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Van der Pek
B e r ic hten ui t de buurt

Abderrahim
ondersteunt mensen
met schulden

Schuldhulpmaatje Abderrahim Gamgami

Abderrahim Gamgami is schuldhulpmaatje
van een buurtgenoot. Hij helpt de man en
zijn gezin met het oplossen van schulden en
geldproblemen.

terecht kunnen. Of doordat de afstand tot de officiële
instanties te groot is. Abderrahim: ‘Ook voelen mensen

Schuldhulpmaatjes Plus

schaamte. Dan hebben ze behoefte aan een vertrouwd
persoon. Iemand die tijd voor je neemt, luistert en met

De Schuldhulpmaatjes Plus werken vanuit het

je meedenkt.’

project ‘Vinden en verbinden’. Dat is gekoppeld

Door een samenloop van omstandigheden, belandde

aan Team Vroeg Eropaf van Stichting Doras.

Abderrahim ooit zelf ook in de problemen. Gelukkig is hij

Hulp bij de administratie

Linda van Altena begeleidt enkele schuldhulpmaatjes,

nu schuldenvrij. ‘Ik heb mijn leven weer op orde’, vertelt

De man komt vaak bij Abderrahim thuis. ‘We hebben

zo ook Abderrahim. ‘De man met schuldenproblemen

hij. ‘Door anderen te helpen, zet ik mijn ervaring om in

een goede band. Hier voelt hij zich op zijn gemak. De

vertelt meer aan hem dan aan de hulpverleners van

iets positiefs. Dat maakt me blij.’

allereerste keer bracht hij twee volle tassen met papier

Doras. Abderrahim kan iets zeggen wat écht bij de

mee. Stap voor stap hebben we samen zijn administratie

ander binnenkomt. En hij voelt wat de ander bedoelt.

Verlammend

geordend. Tot de stapels steeds kleiner werden. We

Dat is van onschatbare waarde, we komen meteen

Abderrahim weet hoe het voelt. En wat er nodig is om uit

maken zijn probleem na elke ontmoeting iets lichter.’

verder. Ik merk aan de man dat hij dankbaar is

de geldproblemen te komen. ‘Begin met het ordenen van

voor de hulp van Abderrahim. Door hem blijft

de administratie’, zegt hij. ‘Maar dat is moeilijk want

Heeft u geldproblemen?

hij in contact met Doras. Abderrahim verlaagt

schulden werken verlammend. Je zakt in een diepe put

Vraag om hulp want voor elk probleem is een oplossing!

de drempel en vormt een brug naar onze

en denkt niet meer in oplossingen. Ook ik dacht dat

Neem contact op met Team Vroeg Eropaf van Stichting

hulpverlening. Het gaat langzaam maar er zit

mijn ellende nooit meer over zou gaan.’

Doras via telefoon: 020 435 45 55 of mail: info@doras.nl.

beweging in.’

Behoefte aan een vertrouweling

Of kom naar het gratis Formulieren Café: Hagedoorn-

Ook schuldhulpmaatje worden?

Veel mensen trekken niet (of te laat) aan de bel bij de

plein 1C. Kijk op: www.doras.nl voor meer informatie

Neem contact op met Linda van Altena van Team

schuldhulpverlening. Omdat zij niet weten waar ze

en tijden.

eropaf, Stichting Doras via telefoon: 020 235 95 51.

Ontmoet de nieuwe
ondernemers van de
Van der Pek

Frank en Emmanuelle van Treasure Depot

Drie nieuwe ondernemers namen onlangs hun intrek in de Van der Pekstraat. Hun winkelpand huren ze van Ymere. Allemaal wonen ze in Noord.
Ze willen dolgraag op deze plek hun winkel beginnen of voortzetten.
Dit zijn ze:

Treasure Depot - Van der Pekstraat 107

bij mijn buurvrouw aan, dus moet ik nog een goede

Emmanuelle Fromont en haar partner Frank Evans

aanwijzing maken. Vaak staan er een tijdje mensen

verkopen vintage & design-artikelen. Vooral lampen,

door de ramen te kijken als ze me aan het werk zien.

zonnebrillen en sieraden uit de jaren ‘50, ‘60 en ’70.

