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NOOnO - Woningcorporatie Yrnere heeft vier woningen in de Van
der Pekbuurt in gebruik genomea
als 'Bed&Brek in de Van der Pek'.
In de woningeii is een overnachtingsmogelijkheid gecre€erd op basis van 'bed en breakfast'. Gasten
maken via tentoonstellingen in de
kamers kennis met de identiteit van
Amsterdam-Noord,het zogenaamde'Noordgevoel'. Ftr€t'plbiect creeert tevens werkgelegenheid voor
buurtbewoners: ze gaan hier werken en verzorgen de maaltijden
voor de gasten.
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StadsdeeivoorzitterRsb Post, hoewel hij niet aanwezig was.doo<.:de
grotebrand,is erg blii met dit initiatief van Ymere. "Het bestuur wil de
komende jaren de nadrukleggen op
de verbinding tussen oud en nieuw
Noord. Bewoners uit oude wijken
moeten meeprofiterenvan de dynamische ontwikkelingen in de nierrwe wijken in Amsterdam-Noord.
Dit is e'engoedinitiatief."
'Bed&Brekin de Van der Pek'is een
uitbreiding van- hel eerdere llunstproject 'Op zoek naar het Noordgevoel'.Daarbijwerd een woning
Bed&Brek in Van der Pek vloeit in de Anemoonstraat door de kun-'
'voort
ingeiicht met spullen die
uit het kunstwerk 'Op zoek steflaa'rs,
naarhetNoordgevoel' enwerdvori- buurtbewoners hadden afgestaan. I Buurtbewowrs zorgdenvoor de fficidle opening (Foto: aangeteverd.)
ge week feestelift geopend. Buurt- Een bijzondere toeVoeging aan-'
'Bed&Brek in de Van der Pek' is
bewonerskniptensamendekunste. het project is dat beeldendkunste- De woningen die Ymeie voor het
stelt,ziin leeg- vanaf nu toegankelijkvoof publiek:
naars Nynke Deinema en Caroline naars, schrijvefs en muzikanten
'een'week proiectbeschil<.baar
, gekomen in voorbereiding op de De opbrengstvan het coRcept-komt
de Royde lintenvan deluis jes door. worden uitgenodigd om
Vervolgensgenotenbuurtbewoners' lang in een van de huisjes te verblij- srote ienovatiedie voor de Van der ten goedeaan de leefbaarheidin de
. van verschillendekomaf van lekke- ven. Als tegenprestatielaten zij een Fekbuurt op stapelstaat.Ymere wil Van der Pekbuurt.De huisjes zijn
geinspireerd door hum met'Op zoeknaarhet Noordgevoel' te bezichtigen van woensdagtot en
re gerechtenuit alle windstret
"fr'eE'-r"tcunstwerk,
Noordgevoel,
achier in de recepfie. de levendigheid in de wiik behou- met zondagvanr3.oo tot 16.oouur. verschiliendeopffedensvan arbiesten uit de buurt.' Teveas konden- Fliermee is de'Bed&Brek in de Van den en de bijzonderheden van de De rondleiding woidt verzorgddoor
bezoekerseen,*ijkje nemen in de der Pek' de kortste Art is+in Residen- wijk laten zien aan--€en,brederpu- BSN Werkervaringsbedrijf.
bliek.
huisjes om zelf het Noordgevoelte ceter wereld.

derolhuistuin
TOUfia Me lia ni Gqli"producentbij

in Noord,t/m 20september
elkweekendopenmetmuzie\
theater,dansen,eten,drinkenenmeer.Zeis geborenin het
dorpDebdouinMarokkqgroeideopinwinters,wiik,woondevan1994tot 2oo1in Amsterdamennu weersindszoo7.
tcKgtANNE-ROSE
EANTZINGER
fOtO'S
MARCDRIES5EN

''BtA+usion
je
opdezeedtkkun
zoakzee
Chineesenlapanseten,
wiersaladeen
sushi.
Puur,
zondef
gefrunnik,vedjnd
eneenvoudig."

