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Stichting HeenenWeer  De Banne Hopper
Marijke Winnubst

Het verlies van de Opstapper (later voor de toerist Stop/
Go) die van 2001 tot 2010 met Amsterdamse gemoedelijkheid over de Prinsengracht van Stopera naar OBA
hobbelde, roept evenveel nostalgie op als een kar die
ratelt over de keien in het jarenvijftig dorp van het
echtpaar Wiegersma - Sonneveld.

D
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us wordt het warm om mijn hart als ik lees dat
er in stadsdeel Zuid (Pijp en Rivierenbuurt)
én in De Banne (Amsterdam-Noord) door
particulieren een mobiel netwerk is opgetuigd
voor bewoners die tijdelijk of langdurig slecht ter been
zijn, maar zich wel wensen te verplaatsen binnen hun
postcodegebied voor allerlei boodschappen en sociale
contacten. De website stichtingheenenweer.nl en
debannehopper.nl informeren over de geschiedenis en
hoe te handelen om voor één- of anderhalve euro per rit, in
kleine elektrische autootjes vervoerd te worden.
Ingrid de Groot, onze huisonderzoeksfotojournalist, en
ik besluiten samen op pad te gaan om te ervaren hoe
dat prachtige initiatief er in de praktijk uitziet met in
ons achterhoofd een dergelijk vervoersbedrijfje voor onze
buurt. Aangekomen in de garage van verpleeghuis d’Oude
Raai, waar het autootje van Zuid is gehuisvest, vinden we
een akelig lege plek. Ra, ra, misschien onderweg? Dan
wachten … maar nergens verschijnt een flitsend autootje
in ons blikveld, maar wel één oude dame van bijna 90 jaar,
die voor de lockdown één keer van HeenenWeer gebruik
heeft gemaakt: ‘T was best hoor’ zegt ze goedgemutst,
Vrijwilliger chauffeur Tom poseert voor de Banne Hopper
maar ondanks ons leuke gesprek worden wij niet wijzer
of geënthousiasmeerd. Daarvoor hebben we Riek Peters-Giessenbach, voorzitter van
B U U R T B O R R E L Ontmoet je buurtgenoten
de Banne Hopper nodig. Zij onthaalt ons in geuren en kleuren, hartverwarmend, en na
in Die Port van Cleve, elke laatste maandag van
zo’n vier uur en een lunch gaan we naar huis, geëscorteerd door kopieën van tabellen en
de maand vanaf 17.00 uur. De data zijn onder
jaarcijfers over ritten, inkomsten en uitgaven, én een hoofd barstensvol raadgevingen
(Corona-)voorbehoud.
over fondsenwerving, praktische wenken over de coördinatie van boekingen. De
28 juni ■ 26 juli ■ 30 augustus ■ 27 september
hoffelijke chauffeur haalt zelfs de fluisterstille Electrocar, (drie personen plus ruimte
voor één rollator) uit de garage.
Want na bijna vijf jaar sleutelen om tot de huidige werkbare stichting te komen is De Banne
AYA, EN
Hopper in codegebied 1034 een verrassend succes gebleken, een loftrompet voor de zestien
SPONSORPLAN
vrijwilligers (bestuursleden, telefonistes, planner en chauffeurs) met zo’n duizend ritten
EM ER S O N D ER N
per maand in twee elektrische voertuigen, beschaafd versierd met logo’s van de financiers.
PL A N ?
‘Ons sterkste punt is, we zijn op tijd, 10 uur is 10 uur,’ zegt Riek en raad met klem
aan kleinschalig te blijven en eerst een werkgroep op te zetten met gemotiveerde
buurtbewoners, ondernemers en iemand van de deelraad om tot een doortimmerd besluit
te komen.
De vraag is dus: wie is bereid om mee te denken in een vooronderzoek over de
meerwaarde en haalbaarheid van een dergelijke vervoersonderneming in Buurt
Zeven? Ondergetekende stelt zich beschikbaar als aanspreekpunt. ( 020 623 06 05).