De lampen houd ik ’s avonds aan. Het zijn echte
eyecatchers. Ik hoor vaak van mensen dat ze het

Emmanuelle: ‘Tot nu toe verkochten we alleen online

gezellig vinden.’

en op markten. Op zaterdagen stonden we ook op de
themamarkten tijdens de Pekmarkt. Maar we kregen

VanVilt is open op donderdag en vrijdag van 10.00 tot

behoefte aan een echte plek, mét etalage. Zo maken we

18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

onszelf beter zichtbaar. We wonen en werken al achttien

Zie ook www.vanvilt.nl of volg VanVilt op Instagram,

jaar met plezier in Noord. In die tijd is het hier ten goede

Pinterest en Facebook.

veranderd. Dus gingen we in de buurt opzoek. De Van
der Pekstraat is een fijne straat. Een boetiekwinkelstraat.

Kost & Inwoning - Van der Pekstraat 120

Ik zie hier zo één twee drie geen grote winkelketens

‘Hier komt iets leuks’. Dat stond op de winkelruit van

komen. Het wordt hier alleen maar leuker.’

Patricia Swaan toen ze nog druk was met opknappen.
Wat verkoopt de startende ondernemer in deze

Treasure Depot opent vanaf mei haar deuren. Openings-

conceptstore?

tijden: van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zie ook www.treasuredepot.nl

Patricia: ‘Ik heb een passie voor wonen en living. Van

Patricia van Kost & Inwoning

styling en advies, tot het fotograferen ervan. Ik wilde

VanVilt - Van der Pekstraat 114

heel graag een winkel van mezelf en dacht: als ik iets

Hier huist het (werk)atelier van Anneke Hoogervorst.

begin, doe ik het hier. De Van der Pekstraat is hip and

Ze maakt en verkoopt interieurproducten van vilt

happening, een gezellige straat met leuke winkels en

op maat en in alle kleuren. Van dekens, kussens en

restaurants. Mijn collectie bestaat uit kleine meubeltjes

wandkleden tot lampen.

zoals stoelen, krukjes en tafeltjes. Maar ik verkoop ook
lampen, kandelaren, plaids en gifts. Ze vormen een

Anneke: ‘VanVilt bestaat ruim vijftien jaar. Al die tijd

combinatie van eigentijdse artikelen aangevuld met

werkte ik vanuit mijn studio in Kadoelen. Daar zagen

vintage vondsten en mooie items van verre reizen.

maar weinig mensen mijn creaties. Dat moest anders.

Alleen spullen waar mijn hart sneller van gaat kloppen,

Mensen willen mijn producten zien en voelen. Ik ben

krijgen een plek in de winkel. Wat je hier vindt,

vaak in de Van der Pekstraat gaan kijken, want het wordt

geeft je trendy interieur nét die persoonlijke touch.’

hier steeds drukker en gezelliger. Maar ik durfde nooit
echt de stap te zetten. Ik was dus blij dat ik deze kans

Kost & Inwoning is open van: woensdag t/m vrijdag

kreeg. Het is een beetje een raar pand. De ingang zit

van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot

aan de achterkant bij de tuin. Klanten bellen vaak

17.00 uur. Binnenkort online: www.kosteninwoning.nl

Anneke van VanVilt

Hoera!
Van der Pekbuurt
100 jaar
In 2019 bestaat de Van der Pekbuurt 100 jaar.
Het Van der Pekplein en de eerste huizenblokken tot de Oleanderstraat en Jasmijnstraat waren in juni 1919 klaar. De buurt
raakte geleidelijk aan bewoond. We blikken
terug op enkele opvallende historische
feiten.

Wist u dat:
… architect Jan Ernst van der Pek een idealist
was op het gebied van woningbouw?
Van der Pek ontwierp een moderne en degelijke
arbeidersbuurt in Amsterdam Noord. Hij wilde niet
dat grote gezinnen met weinig geld moesten leven in
vochtige kelders en verkrotte eenkamerwoningen.
Ouders en kinderen moesten gescheiden slaapkamers
hebben. Ook moest het huis gelucht kunnen worden.
Verder wilde Van der Pek dat er een afsluitbaar keukentje
met stromend water en een toilet aanwezig waren.
De benedenhuizen kregen een tuintje met een schuurtje,
de bovenhuizen een balkonnetje. Iedere woning had
een eigen voordeur.

