
           STICHTING WELKOM AMSTERDAM 

    Amsterdam, 2 augustus 2022 

 

Beste Partners van de Stichting Welkom Amsterdam en overig geïnteresseerden, 

 

Het Welkom Team is weer helemaal terug van weggeweest en dat zelfde geldt in behoorlijke mate 

voor het aantal bezoekers aan onze stad. We hebben het lekker druk op het Stationsplein, gaan onze 

vleugels deze zomer uitslaan naar het Muntplein en hebben ook alweer enkele werkbezoeken achter 

de rug bij onze gewaardeerde partners. 

 

Stationsplein en Muntplein 

Vanaf 8 april jl. staan we weer elke vrijdag en zaterdag op het Stationsplein. De nieuwe vrijwilligers 

worden ingewerkt, al kunnen we natuurlijk altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Sinds afgelopen 

weekend staan we ook op het Muntplein, waar we tien jaar geleden ook al vaak hadden gestaan. 

Destijds bleek dat daar ook veel behoefte was aan informatie en dat de gestelde vragen van 

bezoekers wat gevarieerder waren. 

 

  
 

Nieuwe website 

De stichting heeft sinds kort een geheel vernieuwde website: www.welkomteam.amsterdam . 

Veel dank aan Suzanne Poiesz, zus van mede-eigenaar Martin Poiesz van Rembrandts Amsterdam 

Experience bij het Leidseplein, een van onze partners. 

 

 De  homepage van onze nieuwe website 

http://www.welkomteam.amsterdam/


Floriade 

Op 25 april bracht het team een werkbezoek aan de Floriade in Almere. We werden gastvrij 

ontvangen en kregen vooral goede informatie over hoe men vanaf Amsterdam CS naar de Floriade 

kon reizen. Gelukkig weten de bezoekers de prachtige tentoonstelling steeds beter te vinden! 

 

       
 

GVB 

Op 15 mei waren zo’n 25 vrijwilligers van het team te gast bij het GVB. Het GVB was in 2007 een van 

de founding fathers van het Welkom Team en is partner tot op de dag van vandaag. Vrijwilliger van 

het eerste uur en trambestuurder Narcis Skelić reed het team vlekkeloos naar de remises Lekstraat, 

Havenstraat en Legmeerpolder in wagen 3069 van de nieuwe serie G15. Onderweg tankte de tram 

zand en ging ook nog eens door de wasstraat. De heerlijke broodjes van mama Skelic maakten de dag 

compleet. Behalve Narcis waren ook Ed de Zwart en Erik Maitimo van het GVB en oud-GVB-er Bart 

Beems aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het deskundig omleggen van een wissel! 

 

       
 

Hotel Victoria en art’otel Amsterdam 

Op 6 juli waren we te gast bij onze partners Hotel Victoria en art’otel Amsterdam aan de Prins 

Hendrikkade. Na een korte vergadering volgde de feestelijke lancering van de nieuwe website door 

general managers Maikel van Eijk en Niels Erenstein, en stichtingsvoorzitter en oud-general manager 

van Hotel Amsterdam – De Roode Leeuw, René Wildeman. Daarna kreeg het team een rondleiding 

door beide hotels en hoorden we o.a. over hun roemrijke geschiedenis. 

 

       
 



Welkom in de media 

Het Welkom Team verscheen weer enkele keren in de media. Dit keer in het personeelsblad van het 

GVB: https://over.gvb.nl/de-inkrant-online/ en in MAX Magazine, het blad van omroep MAX (bijlage). 

 

Gastvrije ontvangst 

Zoals bekend willen de ca. 40 vrijwilligers de bezoekers een gastvrije ontvangst in Amsterdam bieden 

en hen helpen de weg te vinden. Zo verwijzen ze op verzoek naar hotels, restaurants, musea, 

attracties, winkels en winkelstraten, markten, parken, openbaar vervoer etc. Ook waarschuwen we 

ze voor zakkenrollerij en straatdealers. De vrijwilligers hebben een brede kennis van Amsterdam en 

omstreken en beheersen diverse vreemde talen. Jaarlijks bedienen onze vrijwilligers ca. 250.000 

binnen- en buitenlandse bezoekers. 

 

Touringcars 

Op het gebied van het Amsterdamse touringcarbeleid worden alle dossiers op de voet gevolgd. 

Meest actueel zijn nu de realisatie van de grote overstaploactie Touringcar-Rondvaart Ruyterkade 

Oost, de beperking van het touringcarverkeer in het stadshart met extra touringcarhaltes op de 

Stadhouderskade, Nassaukade, Weesperstraat, Valkenburgerstraat en De Ruyterkade en het 

daarmee verband houdende ontheffingsbeleid voor touringcars in het Centrum. Vorige week werd 

bekend dat de invoering van genoemde beperking is uitgesteld van 1 januari a.s. tot in ieder geval 1 

november volgend jaar. De stichting heeft hier regelmatig op aangedrongen. Tenslotte probeert de 

stichting nog de fysieke ‘knip’ in de Weesperstraat ter hoogte van het Namenmonument in 2023 te 

voorkomen, omdat deze onevenredig veel omrijdbewegingen en dus overlast zal veroorzaken. 

 

Twee nieuwe partners: Doelen Coaches Services en 2theloo: van harte Welkom! 

In het voorjaar kon  de stichting ook weer twee nieuwe partners verwelkomen: Doelen Coaches 

Services en 2theloo. Het grote touringcarbedrijf heeft zijn uitvalsbasis in Rozenburg, vlak bij Schiphol 

en ze zijn vooral gespecialiseerd in groepsvervoer, dagtochten en reizen. Doelen Garage startte in 

1925 het Centrum van Amsterdam, in de Doelenstraat. 

2theloo biedt toiletvoorzieiningen in 12 landen op meer dan 200 loacties. De eerste opende in 2011 

in de Kalverstraat. Onze vrijwilligers zijn bij hoge nood welkom in het Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis.  

 

     
 

Het bestuur van de Stichting Welkom Amsterdam wenst jullie een goede tweede seizoenshelft met 

veel bezoekers en reizigers! 

 René Wildeman (voorzitter), René Kouwenberg (secretaris), Ronald 

Winkels (penningmeester) en Guido Frankfurther (projectleider) 

https://over.gvb.nl/de-inkrant-online/


DE PARTNERS VAN DE STICHTING WELKOM AMSTERDAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