tjes

De Dame

(De dametjes, hiernaast, hebben zich als eerste aangemeld).
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StadsdorpBuurt7 • Thuis in de Buurt
Marijke Winnubst

of bevlogen?

p het etiketje van een blauwverschoten
G(ebr.)W(inter)-schriftje staat in kinderlijk
handschrift mijn meisjesnaam en Herbarium.
Op de gelinieerde bladzijden zijn gedroogde
boom- en bloemblaadjes, kruiden en grassprieten geplakt met onbegrijpelijke omschrijvingen als: geoorde bladvoetig Lepeldiefje, toegespitste en scheve bladvoet Iep.
Wel gestoord voor een tienjarig stadskind.
Welke fantasieën had ik bij: eirond, drietallig
samengesteld, nier- wig- hart- spatelvormig,
veerspletig of handlobbig? Denkelijk één van
mijn kortstondige bevliegingen zoals nu weer:
de vogel.
Een intelligent eksterpaar voelde dit feilloos
aan en nestelde zich in de boom voor mijn
werkkamerraam zodat ik een oogje in het
zeil kan houden. Het schijnt dat ze allemaal
dezelfde architect hebben want sindsdien
ontdek ik vele identieke, windkracht acht
bestendige, bouwwerken maar wat zich daar
binnen die takkenbos afspeelt? Ra, ra: eieren,
kindjes? Wel komen regelmatig onwelkome
gasten aanwippen: een stel provocerende,
schreeuwende kauwen of soortgenoten vol
minnenijd die willen knokken, maar ook een
verlegen koolmeesje die nieuwsgierig van
tak op tak dichterbij hopt en zich doodschrikt
als plots vanuit het vooronder, een kwaaie
ekster tevoorschijn schiet. Als beschermengel
spring ik alleen het balcon op, gewapend met
de roep van een roofvogel (op de iPad) als
een onbetrouwbaar uitziend pak veren zich
bij het nest ophoudt.
Mijn stadse bemoeienis begon met een zielig
geval in het Westerpark. Ik bestudeerde een
zwart vogeltje, (begreep bij nader onderzoek
dat het een merel was) die als een gek met
zijn pootjes stond te trappelen en met zijn
oranje snavel in een grasperk hakte, wel zó
lang en zó heftig dat ik dacht: dit is abnormaal, het beestje is gestoord. In plaats van
lekkere vette pieren schoot zijn achterlijfje
keer op keer als een overactieve wipkip
omhoog. Ik nam me voor het in de gaten
te houden en warempel, tijdens de korte
vorstperiode, stond ie als enige tuinfluiter
verdwaasd tussen een grote horde kleumende watervogels, in de bevroren waterkant
te hakken. Zie je wel, die is écht de weg
kwijt, maar vóór ik het kon melden bij
info@blijevogelswesterpark.nl ben ik mijn
blackbird kwijt geraakt, misschien toch met
stress symptomen opgenomen. Wie weet…
trouwens dit jaar krijg ik weinig muzikale
lenteboodschappen van familie merel door.
Zouden de dynamische microfoontjes in hun
piepkleine borstkastjes ook zijn gestoord …?

STADSDORP NIEUWS

www.stadsdorpbuurt.nl | aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl | 06 46 25 64 12

W

ordt de buurtkrant in Coronatijd
door meer mensen gelezen? Of
kwam het door de prominente plek op
de voorpagina en de aandachttrekkende
foto? Feit is in elk geval dat het artikel over
StadsdorpBuurt7 in het najaarsnummer
aardig wat reacties opleverde. Sommige
wel met een licht verwijt: ‘Jammer dat
ik jullie nu pas gevonden heb. Waarom staan jullie niet altijd in de Buurtkrant?’ Tja, waarom eigenlijk niet? Met
medewerking van de redactie was het
makkelijk te verhelpen. Nieuws over
activiteiten van het Stadsdorp is voortaan
in elk nummer van de buurtkrant te
vinden.
Stadsdorp in Coronatijd
‘Buurtgenoten op een laagdrempelige
manier met elkaar in contact brengen’
is het gemeenschappelijke doel van
alle dertig Amsterdamse stadsdorpen.
Afgestemd op onze eigen Buurt 7 vulden
we die formule in met een eigen mix
van activiteiten en bijeenkomsten.

