze na tien jaar 
geduldig ploeteren, experimenteren, dwars-
liggen en doorzetten.  
De blije, luie boer Wouter van Eck (1965), die het 
eerste Nederlandse  voedselbos  Ketelbroek 
in 2009 plantte, is blij omdat hij elk jaar de 
oogst aan bessen, noten, knollen, bladeren 
en hout van zijn eetbare, exotische aanplant 
mag verkopen aan dankbare kopers uit de 
directe omgeving, én blij met het gekwetter 
van vogels en gezoem van insecten, die 
de bestuiving hebben overgenomen. Want 
spuiten, bemesten en ploegen is in deze 
botanische rijkdom uit den boze. Na de speci-
fiek gelaagde aanplant moet al het groen een 
paar jaar aan elkaar wennen om tot wasdom 
te komen. Daarna is het organisme met aller-
lei geraffineerde strategieën, tot aan een 
jaloersmakend sociaal systeem, in staat zich-
zelf te bedruipen.    
Elke week fietst de chef-kok  Emile van de 
Staak (1976)  van het botanische restaurant 
De Nieuwe Winkel  (té nieuwbakken voor 
behoudzuchtige kapitaalverstrekkers) naar 
het voedselbos en laat zich met vriend 
Wouter  inspireren door wat het seizoen te 
bieden heeft. In zijn testkeuken heeft hij met 
zijn vaste team van zeven koks vier seizoe-
nenmenu’s ontwikkeld. Zij zijn nummer één 
op wereldniveau van een continu volgeboekt, 
exclusief planten-etablissement, met twee 
traditionele Michelinsterren én, na ontel-
bare misbaksels, pioniers in gerechten als 
worst van rode biet, kippensoep van Chinese 
Mahonie, brie van appel en bacterie, rollade 
van acht verschillende boontjes en eiwitrijke 
melk uit zonnebloempitten en nog veel meer.
Dus een inspirerende toekomst gloort: het 
bos in, gemeenschappelijk uitgerust met 
Botanische-Gastronomische-Kookboeken, 
en vrijgekocht, blakend gezond slacht- en 
pluimvee.  

Marijke Winnubst

TIEN JAAR STADSDORPBUURT7 
We hebben de 
stadsdorpers gevraagd 
om mee te denken 
over de viering van 
ons tweede lustrum. 
Er kwamen al wat 
leuke ideeën naar 

voren voor wat kleinere feestelijkheden; 
die gaan zeker plaatsvinden, maar voor 
een grote feestelijke bijeenkomst voor alle 
stadsdorpers hebben we meer menskracht 
nodig en die ontbreekt op dit moment nog. 
Voorlopig vinden we het een heel mooi 
idee om samen met studentenvereniging 
L.A.N.X. een vrijheidsmaaltijd te orga-
niseren. Dat wordt een brunch op 5 mei 
met als titel herdenken en vieren in de 
grote zaal van Lanx aan de NieuweZijds 
Voorburgwal 167. Inloop met koffie en 
iets lekkers vanaf 10 uur, om 10.30 gaan 
we aan tafel. De studenten zorgen voor 
het onderdeel ‘herdenken’, ze hebben al 

een interessante spreker gestrikt en na 
de brunch is er een door hen uitgezette 
wandeling in de buurt langs plekken die 
met de oorlog en herdenken te maken 
hebben. Wij gaan het vieren invullen, 
daar gaan we de komende weken ideeën 
over verzamelen. De studenten en de 
stadsdorpers zorgen samen voor alle andere 
zaken die bij zo’n maaltijd komen kijken. 
Er is plaats voor 100 mensen, uiteraard is 
iedereen welkom, maar we willen graag de 
materieel minderbedeelde inwoners van 
Amsterdam speciaal uitnodigen.  

Naast deze bijzondere toekomstplannen, 
vind je in het StadsdorpNieuws (meld je 
daarvoor aan!) tal van andere activiteiten en 
wetenswaardigheden, zoals het afscheid van 
Ina Wilbrink als voorzitter. Gelukkig blijft 
Ina wel de museumbezoeken organiseren 
waaronder “Juliana” in de Nieuwe kerk 
en “Samuael Fosso” in Huis Marseille.

Marijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

 www.stadsdorpbuurt7.nl  |  aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl   |  06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt   StadsdorpBuurt7
              

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!
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Berichten van de Gemeente
Heen en Weer rijdt nu ook in Centrum. Voor 1 euro per rit rijdt een vrijwillige chauffeur 
bewoners die slecht ter been zijn in een groene Canta van deur tot deur naar bestemmingen 
(arts, supermarkt of familie) binnen het stadsdeel. Van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur.  www.Heenenweeramsterdam.nl/aanbod/centrum

Centrum Begroot stelt weer een budget beschikbaar voor plannen in de buurt, dit keer 
krijgt iedere wijk in Centrum een eigen budget. Tot en met maandag 27 maart kunt u, 
bewoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie, een plan insturen voor Grachtengordel-
West of Burgwallen Nieuwezijde.  www.centrumbegroot.amsterdam.nl. 

2023 is het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Iedere Amsterdammer kan subsidie 
aanvragen (maximaal 5000 euro) voor een activiteit die bijdraagt aan kennis en bewustzijn. 
Informatie en voorwaarden op www.amsterdam.nl/slavernijverleden
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Hans Bergmans 

Liefhebbers zullen dit herken-
nen als de eerste regel van 
Herman Gorter’s lange gedicht 
Mei. Maar, zal men zich 
afvragen, wat heeft dit, 134 
jaar later, te maken met onze 
buurt? 

W
elnu, het leek de redactie 
’n verfrissend idee, met de 
lente binnen handbereik, 

onze lezers iets nieuws voor te 
leggen. Wij stappen daarom 
buiten de begane paden van 
weldoordachte artikelen over 
onze buurt en begeven ons in de alternatieve 
underground scene. 
Onze gids is Gilian, een gedreven musicus 
en impresario, recent afgestudeerd in de 
sociologie. Hij richtte met drie gelijk-
gestemde jongeren de punk hip hop 
band Psychose op. De naam is zorgvuldig 
gekozen want, hun muziek beluisterend, 
zou je de wereld anders kunnen beleven. 
De bandleden hebben zichzelf treffende 
namen toebedeeld:  De Dirigent, alias 
Gilian, drummer Graaf Stolk, rapper 
Kleine Krijger, en gitarist De Ketter. De 
punkmuziek wordt al tastend gezamenlijk 
door de vier spelers tot leven geroepen 
terwijl de teksten voornamelijk van de 
hand van Kleine Krijger zijn, bijgestaan 
door De Dirigent. De inhoud van de 
nummers is maatschappijkritisch, ver-
wijzend naar kraken, woningnood, 
sociale onrechtvaardigheid en onvrede 
onder jongeren. Het is een opluchting om 
verstaanbare en doorgaans begrijpelijke 
Nederlandse teksten te horen in plaats 

van de gebruikelijke ondoordringbare 
raps in verwrongen Engels. Wat Psychose 
brengt is geen oorstrelende muziek voor 
gevoelige types maar een eigenzinnig, 
bijtend hard metal geluid. Zij zijn op twee 
vlakken actief: in de studio produceren  
zij albums en nemen zij video’s van diverse 
nummers op die gestreamd worden. Zoek 
‘Psychose muziek’ op YouTube! Maar 
live op het podium zijn ze op z’n best 
wanneer ze studio-opnames combineren 
met zang, instrumentale improvisaties en 
audio-effecten. 
Naast zijn voortrekkersrol bij Psychose 
stond Gilian ook aan de wieg van 
Hondsdol. Dit is een organisatie die 
talentontwikkeling van jonge bands en 
broedplaatsen steunt want het is moeilijk 
om aan optredens te komen. Inmiddels 
zijn een veertigtal bands bij Hondsdol 
aangesloten. Beurtelings treden die op in 
zulke vertrouwde plekken als Vrankrijk, 
de Vondelbunker en Slachthuis Haarlem 
maar ook in nieuwe ruimtes zoals De 

Annie. Dit pand in de Vossiusstraat, (naast 
het voormalige huis van Annie M.G., 
vandaar), is eigendom van oligarch en 
Poetinvriendje Arkady Volozh. Kort na de 
inval in Oekraïne werd het gekraakt en 
opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen 
en de Voedselbank. Een mooi staaltje van 
poëtische gerechtigheid!

Na dit uitstapje naar de bruisende scene van 
de muzikale jeugd, trekken we ons weer 
terug in onze Buurt Zevenschulp. Maar niet 
dan nadat we Gilian en zijn Psychosematen 
veel succes hebben toegewenst op de lange 
weg naar de hoofdact op de festivalpodia 
van Pinkpop en De Zwarte Cross.

De eerstvolgende optredens in Amsterdam:
11 MAART. Toekomstmuziek. Amsterdam. Met 
Saluting Rome, Achterlicht, en Instrumental Disorder.
24 MAART. OCCII. Amsterdam. Met Asociaal Kabaal 
en GDVRDGDVR.
31 MAART. Volta. Amsterdam. Met Wetskin en 
Instrumental Disorder

Een nieuwe 
lente en 
een nieuw 
geluid 

©
 In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t

Bandleden Psychose: Kleine Krijger (l) Graaf Stolk (m), en De Dirigent (r) voor een kunstwerk van Herbert Nouwens 
‘Brettensuite 1’ in het Westerpark 
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Het Café Het Bruine Paard dankt zijn 
naam aan een brandweerpaard dat in 
1910 met wagen en al vanaf de brug 
rechtdoor door de pui het café binnen 
rende. 

T
ien jaar later, in 1920, pachtte mijn 
overgrootvader Peter Corzilius dit 
café als huwelijksgeschenk voor zijn 

zoon Joop (23 jaar), net getrouwd met de 
piepjonge Sofie (18 jaar).
Bij overname zat het café bomvol nette 
mensen, die bleken helaas speciaal opge-
trommeld te zijn. Want na de overname 
veranderde de clientèle in zuipschuiten die 
zaterdagsavonds bijna hun hele weekloon 
opdronken en dan obscene opmerkingen 
maakten of handtastelijk werden bij de 
knappe Sofie achter de bar.
Sofie ergerde zich niet alleen aan het 

dronken gelal maar wond zich ook op 
over de gezinnen van de arbeiders die de 
rest van de week op een houtje moesten 
bijten omdat pa alles opgezopen had. Ze 
hield stiekem loon achter uit de bruine 
loonzakjes. Het geld werd de volgende 
dag door kinderen opgehaald. Maar dit 
spaarsysteem lekte uit en de klanten bleven 
helemaal weg.

Na een paar maanden werd Joop, zonder 
Sofie, gesommeerd bij zijn vader en 
accountant Joep Geelhoed. Joop vermoedde 
dat de magere omzet van het café 
onderwerp zou zijn, maar de eerste vraag 
van zijn vader was; ‘Is Sofie al zwanger?’ 
Joop antwoordde: ’Nee, maar wat gaat u 
dat aan?’
Zijn vader ging verder: ‘jullie café, dat 
loopt dus helemaal niet en dat komt 

vooral door Sofie. Een 
knappe vrouw, maar 
volkomen ongeschikt 
als barvrouw. Mijn 
accountant, hij knikte 
naar Joep, is een paar 
keer langs geweest 
en heeft Sofie aan het 
werk gezien. Ze gooit 
dronken klanten de 
zaak uit en ze houdt 
geld achter.’ 
‘Dat kan ik allemaal 
uitleggen’, riep Joop. 
‘Dat kan wel zijn’ zei 
zijn vader ‘maar dat 
werkt natuurlijk niet. 
Daarom hebben we het 
volgende bedacht. Joep 
vindt Sofie ook een hele 
aantrekkelijke vrouw. 
Op de Zeedijk hebben 
we een goedlopend café 
met een jonge weduwe 
achter de bar, die zoekt 
een partner. Dus het 

idee is, dat jij en Sofie gaan scheiden. Jij 
trouwt met Marie van de Zeedijk en Joep 
trouwt met Sofie, die hoeft dan ook niet 
meer achter de bar. 
Het Café Het Bruine Paard stoten we af. 
Probleem opgelost. Wat denk je ervan?’
Joop heeft briesend het pand verlaten 
en later die avond, samen met Sofie, het 
café afgesloten. Hij werd melkboer en 
negen maanden later werd mijn tante Fia 
geboren, daarna volgde mijn vader en nog 
drie zusjes.

Toen ik vele decennia later in 1980 in de 
brandweerkazerne op de Prinsengracht 
ging wonen, vond mijn 80-jarige oma Sofie 
dat geweldig. Dat juist haar kleinkind in 
de brandweerkazerne woonde, waar het 
bruine paard van hun café vandaan kwam, 
dat kon geen toeval zijn. 
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Het Bruine Paard, mijn oma en ik
Myriam Corzilius

Myriam Corzilius (links) op het terras voor haar café met twee café bezoekers
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Myriam Corzilius
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Amsterdam op haar best
Renée van Os - Lang

Twee dagen lang had ik per ongeluk mijn fiets buiten laten 
staan. De lezer denkt het al te begrijpen: de fiets werd 
gestolen... 

N
ee, het was gebleven bij een poging. Een grote schroef stak uit 
het kabelslot. De schroef zat muurvast. Ik had mazzel. Een 
man van een belendende klusbus kreeg het wel voor elkaar. 

Met gevoelens van erkentelijkheid nam ik afscheid van hem en 
fietste naar de Noordermarkt. Doordrongen van de noodzaak om 
je fiets op slot te zetten, liet ik mijn fiets op twee sloten achter om 
een uur later met volle tassen terug te keren. Ik stak de sleutel 
in het slot. Asjemenou, weer geen beweging in te krijgen, zelfs 
niet met hulp van derden. Het gezwoeg begon de aandacht van 
omstanders  te trekken. Iemand zei dat ik met die fiets naar 
een rijwielreparateur moest gaan. Ja, maar hoe verplaats je een 
fiets waarvan de twee wielen geblokkeerd zijn en waar is een 
fietsenmaker? Ook mijn leeftijd is een handicap: 84 jaar.

In de deuropening van een nostalgische brillenwinkel stond 
een man met belangstelling toe te kijken. ‘Ik regel het wel 
voor u’ zei hij. ‘Dat zou heel prettig zijn’ zei ik. De man liep 
twee panden verder en belde ergens aan. Iemand schoof een 
raam open en stak zijn hoofd uit het raam. De man van de 
brillenwinkel gebaarde dat hij moest komen. Even later verscheen 
een krachtige jongeman. De man van de brillenwinkel zei dat ze 
samen mijn fiets naar de fietsenmaker zouden dragen. ‘Laat mij 
eerst even de boodschappen uit de fietstassen halen, dan is de fiets 
minder zwaar’, zei ik. ‘Hoeft niet’ was het antwoord. Op naar de 
Westerstraat. Ik probeerde hen bij te houden, maar zag de afstand 
tussen hen en mij  groeien. Ik zag mensen verbaasd kijken. Na een 
mars van tien minuten waren we er. Ik bedankte de mannen en zei 
dat ze een plaats in de hemel hadden verdiend. Maar het leek me 
toch goed om nu vast met een fles wijn voor ieder over de brug te 
komen. Zo ver is De Ware Jacob nu ook weer niet.
Enkele dagen later stond ik met de flessen voor de brillenwinkel. 
De zaak was gesloten. Achter de winkeldeur bevond zich een 
reeds lang geleden op schrift gestelde tekst die inhield dat als de 

zaak tijdens de officiële openingstijden niet open was, je toch niet 
moest kloppen of bellen, want dan stoorde je de eigenaar. Een 
grote pijl ernaast wees naar onbekende verten. Een buurman is zo 
vriendelijk geweest ze te bezorgen bij mijn weldoeners.
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Myriam Corzilius

Renée met haar gerepareerde fiets. Dank aan de weldoeners!

Correctie! 

Buurtkrant Zeven, nummer 137, pagina 11: 
Artikel: Meer zorg voor het Amsterdamse bomenbezit
Het correcte telefoonnummer van het Comité Westelijke Grachtengordel is  06 145 87 176
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Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1
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Ina Wilbrink 

Alweer vijf jaar geleden werd het 
winkelbestand in onze buurt 
verrijkt met een bijzondere boek-
winkel, de Literaire Reisboekhandel 
Evenaar, al sinds 1991 gedreven 
door Marre en Maria. 

D
oor de torenhoge huur verdre- 
ven uit hun vorige locatie, be- 
sloten ze hun activiteiten op 

een betaalbaarder plek voort te 
zetten en huurden voor vijf jaar het 
winkeltje op de hoek van Singel en 
Korsjespoortsteeg. 
In het begin was het spannend: 
zouden ze nog voldoende vindbaar 
zijn? Passanten zagen ze hier nau-
welijks, maar buurtbewoners des te meer en velen bleken verstokte 
lezers en kopers van het ‘ouderwetse’ papieren boek. Al snel 
voelden zich ‘omarmd’ door de buurt en deden er alles aan om 
die band te versterken, met speciale activiteiten zoals lezingen en 
leeskringen, maar vooral met hun kernactiviteit: het bieden van 
een welgekozen boekenassortiment, naar behoefte voorzien van 
goede leesadviezen. 
De eindstreep hebben ze daarmee glansrijk gehaald en samen 
gevierd op een onvergetelijke slotbijeenkomst in de Dominicuskerk 
met een lezing van ‘huisauteur’ Jan Brokken en een optreden van 
de Senegalese musicus Mola Sylla. Maar Marre en Maria zijn nog 
steeds vol passie voor hun boeken en zouden hun levenswerk het 
liefst overdragen aan een volgende generatie boekwinkeliers. Over 
de financiële haalbaarheid wordt nog koortsachtig onderhandeld, 
dus spannend blijft het tot het laatst! 

Spannend 
tot het laatst   
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Zo kan het ook

Overal in de stad liggen de straten open om nieuwe installaties 
aan te leggen, elektriciteits- en glasvezelkabels, gasleidingen 

en wat dies meer zij. Dit zijn weliswaar noodzakelijke operaties 
maar kunnen wel irritatie oproepen zoals wanneer zelfs voet-
gangers gedwongen worden een omweg te maken. Maar toch 
is er soms reden tot waardering, zelfs dankbaarheid. Het begin 
van de oneven kant van de Prinsengracht is al weken opge-
broken. Het valt de bewoners op dat de werklieden, naast hun 
verwachte vakbekwaamheid, ook opvallend publieksvriendelijk 
zijn. Ondanks de kou en de striemende regen bleven zij beleefd 
en behulpzaam, brachten zelfs de boodschappen de stoep op. 
Zou die hoffelijke houding misschien iets te maken kunnen 
hebben met het feit dat Liander de werkzaamheden door een 
aannemer van buiten Amsterdam laat uitvoeren?

Maria (l) en Marre (r) in boekhandel Evenaar
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Kun jij alles 
nog betalen?
Energie, boodschappen, alles wordt duurder. 
Kun jij je rekeningen nog betalen? Het buurt-
team kan je helpen. Wacht niet te lang en 
maak een afspraak. Onze hulp is gratis.

Bel of mail ons! 
020 557 33 38 
info@ buurtteamamsterdamcentrum .nl

www.buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis

Wij helpen bij vragen over

zorg  geld  wonen  gezondheid 
werk  ontmoeten  veiligheid

GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Rinke Oostra
r.oostra@amsterdam.nl  06 12 64 19 95 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Yoran Kluvers  
y.kluvers@amsterdam.nl   06 18 52 84 23
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl  06 30 06 79 83

Politie ter plaatse: 0900 8844
Noodgevallen: 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Hermanjan Jansen   
hermanjan.jansen@politie.nl   06 22 94 41 19
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
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