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Yes, weer aan de slag!
Door de coronacrisis ging de stad
op slot. Langzaam pakken we nu de
draad weer op. Rekening houdend
met strikte richtlijnen zijn deze
renovatieprojecten als eerste weer
gestart:
-
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Coronacrisis
Stadgenoot maakt
er het beste van
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Vegan Sushibar
In februari open,
in maart weer dicht

Osdorpplein Noord
(84 woningen). Onder meer badkamer, keuken, toilet, kozijnen en
standleidingen worden vernieuwd.
Bewoners gaan tijdens de werkzaamheden naar een logeerwoning.
-

Blomwijckerpad
(144 woningen). We gaan door
met het vervangen van de kozijnen,
waarbij de bewoners tijdens de
werkzaamheden naar een rustwoning gaan. Tegelijkertijd wordt
nagedacht over de manier waarop
de aanpak in de woningen (badkamer, keuken, toilet, stadswarmte)
uitgevoerd kan worden.
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Stille stad
Blijf thuis en
hou vol!
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-

Huurders helpen
in tijden van
corona

Holendrecht
(16 proefwoningen). Werkzaamheden en technische opnames
worden weer opgepakt. Bewoners
gaan naar een wisselwoning tijdens
de werkzaamheden en naar een

Een beetje menselijkheid

rust-ruimte tijdens de bouwkundige
opname (wanneer de werkzaamheden precies in kaart worden
gebracht). Hierna volgt o.a. ook
nog het dichtzetten van de loggia’s.
Strikte richtlijnen
•	Bewoners mogen niet in dezelfde ruimte zijn als waar gewerkt
wordt.
•	Er komen maar een paar
mensen tegelijk de woning in.
•	In veel gevallen gaat de bewoner tijdens de werkzaamheden
naar een rust- of logeerwoning*.
•	Voordat we aan de slag gaan,
bespreken we de werkzaamheden telefonisch.
•	Als de huurder of een huisgenoot ziek is, gaan de werkzaamheden niet door. Dan komen
we op een later moment terug.
•	We komen alleen als de bewoners hiermee instemmen.
We gaan natuurlijk niemand
dwingen.

*een rustwoning is een woning waar
huurders overdag terecht kunnen, een
logeerwoning is een ingerichte woning
voor tijdelijk verblijf.
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Fotografie Hans van der Vliet

Open
Net als de supermarkten mogen ook de dierenwinkels open
zijn in deze coronatijd. Het was wel even spannend, maar
uiteindelijk moeten onze dieren toch ook eten en verzorgd
worden. Gelukkig kan ik dus elke dag nog klanten ontvangen.
Ik heb zoals alle winkels plexiglas opgehangen bij de kassa,
gewoon met een paar kledinghangers. Het pinapparaat staat
op een voedertafel en er mag maar één klant per keer naar
binnen. Maar hoe blij ik ook ben dat ik open kan, klanten zijn
er een stuk minder dan voor de crisis. Sommige mensen durven echt de straat niet op, de loop is eruit. Mijn
vaste klanten komen heel gericht binnen voor
kattenbakkorrels of vlooienbandjes, maar ze
gaan niet shoppen. Dus je mist de impulsaankoop, de extra omzet.
Van de week belde een hele goede klant:
‘Dennis, ik kan echt niet komen.’ Toen
ben ik ’s avonds met de bestelling
naar Nieuw-Vennep gereden. Maar
ik moet niet zeuren, ik ben tenminste open, er komt nog een beetje
geld binnen. Want de andere kant is:
alles gaat gewoon door. De huur,
de belasting, de verzekeringspremie.
Ik hoor hier zoveel verhalen van mensen
die hun baan kwijt zijn, die niet weten of
ze straks weer in dienst worden genomen.