Totdat Corona in ons leven kwam en
we al onze reguliere activiteiten moesten
stopzetten.
Al improviserend vonden we manieren
om toch met elkaar in contact te blijven: een wekelijkse oppepper in ieders
mailbox, een speciale webpagina met
digitale luister-, kijk- en doe-tips van
stadsdorpers, een wekelijkse koffieinloop via Zoom en zodra het weer mocht
wekelijks een wandeling naar wisselende
bestemmingen. Met een mailinglist van
ruim dertig liefhebbers het grote succesnummer van het stadsdorp.
Vanuit die ervaring gaan we opnieuw
de zomermaanden in. Uitproberen wat
er wel mogelijk is en samen een nieuwe
mix vinden van oude routines en nieuwe
ontdekkingen.
Mee doen?
Kijk op www.stadsdorpbuurt7.nl of meld je
aan voor het tweewekelijkse StadsdorpNieuws:
aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl. Bellen kan ook:
06 46 25 64 12, je krijgt dan Janneke aan de lijn.

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

R ECTI FICATIE
In het artikel over het
smidsambacht in het
vorige nummer van
Buurtkrant Zeven, nr 130,
werd de naam Kouwenaar
genoemd. Dit had
Kouwenhoven moeten
zijn. Onze excuses voor
deze onzorgvuldigheid
aan Arno, aan de smederij
en aan de lezers.

Arno Kouwenhoven in zijn smederij
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De verrassende variëteit van UNIQUE
Hans Bergmans

De naam werd zorgvuldig
gekozen want die moest het
uitzonderlijke karakter van
deze biz* weerspiegelen.

U
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nique bestaat uit een lang
lint sfeervolle straten, vanaf
de Nieuwendijk tot diep
in de grachtengordel, vanuit
de middeleeuwen tot in de 17de
eeuw. Het is de opeenvolging
van de gezellige Gravenstraat,
N.Z. Voorburgwal, de smalle
Molsteeg, de nog smallere
Torensteeg die uitmondt op
de Torensluis, de breedste
brug van het centrum, bezaaid
met terrassen waar Multatuli
tevreden op neerkijkt nu we er
weer kunnen zitten, vervolgens
Leliegracht. Een van de straten waar de BIZ actief is
komt de Oude Leliestraat en
tot slot de Leliegracht, eindigend in de Prinsengracht. Dit deel normale omstandigheden) toeristen hier graag komen, zul je er
van onze buurt biedt een bonte verzameling van meer dan 90 gelukkig tevergeefs naar een souvenirwinkel zoeken.
ondernemingen. Wat ze gemeen hebben is dat het allemaal vrij
Onvermijdelijk is er door de eeuwen heen veel veranderd. Zo is
kleine zaken zijn elk met hun specifieke producten.
Hier kun je voor van alles terecht. Een tocht door Unique zou er de voormalige distilleerderij Bootz nu Best Western Hotel, maar
zo uit kunnen zien: je bent moe gewinkeld en toe aan een Chinese in het daarnaast gelegen proeflokaal De Drie Fleschjes, met 50
massage, waarna het hoog tijd is voor ‘n drankje, gevolgd door vaatjes Bootz jenevers en likeuren, heeft sinds 1650 de tijd vrijwel
een lekkere joint om je vervolgens goed te doen aan een copieus stilgestaan. Als er één etablissement is dat de naam Unique eer
maal en tot afsluiting laat je nog een tattoo zetten. Voor ieder van aan doet dan is het restaurant ’t Sluisje, het enige restaurant
die stappen heb je binnen Unique een ruime keuze. Maar er zijn in Amsterdam, nee in Nederland, waar (straks weer) de gasten
natuurlijk vele andere mogelijkheden: bij De Afstap kun je, naast in travestie bediend en bezongen worden. Ook biedt Unique
een uitgebreide collectie wol, terecht voor een workshop breien. een verbluffende collectie etnische keukens: Vietnamees, Thais,
Daar tegenover reinigt en herstelt Wasserij Sneeuwwit, het oudste Braziliaans en Vlaams, om er maar een paar te noemen.
familiebedrijf in de biz, sinds 1939 allerlei soorten textiel. Zoek
je ecologisch verantwoorde circulaire jeans dan ga je naar Eerlijk Het is onmogelijk om in dit korte bestek alle zaken te vermelden,
maar ga naar de gelikte website www.unique.amsterdam en laat je
Waar!
verrassen. Bezorg jezelf daarna een leuke middag door Unique te
Binnen Unique zijn er, indien welgeteld, 28 gelegenheden waar verkennen. Het is een avontuur!
men iets kan nuttigen, van een eenvoudig hapje tot ’n culinair drie gangendiner, 14 cafés, twee coffeeshops en twee tattoo studios, * In een biz (Bedrijveninvesteringszone) stellen ondernemers een plan en begroting
drie winkels met sieraden, waarvan Solitude de laatste aanwinst is. op waarin ze samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving met
Helaas is er nog maar één boekhandel, Architectura & Natura, terwijl financiële ondersteuning van de gemeente. Amsterdam telt 59 biz-gebieden.
er niet zo lang terug nog drie waren. Ondanks het feit dat (onder
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In de Sint Nicolaasstraat
Ina Wilbrink