mijnbuun

grootst€g€misin dezomer

"DegeurvaMgentom€[iEn{*'
"h hetTassenmuseum
aandeHe"lkv0al
rnethuis
inft Baatsjes,een
geschiedenisaanvolkse,lawaa;e
gebuu|tmetveel alskindopsnoof
inMarckkol'
rcngtachtoverde
d e h a n d v a n d e t a s . H € t i s l e u k oculturen,
m t e Debuufthednnenme
ziendatdetaseerstiets
wasvan
de aanLlarckko.
Eris,
opeenprcttige ikvoelmeAmtterdammeromdat
"zovoel
ikme,omdatikdaarniet
m a n e n p a s l a t e r v a n d e w o u w "manier,socialecontrole.Als€x-

caf6 !
Acht€rlroekerwaadeerikdatl'ov€rnahoeftedenken:
'OtensienaandeBuikslotemeg. dag€lijkr€boodschapp€n
j€n grcen- f avori€tekledingwinkel
wilalttdnogovemachten
in 3)
D e a m b i a n c e a d e mttm
h eetv a n "Deislamitischeslase
tewinkilElsafa
indevespucciNoord:'lkheb
alletidvoofje,
"Detweed€handswinkel
Moriaan "Bed&Brekindevan
derPekvan
de
goedewineneen n|aat. DeEgyptische
eigeflaar,
hebben
indeTweed€
Anjeliedwa6stlaat.kunstenaars
Carcline
deRoyen
schai:Ze
Deinema,Ymere
opveF
Metbuzondercetalag€s,waadn
Nynke
stelde
in
ove apterookruimte.Hoewelik lmad,kooptsomsspeciaal
?elfnietrool!vind
ikdatSoed."
z o e k s p u l l e nK' w
n .a k m ai nnd e J a n vaakeen
vedraal
wordtverteldl' 2008
vijfhuisjes
rcndhervan
der
Pekpleinterbeschikkingvoorhun
Eveft
senstraatiseen
ouderweise
poject0pzo€k
naarhetNoodgeuitgaan
Nollandse
bakker.
lndezelld€
stnat favori€teamsterd.mmer
waafjekuntoveF
" D e N i e u w e A n i t a i n d e F r c d € dzitdeVoler'rdammervishand€l
k
l\4op "9urgemeester
cohen
duftbeslis- voellDehukjes,
nachten,
hebben
elkeen
Hendfi
kstraat,vooral
avondenvan (officie€l
ookKwakman,
red.),
de
singentenem€nendraaiterniet
eigenthedeamsterdam
BeatchbLletoude besteviswinkel
vandeBaafsj€sl' omheen.
Hijisge€n
watj€.
lkver
maeninriahting:
Culturen,Sterren,
meubeltj€s
uitdejar€nzestigen
trcuwhem,ookdoordemanier
Natuuren
hetNoodgevoel."
muziek
uitdejarenvijfr
is.Jewaant favori€tv€rvoermiddel'?)
waarop
hijvoorzin
vrouwzorgt."
4)
je ineenoudk|ake|sbolwef
k."
"Depontoverhet
lj verylichtjeom,
zomerin
deTolhuistuin
"DeTolhuistuin
ligrinNoord
verinallegehaastheid,twee
minuten bestepl€komtezonnen
''i,,letbloteamenopdefiels."
scholentussen
ovefhoeksen
de
stiltestaan.Lette
ijkenfrguudijk."
''Bi
EuikdotemeerpontHetterrein,
hetoverhetll Festivalopde
voegef
deelvanshell,wofdtvolND5[4-werf
spelen
zemetderuimbesteplekbi otwee.
''I\4ijn
jaare€n
poniels- gend
platfom
t e . D a t d o e n w t o o k i n d e T o l - "Kringlo0pbedrtf
DeLokatie
aaflde
kantoorin
deoude
culture€l
podia,
huistuin.
lkzagbijov€rhetUtwee
Distelweg.[4in
huisising€cht
woningvan
hetvoomaligeShell-metdrie
expositieruintesen
piepkleintje nretspullen
voodellingen,ooke€n
uitk nsloopwiikelsl' gebouw,
metuitzichtop
hetljl'
meer.Vanaf
ditweekend
isd€tuin
indezomeralvastgratjs
doorstudenten
ineencontain€rl'
open
als
nq
belt€ijssalon
metpekenverendestadlit
onBpanningsplekmettheater,
''Bijlofani
nooist€plekaanhetwat€r
zara ziek,dansen,
andervenief
aandeKloveniersburs- "]!lensen
diede
kledingwink€l
eneten.'
"Hetterfasvancaf€{estaurant waleetikm€tnijn liefstevaakeen inde(alverstraatdoenveranderen
grathk.
EdelinHetSieraad
ineenslagveld.Alsof
alles
zievoofhettelkens
wkselende
aandePostjes- ijsje.lktweebolletjes
ciro€n€nhi
proglamr!a
wegend€Kostverlorenvaan," €6n.Dekoffieisookhee
wwwtolhukt!in.rl
ijr,
ooflogopmicoriveau."