Op de hoek van de straat is net een koffietentje geopend. Dat
kan nu alleen maar take away doen. Maar de huur moet wel
betaald. Er is veel onzekerheid.
En tegelijkertijd groeit de saamhorigheid, waar ik het in deze
rubriek wel vaker over heb. Er zijn allerlei initiatieven in de
buurt. Er worden boodschappen gedaan, maaltijden gekookt.
Mijn buurman van 91 zit de hele dag binnen, maar ik zie regelmatig buren voor het raam staan om te kijken of het goed met
hem gaat. Dat is de mooie kant van een crisis.
Zelf heb ik een halve pallet diervoeding aan het leefkringhuis gedoneerd, voor de voedselbank. Ik koop wel eens
een partijtje op, en dan kan ik wel wat missen. Net zoals
mijn vader en ik elke avond de duiven voeren, want die
beestjes krijgen geen voer meer van de mensen,
omdat ze niet op straat zijn. Je zou eens moeten zien hoeveel duiven er hier voor de deur
staan, ze lopen zelfs in de winkel. Of ik het ga
redden weet ik niet. Aan het begin van de
crisis kwamen mensen een voorraadje aanleggen, noem het hamsteren. Ze namen
extra spullen mee. Maar dat moet nu
wel zo’n beetje op zijn. Dus wie weet
wordt het volgende week weer drukker.
Ondertussen moeten we gezond blijven
en positief, goed voor elkaar blijven zorgen, en voor de dieren natuurlijk 

Pim de Ruiter
hoofdredacteur Stadleven

Dennis van den Burg is eigenaar van dierenwinkel Ambulia aan de Havikslaan 9 in Amsterdam Noord. Hij werd bekend door zijn optreden in
de documentaireserie ‘Schuldig’. Dennis huurt zijn pand van Stadgenoot. In Stadleven vertelt hij over de buurt, zijn winkel en de mensen.
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‘We maken er
het beste van’
Tekst Gijs Coffeng | Fotografie Jean-Pierre Jans

Stadgenoot komt graag bij huurders
thuis, voor een huisbezoek, onderhoud of
reparatie. Maar door de coronacrisis gingen
de kantoren dicht en werd alles anders.
Op deze pagina's Stadgenoot in coronatijd.
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Leanne Plat is projectleider Planmatig onderhoud. We zien haar – met anderhalve meter
tussen ons – in de Van der Kunbuurt. ‘Dit is een
uitzondering’, zegt ze. ‘Ik ben hier voor de oplevering van dit project. Ik loop een laatste ronde,
samen met de ploegleider, om te inspecteren of
al het onderhoud netjes is uitgevoerd. Dan kan
de steiger weg. Dat is voor onze huurders een
fijn moment.’ Ook Leanne en haar vier collegaprojectleiders werken deze weken vanuit huis.
‘Normaal ben ik wekelijks op een project en
loop ik met de ploegleider het werk na. Nu
doen we dat overleg telefonisch of via Microsoft
Teams. Alleen als er echt een technische vraag
is die niet via beeldbellen kan worden beantwoord, ga ik nog op pad. Verder zie ik alleen
het eindresultaat. Gelukkig werken we al jaren
samen met onze ervaren comakers, dus er is
genoeg vertrouwen dat de gevraagde kwaliteit
ook geleverd wordt.’ Lopende projecten gaan
allemaal door, vertelt ze. Dakwerk, voeg- en
metselwerk en schilderwerk worden nog uitgevoerd. ‘We hebben samen met de comakers
richtlijnen opgesteld over handen wassen, niet
meer samen lunchen in de keet en de omgang
met huurders. De comakers hebben een flyer
gemaakt waarin de werkwijze wordt uitgelegd.
Sommige oudere bewoners vinden het best
spannend, ik heb wel wat paniekmomenten
meegemaakt. Dan probeer je mensen gerust te
stellen. Maar er was ook één huurder die per
se niet zijn raam wilde openen. Daar hebben
we het schilderen van de raamlijst achterwege
gelaten. Ja, we maken er het beste van.’

‘We zitten allemaal in
hetzelfde schuitje’
Chantal Gielen werkt bij de afdeling
Zorg en Overlast, een baan waarin ze vooral
huisbezoeken moet afleggen. Dat is er nu even
niet bij. ‘Wat me opvalt in deze crisistijd, is dat
we toch heel veel kunnen doen. De veerkracht
van de Stadgenoot-medewerkers vind ik echt
bewonderenswaardig.’ Dat ze geen huisbezoeken kan doen, maakt haar werk moeilijker.
‘Huisbezoeken zijn waardevol omdat ze een