Mooier dan ooit ligt de Sint Nicolaasstraat
erbij in de lentezon: de meeste huizen
goed onderhouden, overal groen en
bloemen, hier en daar de bankjes al
buiten. Alle reden voor de schutspatroon
op het hoekpand aan de Nieuwezijds
Voorburgwal om tevreden te zijn over
‘zijn’ straatje. Maar om het zo te houden
heeft hij soms wel wat helpers nodig.

E

en van die actieve helpers is Milen van
Boldrik, die er met haar man tien jaar
geleden een huis kocht. ‘Gelukkig nog
net op tijd, want de huidige huizenprijzen
liggen ver boven ons budget. Het leuke van
de straat is dat er allerlei soorten mensen
wonen en dat er in veel huizen ook echt
aan de straat gewoond wordt. Daardoor
ga je eerder even buiten zitten, schuif je
makkelijker aan voor een borrel met de
buren en kom je ook eerder in gesprek over
wat er niet goed gaat. Wat dat betreft is onze
saamhorigheid door al het thuiswerken in
Coronatijd nog extra gegroeid.’

Indertijd was het al een tamelijk kinderrijke straat en sindsdien is het kindertal
nog uitgebreid, onder andere met hun
eigen twee dochters. De oudste zit al
op de Burghtschool, net als de andere
buurkinderen, de jongste volgt binnenkort.
Er wordt dan ook vaak collectief op straat
gespeeld. Maar ook het halen en brengen
naar andere activiteiten kost Milen en haar
man weinig hoofdbrekens. ‘We zitten hier
zo centraal dat eigenlijk alles dichtbij is,
zeker sinds we hebben geïnvesteerd in
een elektrische bakfiets. Zwemles in het
Marnixbad, Artis, de Hortus of naar het
kindertheater in de Kerkstraat, het is
allemaal prima te doen.’
Kortom, weinig reden om aan te sluiten
bij alle jonge gezinnen die ‘vanwege de
kinderen’ de stad te verlaten. Behalve dan
de overlast van al die fietsers en scooterrijders die denken via het straatje even een
snelle shortcut naar de Primark te maken.
Drie jaar zijn ze als straatgroep bezig geweest om er aandacht voor te vragen, maar
bij de gemeente bleek ‘scooteroverlast in
een voetgangersgebied’ eigenlijk nergens
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thuis te horen. Pas vorig jaar kwamen
ze terecht bij iemand die daadwerkelijk
aan de slag ging. Het eindresultaat is een
coproductie tussen de gemeente die de
kleurrijke letterslang, het hinkelpad en de
blauwe markering aan begin en eind van
de straat aanbracht en de bewoners die zelf
het spandoek en de sjablonen met spelende
kinderen op straat voor hun rekening
namen. ‘Overtreders’ worden er zo vriendelijk maar indringend aan herinnerd
dat ze in een voetgangersgebied zijn en
spelende kinderen kunnen verwachten.
Dezelfde positieve insteek zette de straatgroep de afgelopen jaren ook succesvol in
bij andere problemen, zoals illegale hotelexploitatie en het dumpen van afval door
toeristen. ‘Onze groep bestaat inmiddels uit
een Appgroep van circa 45 straatgenoten,
waarbij we ook regelmatig nieuwe mensen
betrekken. Door niet te blijven hangen in
je eigen bubbel, maar je als bewoner ook
te bemoeien met je gemeenschap, kun je
samen veel dingen ondernemen om het
leuk en leefbaar te houden!’

© Ingrid de Groot

© Ingrid de Groot

Leuk en leefbaar in de Sint Nicolaasstraat

Hans van Mierlo, namen overbruggen
Els Willems

De houders zitten al aan brug 18
over de Herengracht bij de Blauwburgwal, in augustus zullen de twee
