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Prijs voor  
de Zaandijkerkerk 
In november 2019 ontving dit monument in 
Zaandijk de Pieter van Vollenhovenprijs van het 
Nationaal Restauratiefonds. De prijs is bedoeld 
voor projecten die leegstaande kerken een 
nieuwe bestemming en toekomst geven. Voor  
alle betrokken partijen die zich hebben ingezet 
voor het behoud van de kerk, was het zeer eervol 
deze landelijke prijs te mogen ontvangen. 

 
Wandelen voor De Hollandsche Manege 
SInds twee jaar zijn wij het goede doel van Le Champion, organisator van  
de Amsterdam City Walk. Zij zetten een gezellige wandeling uit met mooie  
Amsterdamse verrassingen. Dankzij twaalfduizend wandelaars werd dit jaar  
maar liefst € 11.517,50 opgehaald voor de restauratie van De Hollandsche  
Manege. Onze Vrienden kunnen ook voor 2020 weer kaarten winnen. Hou  
daarom de digitale nieuwsbrief in de gaten.

 
350 jaar Amstelkerk
Het houten monument de Amstelkerk, waar  
wij kantoor houden, wordt 350 jaar in 2020. 
Wij gaan het gebouw duurzaam verbouwen 
zodat het ons kantoor kan blijven. Ook staat  
er een feestelijk jubeleumprogramma op de 
agenda. Hou daarom onze cultuuragenda  
in de gaten! 

Wist u dat?

Wilt u op de hoogte blijven  
van nieuws en achtergronden?
Schrijf u dan in voor onze gratis digitale nieuwsbrief via  
stadsherstel.nl/nieuwsbrief en volg ons op sociale media.

Vrijwilliger in beeld

Dankzij de trouwe hulp van vijftig 
enthousiaste vrijwilligers kan  
Stadsherstel Vrienden- en publieks- 
activiteiten organiseren.  
Peter Huge (66) is de drijvende kracht 
achter de ledenadministratie.

Vrijwilliger sinds:

‘2012, bij mijn pensioen. Toen mijn 
dochter Carline, destijds in dienst van 
Stadsherstel, zei: pap, dit is écht iets 
voor jou!’

Mijn taak:

‘Bij Defensie was ik als luchtmacht- 
officier gewend te ordenen. De  
ledenadministratie pak ik net zo aan.  
Ook verwerk ik de administratie van  
crowdfundacties en stuur bedankjes 
naar donateurs. En ik coördineer de 
postverzendingen voor de Vrienden.’

Mijn liefde voor Amsterdam:

‘Is helemaal niet logisch, want ik woon 
in Abcoude. Maar ik vind Amsterdam 
misschien wel de mooiste stad van de 
wereld. Mede dankzij Stadsherstel is de 
verkrotting van de jaren ’50 opgelost.
Daar heb ik bewondering voor.’

Stadsherstel achter de schermen:

‘Ik praat met iedereen, de open menta-
liteit is een verademing. Het is een 
transparante club zonder achterklap, 
we werken prettig met elkaar.’

Lievelingspand:

‘De Muiderpoort. De grote, ambitieuze 
projecten spreken het meest tot mijn 
verbeelding.’

Buiten Stadsherstel:

‘Schaats ik graag. En ik heb een  
bootje. Lucht en water zijn mijn grote 
liefhebberijen.’ ö

“De Muiderpoort 
spreekt het meest tot 
mijn verbeelding”
   Peter Huge

De Amstelkerk aan  

de Reguliersgracht.

Creatief gestapelde woningen  

in de Zaandijkerkerk.

~ 
Ie Champion 