idee geven van hoe iemand leeft en of een
klacht gegrond is of niet. Is er bijvoorbeeld
een klacht over stankoverlast, dan kan dat
zijn omdat een huurder een probleem heeft
met de schoonmaak van het huis. We moeten
objectief kunnen zijn.’ Chantal merkt dat er iets
meer klachten zijn, omdat mensen thuiszitten
en meer van elkaar horen. ‘Ik vraag dan eerst
of mensen al met elkaar hebben gepraat. Zelf
het gesprek aangaan lost vaak al wat op. Ik leg
ook uit waarom ik zelf niet op huisbezoek kan
komen, dat het geen onwil is, maar onmacht.
De meeste mensen begrijpen dat wel. Ze vinden
het fijn om toch hun verhaal kwijt te kunnen.
Komen huurders er na een gesprek met elkaar
niet uit, dan verwijs ik ze door naar Stichting
Beterburen, die bemiddelt bij onenigheid. Ik
raad ze ook aan een logboekje bij te houden
waar ze later op terug kunnen vallen. Ik ben dit
werk gaan doen vanwege het contact met mensen. Nu werk ik vooral thuis. We bellen, mailen
en sturen brieven. Ik moet zelf vooral wennen
aan de verleiding van afleiding. Thuis is anders
dan op kantoor. Maar ik blijf positief. We zitten
allemaal in hetzelfde schuitje.’
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‘Hallo, hoe is het met u?’

‘Ik mis de gezelligheid van kantoor’
Jasmin Keijzer werkt normaal gesproken
op de drukke afdeling Communicatie. Samen
met haar collega’s is ze onder andere verantwoordelijk voor de bewonerscommunicatie.
‘Hoewel ik hier samenwoon met mijn vriend en
twee katten, mis ik toch ook de gezelligheid van
kantoor’, zegt ze. ‘Daar loop je wat makkelijker
naar elkaar om iets te overleggen, kijk je even
over de schouder mee. Via het beeldscherm zijn
de contacten zakelijker. En het is moeilijker om
op één lijn te komen. Volgens mij missen we
die gezelligheid allemaal. We chatten en appen
veel. Laatst was er zelfs een digitale borrel.’
Thuis heeft ze het drukker dan ooit. Communicatie is in tijden van corona extra belangrijk. ‘We
informeren onze huurders zo goed mogelijk.
Via video, een bewonersbrief en een belletje.
Je ziet ook dat we enorme slagen maken in de
digitalisering van de communicatie. We zetten
bijvoorbeeld digitale bezichtigingen online.
Zodat mensen een eerste indruk kunnen krijgen
voor ze besluiten of ze interesse hebben in de
woning. We onderzoeken ook de mogelijkheden
om bewonersavonden digitaal aan te bieden. Al
die nieuwe technieken komen nu in een stroomversnelling.’ Jasmin was ook één van de bellers
naar 80+ bewoners (zie ook het verhaal van
Aranka). ‘Ik heb daardoor even kunnen proeven
aan wat klantenservice dagelijks te horen krijgt.
6
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En waar ze op moeten inspelen. Zoveel verschillende verhalen en emoties. Daar heb ik respect
voor gekregen.’ Verder vergadert ze veel, is er
wekelijks werkoverleg en houdt ze zich bezig
met de interne communicatie. Drukker dan ooit
dus. ‘Maar ik kijk er echt naar uit om mijn collega’s weer te zien.’

‘We zoeken altijd naar een oplossing’
Ariënne Splinter werkt al 24 jaar op de
afdeling Incasso en zat aan het begin van de
coronacrisis nog een tijdje in een leeg kantoor.
Samen met een collega, in afwachting van een
laptop en een telefoon voor thuisgebruik. Maar
ook zij werkt vanaf eind maart thuis. ‘Ik zag er
best tegenop’, zegt ze. ‘Je mist mensen om je
heen en je moet zelf een ritme vinden. Ik zet
elke ochtend mijn wekker en zorg dat ik om half
negen achter mijn laptop zit. Mijn lunch heb ik
dan al gemaakt. Ik probeer zoveel mogelijk dezelfde regelmaat aan te houden als op kantoor.’
Ze werkte de eerste anderhalve week op een
eetkamerstoel. ‘Maar dat vond mijn rug niet
leuk. Stadgenoot regelde snel een kantoorstoel.’
Haar werk speelt zich vooral binnen af. Wat dat
betreft is er niet veel veranderd. Maar ze ziet

