Persbericht

Vanuit het hart van de stad, steeds meer Eberhardjes in Amsterdam!
Maandag 13 september opent team Eberhardjes haar eigen winkel in de stad.
Vanaf maandag 13 september aanstaande kunnen alle Amsterdammers én andere liefhebbers van
het Eberhardje hun koektrommel komen vullen in de enige echte Eberhardjes winkel in het hart van
Amsterdam. Team Eberhardjes opent haar winkel op de Oudezijds Voorburgwal 74. De locatie, die
ook dienst doet als kantoor- en ontmoetingsplek, is onderdeel van de prachtige Oude Kerk.
Ter gelegenheid van deze feestelijke opening lanceert team Eberhardjes de unieke ‘Hart voor je stad
box’, gevuld met (h)eerlijke Amsterdamse producten.
Opening nieuwe winkel, kantoor en ontmoetingsplek in het hart van Amsterdam
Om zowel de Eberhardjes zelf als de verbindende initiatieven in Amsterdam zichtbaarder te maken,
opent team Eberhardjes haar eigen locatie. Mede dankzij de hulp van een aantal Amsterdamse
ondernemers is de locatie ingericht en klaargemaakt voor de opening. Vanaf 13 september
aanstaande is de winkel iedere werkdag geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Stichting Hart voor je stad
Na twee succesvolle jaren in de horeca en de lancering van de consumentenverpakking in februari jl.,
nemen de initiatiefnemers achter het Eberhardje opnieuw een stap om te professionaliseren. Sinds
2018 is het Eberhardje bekend als hét koekje van Amsterdam dat mensen samenbrengt en verbindt.
Vanuit het hart van de stad enthousiasmeert team Eberhardjes nog meer ondernemers, inwoners en
bezoekers om het koekje van Amsterdam te serveren of te kopen. Samen realiseren we op die wijze
omzet die via de gekoppelde stichting Hart voor je stad terugvloeit naar de stad. De stichting steunt
initiatieven van Amsterdammers voor Amsterdammers en maakt het goede in de mens zichtbaar. Dit
doet de stichting onder andere in samenwerking met Mensen Maken Amsterdam.
Lancering ‘Hart voor je stad’ box
Ter gelegenheid van de opening van de winkel én de vernieuwde naam van de stichting achter de
Eberhardjes lanceert team Eberhardjes de ‘Hart voor je stad- box’. Deze ‘verbindende box’ is met
andere Amsterdamse makers samengesteld en bevat bijzondere Amsterdamse producten die ieder
op hun beurt ook weer bijdragen aan een mooiere wereld. Lees meer op
www.eberhardjes.nl/hartvoorjestadbox
Muzikale verbinding met Harry Slinger tijdens de officiële opening
Vriend van de Eberhardjes en ambassadeur van de stad Amsterdam, Harry Slinger, zal op 16
september de officiële opening voor relaties en pers feestelijk begeleiden. Harry is zelf fan van de
Eberhardjes en trakteert de bezoekers van zijn SlingerTochten bij Rederij ‘t Smidtje op dit koekje,
terwijl zij luisteren naar zijn verhalen over Amsterdam. Zo is het idee ontstaan om van de officiële
opening gezamenlijk een feestje te maken. Die avond wordt het startschot gegeven om met alle
Amsterdamse horeca, bewoners en bezoekers het Eberhardje te laten groeien tot een (inter)nationaal
bekend koekje dat goed doet voor haar stad.

Meer achtergrondinformatie over de Eberhardjes
Het Eberhardje
'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.' Dat was de afscheidsopdracht aan alle Amsterdammers
van Eberhard van der Laan. Zijn gedachtengoed was de inspiratie voor het Eberhardje. In
samenwerking met de rasechte Amsterdamse bakker Holtkamp Horeca Patisserie en Croquetten is
het Eberhardje op 5 mei 2018 gelanceerd. De horeca in Amsterdam omarmde het koekje en deed het
groeien. In twee jaar tijd werden zo'n twee miljoen Eberhardjes verkocht.
Groter denken, kleiner doen
Het team achter de Eberhardjes gelooft in goed ondernemerschap. Als je het geluk hebt mooie
ondernemende avonturen te beleven, hoe mooi is het dan om de resultaten daarvan te delen in
jouw stad? Dat is waar het team al sinds 2018 aan werkt. Dit doen zij samen met de horeca van
Amsterdam die het koekje serveert en de bewoners en bezoekers van Amsterdam die het koekje
kopen.
Een koekje dat écht van de stad is
De opbrengsten van het koekje vloeien via ‘de Stichting Hart voor je stad’ terug naar de stad.
Vandaar dat de Stichting eigenaar is van merk en logo van de Eberhardjes. Ieder die bijdraagt in het
proces om de koekjes te serveren of te verkopen, draagt automatisch een deel af richting de
Stichting.
Amsterdam 750 jaar
In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. In dat jaar vinden veel festiviteiten plaats. De ambitie van team
Eberhardjes is dat het koekje dan overal wordt geserveerd, waardoor we samen communiceren dat
we ‘Goed voor onze stad en voor elkaar’ willen zorgen. De komende jaren staan dus in teken van de
groei van het Eberhardje.
Eberhardjes proeven of kopen?
Ondertussen worden de Eberhardjes weer op steeds meer locaties geserveerd.
www.eberhardjes.nl/proeven
Ook zijn er steeds meer horeca en/of andere bedrijven in de stad die de Eberhardjes verkopen in
consumentenverpakking. www.eberhardjes.nl/kopen
Wil jij als horecaondernemer of bijzondere winkel meehelpen om steeds meer hartjes door de stad
te verspreiden? www.eberhardjes.nl/bestel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor beeldmateriaal kijk op www.eberhardjes.nl/contact/pers
Neem voor vragen over dit persbericht of interviewverzoeken met de initiatiefnemers contact op met:
Résalieke Vlieger – Resalieke@eberhardjes.nl – 06 502 465 19
Ineke Kuiper – Ineke@eberhardjes.nl – 06 422 763 36
Zij zorgen uiteraard voor proefexemplaren.
Op 16 september is van 19:00 tot 21:00 de officiële opening van de Eberhardjes winkel gepland. Pers en
relaties kunnen contact opnemen via info@eberhardjes.nl om daarbij aanwezig te zijn.
Volg ons online en via onze sociale media:
Website: www.eberhardjes.nl
Facebook: www.facebook.com/eberhardjes
Instagram: www.instagram.com/eberhardjes
LinkedIn: www.linkedin.com/company/eberhardjes
Twitter: www.twitter.com/eberhardjes
Overige links:
Hart voor je stad box: www.eberhardjes.nl/hartvoorjestadbox
Holtkamp Horeca Patisserie en Croquetten: www.holtkamphoreca.nl
Mensen Maken Amsterdam: www.mensenmakenamsterdam.nl
SlingerTochten: https://smidtje.nl/evenementen/slingertocht