gietijzeren bordjes met de naam
Hans van Mierlobrug er ceremonieel op geschroefd worden. Het is
een logische plek als je het campagnefilmpje kent waar hij, wandelend op de gracht, vertelt hoe de
politiek veel democratischer moet.

I

© Ingrid de Groot

n 2016 besloot de gemeenteraad dat veel meer bruggen een
naam moesten krijgen. De nota
‘Bruggen slaan naar een Amsterdams verleden’ van Marja Ruigrok
(VVD), die alleen nummers maar
saai vond, ging hieraan vooraf.
Bestaande onofficiële namen werden óf officieel óf geschrapt. Een
actie van de JOVD, die Hans van
De Pastoorsbrug die verwijst naar de Zaaier
Mierlo als liberaal wilden eren door
zijn naam te geven aan de brug bij de Brouwersgracht, dicht bij schrijft Wikipedia artikelen over de Amsterdamse bruggen (met de
zijn huis, mislukte door een foutje van de gemeente: die brug bleek daarover rijdende trams!). Fantastisch, zulke liefhebbers ...
toch al officieel West-Indische Huisbrug te heten.
Aan de randen van onze buurt hebben veel bruggen al een
Vooral buiten de binnenstad zijn nog vele naamloze bruggen. naam. Bijvoorbeeld die prachtige bruggen in de Raadhuisstraat,
Het college van B en W roept Amsterdammers op om met voor- Amsterdamse school en versierd met beelden van Hildo Krop: De
stellen voor brugnamen te komen. Persoonsvernoemingen moeten Nieuwe-Wercksbrug verwijst naar de oude naam van de Jordaan,
tegenwoordig natuurlijk wel inclusief en divers zijn. Na een de Warmoesbrug naar waar voor de demping de Warmoesgracht
voorstel van oud-burgemeester Job Cohen, zijn zes bruggen lag, en de Niek Engelschmanbrug bij het Homomonument, naar
in Nieuw-West vernoemd naar vrouwelijke verzetsstrijders, deze homoactivist, oprichter van het COC en verzetsstrijder. Over
waaronder Jacoba van Tongeren. In het centrum is het aantal nog de Brouwersgracht en Prinsengracht vinden we verwijzingen naar
niet benoemde bruggen beperkt, de toekenning van de naam van kleine neringdoenden: de Lekkeresluis, de Melkmeisjesbrug en bij
een ‘witte man’ is hier dus wel uitzonderlijk. Op basis van nog de Papiermolensluis werden ooit oliekoeken verkocht.
enkele criteria geeft de CNOR (Commissie Naamgeving Openbare
Binnen de buurt, over de Keizersgracht, vinden we de PastoorsRuimte) advies, het college beslist.
brug, verwijzend naar de Zaaier, een voormalige rooms-katholieke
De website bruggenvanamsterdam.nl wordt beheerd door Peter kerk. Daarvandaan langs de Groenlandse pakhuizen naar de
Korrel, alias de Mokumse Bruggenjager. Na het realiseren van Prinsenstraat, bereiken we de Noordsche Compagniebrug. Over
de naam Korrelbrug (Ruysdaelkade - Eerste Jan Steenstraat), het Singel bij de Korsjespoortsteeg heet de brug Corsgenbrug,
waarmee niet alleen de oude melkzaak van zijn familie, maar vernoemd naar Corsgen Jacobsz., een houtkoper die ook een
de hele verdwenen kleine middenstand werd geëerd, ging hij boomgaard in de buurt had. Iedereen kent de Torensluis, verderop
los. Hij bereikte reeds 62 goedgekeurde namen in verschillende is de Haringpakkersbrug, vernoemd naar die andere gesloopte
buurten. Zijn maatje Cees Schumacher, alias de Mokumvorser, toren.
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HERDENKING SLACHTOFFERS
BOMBARDEMENT
11 MEI 1940