Aranka Spaan is managementassistente
bij Dagelijks Onderhoud. Omdat dagelijks
onderhoud beperkt is tot spoedreparaties had
ze wat tijd over. Dus gaf ze zich op om namens
Stadgenoot in coronatijd te bellen met huurders
van 80 jaar en ouder. Gewoon om te vragen
hoe het gaat en of zij hulp kunnen gebruiken.
Daarmee sluit Stadgenoot aan bij ‘Voor elkaar
in Amsterdam’, een gelegenheidssamenwerking
van Amsterdamse organisaties voor sociaal
werk. Dat wil kwetsbare en oudere Amsterdammers een luisterend oor bieden of praktische
hulp. 68 medewerkers bellen elke dag met een
paar tachtigplussers. Dat levert dankbaarheid
op en een stortvloed aan verhalen ‘Hele mooie
verhalen over een mevrouw van in de negentig die nog regelmatig vrijwilligerswerk doet’,
vertelt ze, ‘maar ook van mensen die bang
zijn en in deze periode terugdenken aan de
oorlog. Ik hoorde ook een aangrijpend verhaal
van een dame wier eerste achterkleinkind was
geboren, maar ze had het nog niet in het echt
kunnen zien. Ja, van zo’n gesprek moet ik even
bijkomen. De telefoontjes zijn geen formaliteit.
Ik neem er echt de tijd voor.’ Maar ze krijgt er
veel voor terug, zegt ze. ‘Mensen zijn blij verrast. We vragen of er contact is met de kinderen
en buren en of Stadgenoot nog iets kan doen.
En mensen stellen ook vragen terug. Dus dan
vertel ik iets over mezelf. Over thuiswerken en
dat ik mijn aandacht moet verdelen tussen het
werk, de gesprekken en twee pubers die online
les krijgen. Als we straks weer in onze bubbel
zitten, is dit wat mij betreft een blijvertje. Die
belletjes met huurders zijn heel waardevol.’

wel degelijk een toename van huurders met
betalingsproblemen. ‘Je hebt geen idee hoeveel
zzp’ers bellen met een verzoek om uitstel. Dat
zijn vaak lastige en lange gesprekken, ook
omdat wij zelf niet weten hoe deze crisis gaat
aflopen. Er is veel onzekerheid bij zzp’ers, mensen met nul-urencontracten. Soms zijn mensen
echt in paniek, dan probeer ik ze gerust te
stellen. We zoeken altijd naar een oplossing en
doen sowieso geen uitzettingen in deze periode.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld de huurbetaling
een maand uitstellen. Maar we bespreken ook
of mensen al een deel kunnen betalen en een
ander deel later. Elk gesprek is anders, maar
huurders een oplossing bieden, zeker in deze
tijd, dat zijn de krenten in de pap.’

Stadgenoot
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klantenservice

de ondernemer

Bijna iedereen van
Stadgenoot werkt thuis.
Ook de mensen van
de klantenservice. Wij
staan u graag te woord,
vanuit onze werkkamer,
vanachter de keukentafel
of vanaf een rustig
plekje in de woonkamer.
Welkom bij ons thuis!

‘NET OPEN EN TOEN
GEBEURDE HET:
CORONACRISIS’

er)
Linda Sluijp (medewerk

Manja Bos

(medewerke

Annemarie Michilsen (medewerker)

r)

Kinkerstraat 83H. www.facebook.com/vegansushibar

Vegan Sushibar, David en Veronica
David: ‘Onze sushibar is het eerste volledig
veganistische sushirestaurant in Amsterdam,
dat maakt onze zaak bijzonder. Ik haalde de
inspiratie uit Los Angeles en New York, waar ik
een keer met mijn zus in zo’n restaurant ging
eten. Mijn zus is allergisch voor vis, maar dit
eten was heerlijk. Daar is het idee geboren. Ik
heb bovendien altijd een onderneming gewild.
Samen met mijn vriendin Veronica heb ik deze
zaak opgebouwd. In vier maanden tijd van
idee naar restaurant met take away-concept
én bezorgen. En ook de elf zitplaatsen waren
8
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een succes. In februari gingen we open. En
toen gebeurde het: coronacrisis. Omdat we al
aangemeld waren via de take away-platformen
konden we snel schakelen. Toch is de omzet ongeveer gehalveerd en de online bezorgdiensten
vragen dertig procent van de omzet als commissie, dus er blijft niet veel over. En wat er ook
nog bijkomt: onze kok zit door de crisis vast in
Zuid-Afrika. We maken nu alles zelf, door de lage
omzet kunnen en moeten we dat ook wel doen.
Vorige week is het ons gelukt om honderd lunchboxen te maken voor het OLVG-West en het

