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Cafe de Ceuvel
Het was één van dé nieuwste hotspots onder de Amsterdamse jongeren afgelopen
zomer. Een oude scheepswerf in Amsterdam-Noord is de locatie van (Café) de Ceuvel, een
broedplaats voor creatievelingen. Café de Ceuvel is gevestigd op vervuild grond. Zij willen
de plek schoner achter laten dan dat zij er aan kwamen.
www.cafedeceuvel.nl
020 229 62 10
Korte Papaverweg 4
1032 KB Amsterdam
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Kringloopwinkel De Lokatie (vestiging 1)
Winkelen in een kringloopwinkel is voor veel mensen een avontuurlijke zoektocht naar
pareltjes tussen tweedehands goederen. Naast een organisatie die het hergebruik van
goederen verzorgt is “De Lokatie” de eerste en oudste sociale firma, een organisatie die
werkplekken creëert voor mensen met een arbeidsbeperking in Amsterdam.
www.delokatie.org
020 463 11 15
Distelweg 85
1031 HD Amsterdam

EA hotspots CENTRUM
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Brouwerij De Prael
De Prael staat voor zoveel meer dan alleen bier. De één werkt zeven dagen, de ander zeven
minuten, maar iedereen is onderdeel van dezelfde grote familie. Werken met mensen en
met bier is een gouden combinatie gebleken. De Prael is een gezellig stadscafé waar je
speciaal biertjes kunt drinken en een hapje kan eten.
www.deprael.nl
020 229 62 10
Korte Papaverweg 4
1032 KB Amsterdam
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De TonTon Club
De eerste ‘barcade’ in Nederland, dé arcadehal die Amsterdam al jaren niet meer heeft in
een nieuw jasje gestoken... Nostalgisch maar vernieuwend! In Amsterdam zijn ze de enige,
er zijn natuurlijk wel gokhallen waar je soms een verdwaalde flipperkast vindt maar hier kan
je ook gewoon genieten van een biertje. Dat maakt ze uniek.
www.tontonclub.nl
06 344 129 13
Sint Annendwarsstraat 6
1012 HC Amsterdam

EA hotspots AMSTEL
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Volkshotel
Tot 2007 was het nog het domein van journalisten. Nu is het een hotel, ontmoetingsplek &
broedplaats ineen! Het kolossale kantoorgebouw is omgevormd tot een hotel, grand café,
cocktailbar, meerdere open werkruimtes voor zo’n 75 creatieve ondernemers en een club
op de zevende verdieping.
www.volkshotel.nl
020 261 21 00
Wibautstraat 150
1091 GR Amsterdam
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Studio Stadshout
Bomen die gekapt worden, worden vaak terplekke versnipperd. Zonde, vindt ook
Stadshout. Stadshout is een organisatie die zich inzet voor een tweede leven van de
Amsterdamse bomen. Gekapte bomen zijn geen afval, vinden zij. Daarom maken zij van
het hout meubels en andere producten zoals snijplanken.
www.stadshout.nu
020 675 90 63
2e Jan van der Heijdenstraat 71
1074 XR Amsterdam
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Rolluiken van de Cuyp
Als je op een avond of op een zondag over de Albert Cuyp loopt, wat denk je dan? De lege
straat en de vele dichte, besmeurde rolluiken geven de straat een grimmige indruk: het
tegenovergestelde van de gezellige en kleurrijke straat die het overdag is. “De rolluiken van
de Cuyp” is een initiatief dat het straatbeeld van een lege Albert Cuypmarkt wil verfraaien
en de buurt meer kleur geeft.
www.zonophetwater.nl
06 268 001 30
Albert Cuypstraat