© Ingrid de Groot

Op 11 mei jongstleden is het bombardement op de Blauwburgwal herdacht, 81
jaar na het bombardement, één jaar na
de onthulling van de gedenksteen.
De leden van het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal wilden deze 11 mei
ondanks de coronamaatregelen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom
is om 10.55 een bloemstuk gelegd namens de nabestaanden, ooggetuigen,
buurtgenoten en belangstellenden.

Bloemen neerleggen bij gedenkteken Blauwburgwal
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NUTTIGE NUMMERS
ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed
112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal
0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen)
592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden)  088 00 30 600
GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam 

14 020

HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn 
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen 
- Openbare verlichting
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht 
- Reiniging - grofvuil 
Zwerfvuil, parkeren, bestrating:
stuur via whatssapp een foto naar 
06 44440655
Meldpunt Overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen:
www.waternet.nl - 24 uur per dag 
0900-93 94
Overlast te water en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl
Meldpunt discriminatie
638 55 51
Meldpunt vliegtuigoverlast
601 55 55
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht)
0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam

675 75 75
Gemeentelijke Ombudsman
625 99 99
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld
611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt 
638 22 05
Kindertelefoon [gratis]

0800-04 32
Juridisch Loket
0900–80 20
Stichting !Woon 
523 01 30
Stichting !Woon team Centrum

523 01 10
Thuiszorg Amsterdam .
0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting 
557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes 
0800–03 13
Dierenambulance 
0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD .
555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol 
601 55 55
Bureau Brandveiligheid .
555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit
0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie,
Zorg & Overlast, Taalwijzer) 
256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven: 
06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel:
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl
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GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN
Gebiedsteam:
Westelijke Grachtengordel Rinke Oostra
r.oostra@amsterdam.nl 
06 12 64 19 95
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Yoran Kluvers
y.kluvers@amsterdam.nl 	
06 18 52 84 23
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl 
06 30 06 79 83
Politie ter plaatse:
0900 8844
Noodgevallen:112
Wijkagenten:
Koepelkwartier: Hermanjan Jansen			
hermanjan.jansen@politie.nl

06 22 94 41 19
Nieuwendijk: Chris Merks
christiaan.merks@politie.nl
06 20 03 52 25
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings
peter.neerings@politie.nl
06 10 76 30 19