St. Antonius ziekenhuis in Utrecht. Daar ben ik
trots op. Zo dragen we ons steentje bij tijdens
deze crisis. We krijgen trouwens veel hartverwarmende reacties uit de buurt, mensen zijn
echt blij met ons. We hebben voor nu overheidssteun aangevraagd en gelukkig krijgen we ook
hulp van Stadgenoot met de huur. Als we een
andere verhuurder hadden gehad, waren we,
denk ik, nu al de pineut geweest.’

Merijn van de

n Boom (sup

ervisor)

Linda de Haas (m

anager)

Tekst & Fotografie Rogier Alleblas
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Stille stad

Ten Katemarkt

De stad is stiller dan ooit. Mensen zijn thuis.
Buiten wandelen zij twee aan twee. Met mondkapjes op.
Langs afzetlint en hekken. Janus van den Eijnden legde
vast hoe het coronavirus de stad een ander aanzicht gaf.

Rembrandtpark
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Zo woon ik

Overtoom

Een nieuw huis
zonder feestje

Kinkerstraat

Rembrandtpark

Dertiger Andjila was dolblij toen ze hoorde dat ze na jaren zoeken een
gloednieuwe tweekamerwoning bij het Waterlandplein in Noord kon
krijgen. En toen brak de coronacrisis uit.
Tekst
Joost Zonneveld
Fotografie
Jean-Pierre Jans

‘Het was heel lang hartstikke leuk om bij de Albert Cuypmarkt
te wonen. Maar als je wat ouder wordt en de studententijd
ontgroeid bent, is dertig vierkante meter in een gehorig pand
niet ideaal meer,’ zegt Andjila. Dolblij was ze dat ze een van
de uitverkorenen was voor een woning in de Noordkop, een
nieuw gebouw met sociale huur- en middeldure huurwoningen van Stadgenoot pal naast het Waterlandplein. ‘Het is een
rustige buurt, ik heb winkels om de hoek, de Noord/Zuidlijn is
vlakbij en ik kan zo het groen bij Durgerdam in.’

Om de beurt een sleutel
In februari hoorde Andjila dat ze naar haar begeerde woning
kon verhuizen, op 17 maart zou ze de sleutels krijgen. ‘Dat
was een paar dagen na de eerste coronamaatregelen. Het was
toen al duidelijk dat het warme welkom met alle bewoners er
niet in zat.’ In plaats van een feestje werd het allemaal heel
zakelijk. De nieuwe bewoners moesten een voor een de sleutel
in ontvangst nemen.

Met z'n allen in de lift

Daniël Stalpertstraat
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Andjila had in Zuid dan wel een kleine woning, er stonden
zoveel spullen in dat ze het zonder verhuisbedrijf eigenlijk niet
kon verslepen. Tevergeefs. ‘Het was echt de beginperiode van
de crisis, niemand durfde het aan om mijn huisraad te verhuizen. Gelukkig heb ik alles met hulp van vrienden en familie
met een busje en twee auto's naar Noord kunnen krijgen.’

Wachten op een nieuwe vloer
Inmiddels is zij een stuk verder met de inrichting van haar
nieuwe huurwoning, maar de coronacrisis maakte het een
slepende zaak. De levering van haar vloer duurde veel langer
dan normaal, IKEA was wekenlang dicht, er stonden enorme
rijen voor het doe-het-zelf-filiaal van Hornbach en 'je moet
over alles online beslissen, terwijl je sommige meubels voor je
nieuwe woning ook gewoon wil zien voordat je ze koopt.’
Andjila is er van overtuigd dat haar nieuwe huis snel helemaal
naar haar zin zal zijn, maar het was niet ideaal om in coronatijd van huis te moeten wisselen. 'Voor Stadgenoot was het
ook zoeken naar de beste manier om dit te doen, maar de
twee medewerkers waar ik mee te maken had, waren heel
inlevend. Dat helpt wel echt als je in zo'n situatie een nieuwe
stap in je leven maakt'

'De medewerkers van
Stadgenoot waren heel
inlevend'
Stadgenoot
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mijn werk