… je aan de gele strepen kunt zien of een
huizenblok van voor of na de oorlog is?
De Van der Pekbuurt is tijdens de Tweede Wereldoorlog
(1943) getroffen door friendly fire. Bij deze bombardementen zijn meer dan 200 kinderen en volwassenen
gedood. U herkent de herbouwde huizen gemakkelijk:
daar ontbreken de gele banden op de gevels.
Met zes grote, versierde putdeksels, verspreid over
de buurt, herdenken we de slachtoffers.

Op de foto’s zie je haast lege straten. De meeste mensen
gingen lopen. Je hoefde nog niet op het verkeer te letten
en daardoor werden vooral jonge, spelende
kinderen nogal eens aangereden.

Zie ook het artikel op pagina 5.

… de torens van het nieuwe Mosveld verwijzen
naar de lichtmasten van het voetbalveld:
waar de Volewijckers zo succesvol waren en
waar Johan Cruijff nog heeft gespeeld?
De Volewijckers (opgericht in 1920) waren begin
jaren ’40 de grootste voetbalvereniging van Amsterdam.

© Historisch Centrum Amsterdam Noord

Expositie over 100 jaar Van der Pekbuurt
Het Historisch Centrum Amsterdam Noord
opent deze zomer een kleine tentoonstelling
over de geschiedenis van de Van der Pekbuurt.

De tentoonstelling wordt samengesteld door vrijwilligers.

speelde in 1961 en 1962 een jaar in de eredivisie.

De expositie is op een bijzondere plek: de voormalige

In 1964 werd het voetbalveld op het Mosveld

melkwinkel en kruidenier in de Begoniastraat. In de

Waar: Begoniastraat 6
Wanneer: vanaf 24 augustus 2019, mogelijk eerder

opgeheven.

winkel en de opslag achter de poort, wordt getoond hoe

(houd de website in de gaten!)

In 1944 werden ze zelfs landskampioen. Vanaf 1926
werden de wedstrijden gespeeld in het stadion op het
Mosveld, midden tussen de woonhuizen. In 1954 stapte

Zij vinden het belangrijk dat de geschiedenis van de
buurt wordt verteld en doorgegeven.

de Volewijckers over naar het betaalde voetbal. De club

het leven in de Van der Pekbuurt vroeger was. Daarin
Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Frits Prior

spelen herinneringen, foto’s en documenten van

Voor meer informatie of tips:

van Historisch Centrum Amsterdam Noord.

bewoners een belangrijke rol. In de poort is aandacht

Mail: historischcentrum@xs4all.nl

voor de geschiedenis van de Buiksloterham,

Telefoon: 020 632 86 47

met foto’s en video.

www.100jaarvanderpek.nl

www.100jaarvanderpek.nl

Hallo Van der Pek - Berichten uit de buurt

Laat u horen op de
Stem van Noord
Hoe laat u een goed idee voor uw buurt aan
het stadsdeel weten? Dat kan via de website
Stem van Noord.

Likes verzamelen
Elk idee heeft negentig dagen de tijd om minstens
honderd likes te halen. Dat idee komt dan op de
agenda van de stadsdeelcommissie en wordt

Het is heel gemakkelijk: plaats uw voorstel of idee op de

Kort
nieuws

uitgebreid besproken.

website en werf zoveel mogelijk stemmen. Anderen

Van der Pekbuurt en
gemeente in gesprek
over aardgasvrij

kunnen voor of tegen stemmen en hun argumenten

Laat u horen!

achterlaten.

De stadsdeelcommissie laat zich graag verrassen

Een grote groep bewoners heeft zich georganiseerd in

met ideeën waar ze zelf niet op is gekomen.