Andere EA hotspots
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Restaurant Freud
“Je moet wel gek zijn, als je hier niet gaat eten”, zei Job Cohen over Restaurant Freud in
Amsterdam-West. Restaurant Freud is anders dan andere restaurants. Naast dat je er
lekker kan eten, is Restaurant Freud een sociale onderneming. Het biedt mensen met een
psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblematiek zinvol werk en een opleiding.
www.restaurantfreud.nl
020 688 55 48
Spaarndammerstraat 424
1013 SZ Amsterdam
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Bijenpaleis
I Love Beeing maakt zich zorgen om de toekomst van de bijen in Nederland. Met het
bijenpaleis zorgen zij voor meer bewustwording van de verhouding tussen mens en natuur
en over het belang van de bijen. Het Bijenpaleis is een plek waar bijen op een natuurlijke
manier kunnen leven en aansterken.
www.ilovebeeing.nl
06 304 972 77
Overbrakerpad 10
1014 AZ Amsterdam
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Filmhuis Cavia
Amsterdams charmantste filmhuisje, zo omschrijven zij zichzelf op hun website. Filmhuis
Cavia is een 30 jaar oude bioscoop die geheel gerund wordt door vrijwilligers. Daarnaast is
het met maar 40 stoelen de kleinste officiële bioscoop van Amsterdam. Filmhuis Cavia is
een plek waar iedereen zijn creativiteit kwijt kan.
www.filmhuiscavia.nl
020 681 14 19
Van Hallstraat 52-I
1051 HH Amsterdam
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Restaurant van de Buurt
Restaurant Van de Buurt in Bos en Lommer is een authentiek en eigenwijs concept met
een zeer vindingrijke benadering! Vrijwel de gehele menukaart is samengesteld met
ingrediënten afkomstig van lokale ondernemers en producenten. Het motto is dan ook:
lokaal, lokaal, lokaal! Waarmee het restaurant z’n naam hélemaal waar maakt.
www.vandebuurt.nl
020 370 16 61
Gerard Callenburgstraat 1
1055 TV Amsterdam
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Hannekes Boot
Een restaurant met een groot terras aan een klein haventje vlak bij het Oosterdokseiland.
Leuk voor als je aan het varen bent en even het vaste land wil opzoeken, natuurlijk ook een
hele fijne plek om gewoon even te ontspannen. Tegenwoordig kan je bij Hanneke ook het
water op, Hanneke heeft namelijk een boot, een duurzame boot welteverstaan!
www.hannekesboot.nl
020 419 98 20
Dijksgracht 4
1019 BS Amsterdam
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Gevonden op Marktplaats
Julien Rademaker, bedenker van de website Gevonden op Marktplaats, gaat voor jou
tussen alle aangeboden troep, op zoek naar de pareltjes die op Marktplaats worden
aangeboden. Een mooie bijkomstigheid is dat deze spullen een tweede, misschien zelfs
wel derde leven krijgen op deze manier. De website dient ook voor een hoger doel:
Rademaker wilt zich uiteindelijk compleet gaan richten op de styling van interieurs.
www.gevondenopmarktplaats.nl
KNSM-laan 301
1019 LE Amsterdam
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Instock
Instock is een stichting die voedselverspilling op de kaart zet. Zij openden in Amsterdam
een pop-up restaurant waar gekookt wordt met producten die Albert Heijn niet meer mag
verkopen. Deze producten zijn overigens nooit over de datum heen; het gaat bijvoorbeeld
om een net sinaasappelen waar één slechte in zit, maar de rest nog prima is.
www.instock.nl
020 363 57 65
Czaar Peterstraat 21
1018 NW Amsterdam
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Kringloopwinkel De Lokatie (vestiging 2)
Winkelen in een kringloopwinkel is voor veel mensen een avontuurlijke zoektocht naar
pareltjes tussen tweedehands goederen. Naast een organisatie die het hergebruik van
goederen verzorgt is “De Lokatie” de eerste en oudste sociale firma, een organisatie die
werkplekken creëert voor mensen met een arbeidsbeperking in Amsterdam.
www.delokatie.org
020 463 11 15
1e Oosterparkstraat 236
1091 HM Amsterdam
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Moyee Coffee
FairChain is een 50/50 onderneming met lokale ondernemers. De locale ondernemers
verwerken en Moyee Coffee verkoopt, de waarde wordt netjes gedeeld. Een eerlijke relatie
tussen producenten en consumenten. Deze eenvoudige verschuiving in de koffieketen
verbetert het leven van miljoenen mensen op een radicale en positieve manier.
www.moyeecoffee.com
020 737 22 95
Valeriusstraat 151
1075 ET Amsterdam
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