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VEREN

‘Gappie op de pont’ genomineerd voor  
de Amsterdamse Communicatie Prijs

De Gappiecampagne van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
is genomineerd voor de top 5 finale van de Amsterdamse 
Communicatie Prijs. Het pr-vakblad Adformatie maakte een 
collage met een aantal pontfoto’s en schrijft: ‘1 op de 10 mensen 
in Amsterdam Noord leeft in sociale armoede. De campagne 
heeft geprobeerd om mensen enthousiast te maken om 
maatje (gappie) te worden. Billboards, een ludieke kick-off 
op de pont, sociale mediacampagne, koffiebekers, flyers, 
ambassadeurschap, er is van alles uit de kast getrokken’.

> Naast Gappie op de pont zijn genomineerd: Boomerang 
Agency, Forteiland Pampus, Ministerie van de Nieuwe Economie 
en De Drie Broers in Weesp. In de lente roepen ze de winnaar uit. 
De precieze datum is afhankelijk van de coronamaatregelen.

Check IN >  
Meer weten? Op Adformatie.nl vind je de collage en meer 
informatie over de overige genomineerden.

METRO

Restauratie ‘Zilvermeeuw’ 

Metro M2-23 “Zilvermeeuw” is het laatst overgebleven 
metrotreinstel van de eerste generatie Amsterdamse 
metrotreinen. Deze metro reed tussen 1976 en 2015. Na de 
buitendienststelling schonken wij de M2-23 aan de Stichting 
Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum. Nu is het 
aangemerkt als monument met de hoogste status (A-status) 
binnen de Mobiele Collectie Nederland. 

> Binnenkort start de grote restauratie. Als dit klaar is, 
wordt hij tentoongesteld. Ook zal het metrotreinstel na de 
herstelwerkzaamheden een rol spelen in het jubileum van de 
stad Amsterdam die in 2025 750 jaar bestaat en het vijftigjarige 
jubileum van de Amsterdamse metro in 2027. 
 
Helpen?
Word je hier ook enthousiast van en wil jij straks als vrijwilliger 
helpen om de Zilvermeeuw weer in zijn oude glorie te herstellen? 
Houd dan de inKrant in de gaten. Als de coronamaatregelen het 
toelaten, volgt de oproep met verdere informatie.

>  Boven het seinbord is een lamp met  
zonnecel en accu gemonteerd.

>  Metro M2-23 op lijn 53
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Nieuwe handhavers bij OV-zorg
Het is de afgelopen maanden een stuk stiller geweest in ons vervoer. Maar 
het aantal meldingen van calamiteiten en incidenten is nauwelijks afgenomen. 

The nightriders van Tram 
trotseren ijs en sneeuw
Van de een op andere dag veranderde Nederland in een mooi winters 
landschap. Het zorgde voor sneeuwpret, maar ook voor problemen in de 
exploitatie. Met name bevroren wissels veroorzaakten oponthoud. Zondag 7 
februari lag de exploitatie zelfs helemaal stil. Tram, Rail Services en vrijwilligers 
van de Museumtram sloegen de handen ineen om de problemen op te lossen.

Vanaf het moment dat de exploitatie  
stil lag, moesten we ons snel beraden  
op een oplossing voor de dagen erna.  
De collega’s van Rail Services kregen 
hulp van de vrijwilligers van de Museum-
tram. Zij haalden een 109-jaar oude 
Weense werkwagen van stal die perfect 
werkt als sneeuwschuiver. Vrijwilligers 
van de Museumtram bestuurden het uit 
Oostenrijk afkomstige museumstuk en 
gingen de sneeuw en het ijs in stad te lijf. 

’s Nachts rijden
Het bleef een monsterklus, want het 
overige verkeer reed de sneeuw en het ijs 
telkens opnieuw de sporen en wissels in. 
Vanaf maandag 8 februari zijn we daarom 
ook ‘s nachts gaan rijden op de routes die 
ijs- en sneeuwvrij waren gemaakt. Omdat 
we normaal gesproken niet op die tijd 
rijden, moesten we op zoek naar collega’s 
die konden helpen. In eerste instantie 
kregen we hulp van instructeurs van het 
opleidingscentrum Tram en vanaf 
woensdagnacht ook van trambestuur-
ders die zich vrijwillig aanmeldden. 

Betrokkenheid
De collega’s reden in de uren tussen het 
binnenlopen van de laatste wagen en het 

uitrijden van de eerste tram de volgende 
dag. Zo bleven we 24 uur op het spoor 
rijden om overdag onze reiziger goed te 
blijven bedienen. Dat is gelukt, want op 
vrijdag hadden we alle tramlijnen weer 
op volle sterkte rijden. Vervoermanager 
Ramon Rippens: ‘Het is mooi om te zien 
hoe iedereen zich spontaan aanmeldt en 
zijn schouders eronder zet. De betrokken-

heid van onze mensen maakt dat wij als 
GVB zo’n mooi en succesvol bedrijf zijn!’

Gouden randje
Dit had niet gekund zonder de grenzeloze 
inzet van iedereen. Een samenwerking 
met een gouden randje en een voorbeeld 
van wat je kunt bereiken als je de handen 
ineenslaat. 

Er is veel behoefte aan controle en hand having in ons openbaar 
vervoer. Daarom zijn we als afdeling Service & Veiligheid blij 
dan we vanaf 4 januari dit jaar versterking hebben gekregen van 
7 nieuwe medewerkers. Zij zijn net begonnen met de eerste 
lessen om hun diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
OV te behalen. Daarna volgen nog een aantal opleidingen. 

Controledruk opvoeren 
Eerst zullen de nieuwe handhavers vooral kaartcontrole doen. 

Door veel reizigers te controleren en handhavers zichtbaarder  
te maken, vergroten we het betaalgedrag van reizigers. Maar 
met de huidige coronamaatregelen moeten we geen grote 
groepen inzetten op kaartcontrole. Daarom is de kans groot  
dat we straks ook weer kaartcontrole in onze voertuigen en 
stations gaan tegenkomen. 

We wensen Zakaria, Mitchel, Raymond, Roxanne, Boy, Omar en 
Edgar heel veel succes met deze vervolgstap in hun carrière! 

>  Ook vrijwilligers van de Museumtram 
hielpen mee en haalden de oude gele 
‘6011’ van stal om de rails ijsvrij te maken.

>  ‘ The nightriders’ Veronique Hacquebard, Ruud vd Broek, 
Tonnie Bakker, Michael Sadjoeri, Michel Langereis,  
Romeo Melchers en Jeroen Kes
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