Tekst Joost Zonneveld | Fotografie Rufus de Vries

Huurders
helpen in tijden
van corona
Meld alleen reparaties die echt
niet langer kunnen wachten

De douchekop lekt of het licht in het trapportaal is kapot.
Komt de monteur van Stadgenoot dan nog langs in tijden
van corona?
Twaalfenhalf jaar is Dennis Dolleman (47)
monteur Dagelijks onderhoud bij Stadgenoot.
Maar nooit eerder is hij met handschoenen
en mondkapje bij huurders op bezoek gegaan.
‘Het is een heel vreemde situatie. En ook wel
een beetje saai. Normaal krijg ik wel eens een
kop koffie aangeboden en dan sta je even met
een huurder te praten, dat is er nu niet bij.’
Dennis en zijn acht collega-monteurs houden
zoveel mogelijk afstand en blijven niet langer
dan nodig is.

Stap naar achteren
Tijdens het eerste bezoek op deze dag in april
doet de bewoner de deur open, doet direct een
stap naar achteren en wijst Dolleman waar
de badkamer is. Daar moet een klusje verholpen worden. Zelf vertrekt de huurder naar de
woonkamer. ‘Het probleem kon ik best snel
oplossen. De wc bleef doorlopen, omdat een
onderdeel van de drukknop was afgebroken,’
legt Dolleman naderhand uit. Het is het soort
reparaties dat Stadgenoot nog uitvoert. ‘Als de
gootsteen lekt, dan kan je daar niet wekenlang
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een emmer onder zetten. En is de schakelaar
van de wasmachine stuk, dan komen we ook:
mensen kunnen moeilijk alles met de hand
gaan wassen.’

Begrip
Volgens Dolleman is er wel begrip bij de meeste
mensen dat nu niet alle kleine mankementen in
woningen direct verholpen worden. ‘Een enkele
huurder maakt een klein probleem erger dan
het is om ervoor te zorgen dat we toch langskomen. Dat is niet de bedoeling. Zoals laatst toen
een douchekop een heel klein beetje lekte. Dan
denk je: waarom moet dit nu?’ Een deur van
de woonkamer die niet goed dichtgaat? Dat
kan ook best even wachten. ‘Maar de meeste
klussen die we uitvoeren zijn wel echt nodig.
Als een buitendeur niet dicht kan, dan heb je

‘Mensen kunnen moeilijk al
hun was met de hand doen’

‘Van huurders wordt
gevraagd: goed ventileren
en afstand houden’

als bewoner een probleem. Dan komen we
dat graag verhelpen.’ De klantenservice van
Stadgenoot wijst de huurder bij het maken van
de afspraak wel alvast op de regels: afstand
houden en goed ventileren.

Slot vervangen
Na de reparatie van de wc in de ene woning,
blijkt bij het volgende huisbezoek de badkamerverlichting defect. Een lastige klus, want er
blijkt te weinig spanning op de stroomdraden
te staan. ‘Dit geval geven we door aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektra.’ En tijdens
het derde bezoek moet een slot op de zolder
van een woning vernieuwd worden. ‘De vrouw
vond op haar zolder spullen die niet van haar
zijn en vermoedt dat er soms iemand anders
slaapt. Dat zijn dingen waardoor mensen zich
niet veilig voelen. We zullen zien of een nieuw
slot de oplossing is.’

Reparaties in trapportalen
Deze dag was er voor Dennis Dolleman relatief
veel te doen. Als de monteurs weinig acute
klussen bij huurders thuis hebben, proberen zij
zoveel mogelijk reparaties in de trapportalen
of andere gemeenschappelijke ruimtes te doen.
‘Daar kunnen we wat gemakkelijker afstand
houden van bewoners.’
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Contact!
Ype & friends

colofon

contactgegevens

Hoofdredacteur Pim de Ruiter

Klantenservice 020 - 511 80 00

Eindredactie & productie Gijs Coffeng

E-mail info@stadgenoot.nl

Vormgeving Lexenzo, Voorburg

Website www.stadgenoot.nl

Medewerkers Rogier Alleblas, Dennis van den Burg, Ype Driessen,

Bezoekadres Sarphatistraat 370, 1018 GW Amsterdam

Janus van den Eijnden, Jean-Pierre Jans, Rufus de Vries, Joost Zonneveld

Postadres Postbus 700, 1000 AS Amsterdam

Drukker Wilco Art Books, Amsterdam
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