Vereniging Pek Warmte i.o. Die gaat namens de buurt

Het mag overal over gaan

in gesprek met de gemeente over het aardgasvrij

De stadsdeelcommissie van Noord ziet alle ideeën,

Ga naar: www.stemvannoord.amsterdam.nl.

stemmen en argumenten direct. ‘Er zitten geen ambte-

Hier leest u precies hoe het werkt.

maken van de Van der Pekbuurt.

naren of procedures tussen. Het leuke is: het mag overal

De gemeente wil dat in 2040 alle woningen en

over gaan. Als de buurt er maar van kan profiteren.

bedrijven in Amsterdam geen aardgas meer gebruiken.
De Van der Pekbuurt is een van de eerste buurten in
Amsterdam waarvoor plannen gemaakt worden
om huizen op een andere manier te verwarmen,
van warm water te voorzien en te koken.

Blijf op de hoogte of doe mee!
Hielke Ploeg van Stichting !WOON ondersteunt
de bewoners. Blijf op de hoogte of doe mee
met het maken van de plannen over aardgasvrij.
Neem daarvoor contact op met Hielke via mail:
h.ploeg@wooninfo.nl of telefoon: 06 58 87 09 93.

Van links naar rechts: Fatin Bouali, Regina Anmuth, Elijah Alvares en Nicoline van de Torre van de stadsdeelcommissie.
Zij beheren de Stem van Noord en kijken uit naar uw ideeën voor de buurt!

Spreekuur huurdersvereniging over
aardgasvrij
Wilt u persoonlijk in gesprek over aardgasvrij of

Lichtbloemen fleuren
Mosveldtunnel op
Heeft u ze al gezien? De lichtbloemen in de
tunnel onder het Mosveld? De makers zijn
lichtkunstenaars van Happy Tunnel.

Bewoners van het Mosveld vroegen geregeld ‘of er niet iets

over de buurt? Dat kan ook.
Huurdersvereniging Van der Pekbuurt organiseert
een keer per maand een spreekuur in het voormalig
Servicepunt van Ymere. Daar zit buurtbewoonster
Kirsten Zimmerman klaar met koffie en thee.
Kirsten is actief in de huurdersvereniging én
Pek Warmte. Ook Hielke Ploeg van Stichting !Woon
schuift geregeld aan.

kon gebeuren aan de donkere fietstunnel’. Die mag wel
wat opgevrolijkt worden, vonden zij. Op de witte pilaren

Wanneer?

worden sinds maart permanent verschillende bloemen in

Het spreekuur is op maandag 6 mei, 3 juni en

hun eigen kleur geprojecteerd.

1 juli van 13.00 tot 14.30 uur.

Mosveld bloemen

Waar?

Dat gebeurt met speciale digitale technologie. De bloe-

Van der Pekstraat 49

men komen overeen met die van de plein- en straatnamen in de buurt. Denk aan de meidoorn, magnolia,

Contact

sleutelbloem, malva, heggerank, kaarsjeskruid en

U kunt de huurdersvereniging ook mailen via

ganzenbloem.

mail: info@vdpekbuurt.nl.
Of kijk op: www.vdpekbuurt.nl

‘Aangenaam’
De projecties zijn er de hele dag door. Vooral ’s avonds zijn
ze goed te zien. Op de Facebookgroep ‘Amsterdam Noord’
heeft iemand een filmpje van de lichtkunst gepost.
Daaronder reageren mensen positief. Van ‘dat fleurt lekker
op’ tot ‘niet verkeerd’. Iemand zegt: ‘Wat gaaf! Dit maakt
het eronder door fietsen ‘s avonds wat aangenamer!’ Een
ander laat weten dat hij snel een keer gaat kijken. U ook?

Ontdek de 11 kunstwerken
over het Fokkerbombardement
In en om de Van der Pekbuurt liggen sinds
vorig jaar in totaal elf kunstwerken onder de
naam Friendly Fire. Ze vormen een mooie
wandelroute.

