
BELANGRIJKE DATA:

4 juni: Dag van de Bouw. Openstelling van 4 stations van de N-Z lijn, waaronder Rokin. Inschrijven kan via  
www.wijnemenjemee.nl.

14 juni: Omgevingsoverleg 17:00 uur tot 19:00 uur Rokin 54: Voor alle vragen rondom de Rode Loper,   
N-Z lijn of gemeente

6-10 juli: EK Atletiek. Mogelijk beeldscherm buiten, bij belangrijke (Oranje) wedstrijden.

23 juli-7 augustus: Euro Pride.  Europese Gay Pride, met Pridewalk 23 juli over het Rokin

5 augustus-22 augustus: Olympische Zomerspelen. Met mogelijk een tintje Rio op het Riokin?

VRIJHEIDSBRUNCH DOOR BIZ ROKIN 5 MEI

Op Bevrijdingsdag heeft het Rokin een vrijheidsmaaltijd in de 
vorm van een brunch georganiseerd. Tijdens de maaltijd zijn 
verhalen over winkeliers in oorlogstijd verteld door dhr. Gans van 
Premsela & Hamburger en dhr. Koster van Maison de Bonneterie. 
Dhr Gans vertelde over Joodse antiquairs in Amsterdam en in het 
bijzonder over zijn eigen familie, die in de oorlog een winkel had 
in de Spiegelstraat. Nu wordt de naam Premsela & Hamburger 
gevoerd op een pand aan het Rokin. De heer Koster vertelde over 
maison de Bonneterie, waar vele personeelsleden van joodse 
afkomst de oorlog niet overleefd hebben. Op 5 mei 1945 kwam 
het overgebleven personeel bij elkaar voor een indrukwekkende 
groepsfoto, hieronder geplaatst. 

Nieuwsbrief Rokin zomer 2016

ROKINROKIN

Er was speciaal gebakken brood van het 4/5 meicomité en crois-
sants van The Tara. Het weer was prachtig en ongeveer 25 mensen 
hebben buiten op het Rokin gebruncht.

OPENING RODE LOPER WESTZIJDE

Zaterdag 30 april heeft Boudewijn Oranje, namens de Bestuurs-
commissie Centrum, een openingshandeling verricht op het zojuist 
opgeleverde Rokin aan de Westzijde. Hierbij gaf hij een nieuw 
straatnaambord aan mevrouw Elout, van Brasserie Beems. Alle 
17 bordjes zijn namelijk vernieuwd. Boudewijn Oranje roemde 
de historie van het Rokin en zei dat het de mooiste straat van het 
centrum kan worden. 

Nu de Rode Loper aan de westzijde af is, is het zaak om alles netjes 
en schoon te houden. Hierbij ligt ook een taak voor de BIZ en voor 
individuele ondernemers. De BIZ zal als proef een schoonmaakma-
chine inzetten die straatvuil kan opzuigen. Toon van Wijk van de 
Giftshop had gezorgd dat alle ondernemers aan de Westzijde een 
gloednieuwe bezem ontvingen, zodat iedereen zijn of haar eigen 
“stoepje” kan vegen.

foto: Richard Mouw



SUNDAY MARKET 24 APRIL

Ondanks het wat gure weer, was het qua bezoekersaantallen toch 
een succes. Wij hopen dat de Sunday Market vaker neerstrijkt op 
het Rokin!

INVENTARISATIE E-MAILADRESSEN  
VOOR CHAINELS

Binnenkort zal de straatmanager bij 
u langskomen om uw e-mailadres te 
vragen. Dit omdat het straatmanage-
ment niet van iedere winkel een juist e-mailadres heeft en daarmee 
geen uitnodiging voor deelname aan Chainels kan worden ver-
stuurd. Het is belangrijk en handig dat iedere winkel aangesloten is 
op Chainels zodat er snel contact gelegd kan worden als dat nodig 
is. Maar ook voor verspreiding van nieuwsbrieven zoals deze.

START BOUW RODE LOPER OOSTZIJDE

Er is een aannemer gevonden en die zal omstreeks 23 mei starten 
met de aanleg van de Rode Loper. Er wordt begonnen bij het 
Industriagebouw met het vervangen van kabels en leidingen. 
Daarna zullen de kabels en leidingen bij de Langebrugsteeg wor-
den vervangen. Als dat klaar is kan de nieuwe bestrating gelegd 
worden. Het laatste zal het middenterrein aan de beurt zijn en dan 
zal voorjaar 2017 alles eindelijk af zijn.

ZOMERGROEN OP HET NIEUWE ROKIN

Op het nieuwe Westelijke 
gedeelte van het Rokin staan in-
tussen weer de mooie zomerse 
geraniumpiramides, deze zijn 
volledig betaald door de BIZ 
Rokin om de openbare ruimte 
te verfraaien !. Belangrijk, want 
aan de overkant aan de Oost-
zijde kan er dit jaar geen groen 
komen wegens de aanleg van 
de Rode Loper. Zou u een oogje 
in het zeil willen houden zodat 
er geen afval in de geraniums 
terecht komt of er fietsen te-
genaan worden geparkeerd? Zo 
houden we het samen schoon, 
groen en fleurig!

KONINGSDAG OP  
HET ROKIN 

Koningsdag 2016 was een wat 
gure dag met kou en regen. 
Maar, dankzij horeca onderne-
mers van the Tara en Café de 
Paris op het Rokin werd het 
daar tóch nog gezellig. Er was 
een DJ met leuke, dansbare 
muziek en twee buitenbars. 
Het publiek waardeerde de 
goede sfeer en gezelligheid en 
vermaakte zich uitstekend!

  

Graag  onze Facebook pagina like-en,  en heeft u leuke 
acties voor op facebook mail het me: Pauline Buurma,   
www.facebook.com/hetrokin tel 020 627 69 05

BIZ bestuur 

Namens de Ondernemers: 
Gretske de Jong, Scheltema; 
Angelique Stolk, Gassan Diamonds; 
Jessica Voorwinde, Art Deli; 
Vronie Kroon, Hotel Rokin; 
Hans Prummel, De Naamafdeling; 
Guido Frankfurther, Reederij Kooij.

Namens de pandeigenaren: 
Caroline Bax, De Rijnstroom; 
Cees van der Wolf, Universiteit van Amsterdam; 
Mark van Ginkel, IVY; 
Thijs van Drongelen, Rokin 75; 
Willem Koster, Maison de Bonneterie Vastgoed. 

Belangrijke telefoonnummers

Graffiti laten verwijderen, bel: GRAFFITI/EX 030 666 3473

Vragen over de openbare ruimte, bel: Chris Seinen,  
mobiel 06-28883440, Mail: c.seinen@amsterdam.nl 

Onze wijkagent: Bert van Bijsteren (Rokin westzijde) en 
Herman Jan Jansen (Rokin Oostzijde)  
bert.van.bijsteren@politie.nl en  
hermanjan.jansen@politie.nl 

Rode Loper: www.amsterdam.nl/rodeloper

Rokinmanagement: Pauline Buurma en Radboud van 
Casteren 020 6276905 

Voor het laatste nieuws: www.hetrokin.nl/facebook

@rokin_amsterdam rokinamsterdam 


