
De Witte 

  Boei

Verhuisbericht



Het Huis van de Buurt is het sociale knooppunt in de buurt 

voor jong en oud en is een broedplaats voor nieuwe 

initiatieven van bewoners en buurtorganisaties.Er is veel te halen in het Huis van de Buurt

• Ruimte gebruiken voor overleg
• Samen deelnemen aan (eigen) activiteiten 

• Actuele informatie over de buurt
• Ondersteuning bij het oplossen van problemen 

 en het uitvoeren van ideeën
U kunt ook veel komen brengen
• Informatie over de buurt delen met buurtgenoten

• Meewerken als vrijwilliger in het Huis van de Buurt 

 of in de buurt• Met anderen een nieuwe activiteit opzettenIn het Huis van de Buurt vormen buurthuiswerk, opbouwwerk en 

maatschappelijke dienstverlening van IJsterk, WCOB en CentraM 

samen één team. Zo signaleren zij snel waar mensen of groepen 

een steuntje in de rug nodig hebben en organiseren die steun dan 

samen met actieve buurtbewoners.



CentraM ondersteunt buurtbewoners, individueel of als groep, bij 

problemen met geld en instanties, relaties, wonen, zorg en werk.

  Telefoon: (020) 557 33 38

  E-mail:  info@centram.nl

  Website:  www.centram.nl

IJsterk stimuleert, ontwikkelt en verbindt mensen. IJsterk helpt 

vrijwilligers, senioren, mensen met een beperking en andere buurt-

bewoners verbindingen te leggen, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid 

te versterken en betrokkenheid bij elkaar en bij de buurt te vergroten.

  Telefoon: (020) 622 38 79

  E-mail:  info@ijsterk.nl

  Website:  www.ijsterk.nl

WCOB is een wijkcentrum voor en door bewoners. Het bestuur 

bestaat uit buurtbewoners. De opbouwwerkers zijn professionele 

buurtnetwerkers. Zij ondersteunen buurtbewoners, signaleren waar 

netwerken ontbreken en werken aan de opbouw hiervan. Zo werken 

zij met buurtbewoners aan een leefbare buurt voor iedereen. 

  Telefoon: (020) 622 38 79

  E-mail:  wijkcentrum@wcob.nl

  Website:  www.wcob.nl

Wijksteunpunt Wonen Centrum geeft huurders informatie, advies 

en ondersteuning op het gebied van huren en wonen.

Woonspreekuur - voor advies over huren en wonen.

Huurteam (op afspraak) - voor controle huurprijs en servicekosten, 

onderhoudsklachten en woningopnames.

  Telefoon: (020) 622 76 98

  E-mail: centrum@wswonen.nl

  Website: www.wswonen.nl

Spreekuur Sociaal Loket 

  Telefoon: (020) 552 48 00

  E-mail: sociaalloket@centrum.amsterdam.nl

Spreekuur Markant, centrum voor mantelzorgers

  Telefoon: (020) 886 88 00, of 06 524 14 751

  Website: www.markant.org
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Open vanaf 18 mei

De organisaties uit deze folder maken vanaf 14 mei geen 

gebruik meer van de Oosterkerk en Dienstencentrum de 

Roetersstraat. Het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad is 

verbouwd en wordt op 18 mei heropend. Kom vooral eens een 

kijkje nemen. Eind september is de offi ciële opening. 

Let op de affi ches en de berichten in de Eilander en 

Plantage Weesperbuurtkrant.

Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad
Kleine Wittenburgerstraat 2011018 LT Amsterdam  

Telefoon: (020) 622 38 79

  
Website: www.huisvandebuurt.nl

Doe mee in en bij het Huis van de Buurt
• Buurtrestaurant ‘Proef de buurt’
• Een ‘Bakkie met de Buren’ doen
• Cursus ‘Leef Rijk met weinig geld’
• Cursus ‘Opvoeden in je eentje’
• Groene straat-dag• Dag van de Buurt• Hulp bij schulden• Kunst en cultuur• … en wat u verder maar bedenkt