6

5

Website
Kijk voor meer informatie en achtergrond over

4

de kunstwerken en het Fokkerbombardement op
www.friendly-fire-amsterdam.nl

De kunstwerken herinneren aan de Fokkerbombarde-

3

menten in de Tweede Wereldoorlog waarbij meer dan 200
doden vielen. Ze lijken op putdeksels en liggen verspreid

1

Van der Pekplein

in de buurt op plekken waar de bommen zijn gevallen.

2

Geraniumweg

3

Lupinestraat

4

Distelplein

5

Mosveld

6

Mosplein (koptische kerk)

7

Heimansweg bij Hagedoornweg

8

Hagedoornweg (Ritakerk)

ongeveer 45 minuten lopen. Er is geen vaste volgorde.

9

Jac. P. Thijsseplein

U kunt natuurlijk ook gewoon terloops de kunstwerken

10

Meidoornplein (voor trapveldje)

tegenkomen en ontdekken.

11

Kraaienplein (Noordbank)

Aan de randen van de kunstwerken staan de namen van
de slachtoffers. Ze zijn ontworpen en gemaakt door
kunstenares Hester Oerlemans.

Wandelroute
De kunstwerken vormen een mooie wandelroute door de
buurt (zie het overzichtskaartje hiernaast). Die kunt u in

2
9

7
8
10

1

Gentiaanbuurt

Het eerste blok is
bijna klaar!
Bewoners stemmen in met het renovatieplan
Na een positief advies van de Projectcommissie (die
vertegenwoordigt de huurders) kon Ymere een draagvlakmeting houden: dan mogen bewoners hun stem laten
horen over de werkzaamheden. Marrit: ‘Minstens zeventig
procent van de bewoners moet het eens zijn met ons
renovatieplan. Pas dan mogen we het uitvoeren. Dit hebben
we op 12 maart gehaald. Daar zijn we erg trots op.’

Beweging in de wijk
Nu gaat de stadsvernieuwingsurgentie in voor de
bewoners uit de blokken zes, zeven, negen en tien.
‘Sommigen willen graag doorschuiven naar blok vijf’,
weet Marrit. ‘Anderen keren later terug in de
gerenoveerde woning. En een aantal bewoners zullen
een andere woning vinden.’

Welkom terugkeerders

Bewoners Henk en Joke voor hun gerenoveerde woning

Blok vijf met 38 woningen is het eerste blok
in de Gentiaanbuurt dat wordt gerenoveerd.
Het is bijna klaar. Wat gebeurt er verder?

Er is dus weer veel beweging in de Gentiaanbuurt.

‘We hebben niet stil gezeten’, vertelt Marrit van der Schaar

Bedankt!

van Ymere. ‘De plannen voor de andere blokken zijn klaar.

‘En we bedanken de Projectcommissie’, besluit Marrit.

Die hebben we besproken met de projectcommissie.

‘Zij hebben onze plannen altijd kritisch en in goede

De woningen krijgen dezelfde uitstraling als blok vijf

harmonie bekeken en beïnvloed. Wij gaan voor mooie

en worden grondig aangepakt. Ze worden ook gasloos

woningen in de andere blokken. Daarbij nemen we alle

en aangesloten op stadswarmte.’

lessen mee die we van blok vijf hebben geleerd.’

Hallo Van der Pek - Berichten uit de buurt

‘Nu de woningen in blok vijf worden opgeleverd,
heten we alle terugkeerders van harte welkom.’
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Ontdek Van der Pek
Er is genoeg te ontdekken in en rondom de Van der Pekbuurt! Wat dacht u bijvoorbeeld van deze activiteiten:

Wat?

Wanneer?

Waar?

Spreekuur over aardgasvrij Wilt u persoonlijk in gesprek over aardgasvrij?
Kom naar het spreekuur.

Maandag 6 mei, 3 juni en 1 juli
van 13.00 - 14.30 uur

Van der Pekstraat 49
(het voormalig Servicepunt van Ymere)

Bankje Van der Pek Heeft u een vraag of wilt u een praatje maken met
Barbara of Jovanka? Kom langs!

Het hele jaar, iedere woensdagmiddag vanaf
14.00 uur. Ze zitten er alleen niet als het regent

Van der Pekmarkt, ter hoogte van
huisnummer 104

Groendag XL

Zaterdag 4 mei van 11.00 - 16.00 uur

Van der Pekstraat

Zondag = spelletjesmiddag (1x per maand Bingo). Zin in dammen of een
potje Mens-erger-je-niet? Kom naar de spelletjesmiddag! Het is gratis.

Iedere zondag van 14.00 - 17.00
Bingo: elke laatste zondag van de maand
van 14.00 - 17.00 uur

Huis van de Wijk de Meeuw
(naast Dirk van den Broek) Motorwal 300

Disco voor 23+ Met de voeten van de vloer? Kom lekker dansen in de
discotheek. Entree: 2,50 euro.

Elke laatste zaterdag van de maand
van 20.00 - 00.00 uur

Huis van de Wijk de Meeuw
(naast Dirk van den Broek) Motorwal 300

Samen is leuker Spreek met iemand af om samen leuke dingen te doen via
Stichting De Sociale Maatschap.

Iedere eerste zondag van de maand
van 13.00 - 15.00 uur

Huis van de Wijk de Meeuw
(naast Dirk van den Broek), Motorwal 300

Zwemmen voor 1 euro Duik het water in! Voor 1 euro per keer voor
stadspassen met groene stip. Geldt zowel voor binnen- als buitenbad.

Tot en met 31 augustus 2019

Noorderparkbad

Oproep!
Doe mee aan de Groendag XL!
Wilt u ook iets doen voor mooier groen in de buurt? Dit voorjaar
organiseert het Greenteam samen met wijkbeheerders
Marcia San-A-Jong en Dennis Schomakers een Groendag XL.
De Groendag XL staat bol van de groene activiteiten. Zo gaan bewoners en vrijwilligers

Doet u mee?

samen de geveltuintjes in de Van der Pekstraat opknappen. Ymere en het Greenteam

Hallo Van der Pek is een krant voor u. Vindt u het

geven voorlichting over het groen in de buurt. Ook zijn er creatieve activiteiten voor

leuk om te fotograferen en/of te schrijven? Of heeft

kinderen. Denk aan bloempotjes schilderen en bloemstukjes maken.

u een leuk idee voor een artikel? Dan kunt u zelf
meewerken aan deze krant. Wilt u meer informatie

Wanneer? De Groendag XL is op zaterdag 4 mei van 11.00 - 16.00 uur in de Van der

of wilt u zich direct opgeven? Mail dan naar

Pekstraat. Wilt u meehelpen als vrijwilliger? Dat kan! Meer informatie en aanmelden

projectbureauvdpek@ymere.nl.

via: greenteamvanderpek@gmail.com
Het Greenteam bestaat uit de studentcoördinatoren van de Academie van de Stad:

Colofon

Igor Damen en Sara Lot van Uum.

Teksten: Emilie van Steen
Ontwerp: Fronttaal
Fotografie: Katrien Mulder, Magali Fromont, Jet Jobse,
Marcel van der Meer en Patricia Swaan

Kom naar de Theetuin
voor een kopje thee
met je buur

Contact
Ymere: u kunt terecht op onze vestiging aan
de Floraweg 200. Telefoon: 088 000 89 00,
www.amsterdam.nl/pekbuurt

Deze voorjaarseditie wordt weer een feestelijke middag
voor de buurtbewoners in Amsterdam Noord. Onder het

Openingstijden:

genot van een geurige kop thee en lekkere hapjes

Alleen op afspraak:

kunnen er spelletjes worden gespeeld. Daarnaast zijn er

maandag t/m vrijdag:

speciale kinder- en voorjaarsactiviteiten. Iedereen is

09.00 - 12.00 uur

welkom. Neem vooral familieleden en buren mee naar
het evenement.

Wanneer? De Theetuin is op maandag 22 april
van 13.00 tot 17.00 uur.

Maan
da
13u00 g 22 April
to
van de t 17u00 in
de tuin
Tolhuis
tuin

Zonder afspraak:
maandag t/m donderdag
tussen 13.00 -16.30 uur.
Volg ons op Facebook:

Waar? De Tolhuistuin

vanderpekbuurt

Deze krant is een
gezamenlijke uitgave van:

