
Beste mensen,

 

Alweer de tweede Nieuwsbrief van het Wijkcentrum en de crisis duurt voort. Hieronder ter

verlichting, actie of overdenking:

 

Hou vol! … groen helptHou vol! … groen helptHou vol! … groen helptHou vol! … groen helpt

Bij het Groen Gemaal in het Sarphatipark, onderdeel van het Wijkcentrum De Pijp, kun je al een

aantal jaren een plantje ruilen of kopen. Maar blijf je liever thuis zoals het hoort? Op 6 mei gaan

we er met de bakfiets op uit om planten voor buiten (dus ook voor je balkon) rond te brengen in

De Pijp. Wil je er een? Mail even je naam en adres naar Marieke:

m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl.

 

Potje met geld voor kleine initiatievenPotje met geld voor kleine initiatievenPotje met geld voor kleine initiatievenPotje met geld voor kleine initiatieven

Het Wijkcentrum heeft van de gemeente een pot in beheer gekregen waaruit we heel makkelijk

maximaal € 500,- kunnen geven aan jouw mooie actie voor de buurt. Meer informatie:

https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doen-wij/subsidieaanvragen/ Of neem gewoon even

contact met ons op: 020 676 4800.

 

v.C. en n.C.v.C. en n.C.v.C. en n.C.v.C. en n.C.

We durven voorzichtig weer te denken over na Corona, of na de crisis. We zijn er ook wel klaar

mee. Maar wat doen we met de schade? Hebben we er ook iets positiefs van meegekregen en

willen we daaraan vasthouden? Gebruik vooral het potje hierboven. We zijn sowieso benieuwd

naar je ideeën hierover. Welke rol kan het Wijkcentrum hierin spelen? Stuur Jeroen een mail of

bel: j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl, 020 676 4800.

 

Autoluw.nuAutoluw.nuAutoluw.nuAutoluw.nu

Een voorbeeld van een positief effect: opeens hebben we een autoluwe stad. Amsterdammers

voor autoluw.NU stelt juist in deze tijd allerlei maatregelen voor om de vaart er in te houden.

Kijk op www.autoluw.nu. Op deze site kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van

autoluw.nu.

 

Gerard DoubuurtGerard DoubuurtGerard DoubuurtGerard Doubuurt

De gemeente begint ten behoeve van de herinrichting van de Gerard Doubuurt een participatief

traject in die buurt. Woon je er zelf of ken je iemand die daar woont? Meld je aan bij Dorota

Gazy van bureau STBY: dorota@stby.eu. Via het Wijkcentrum kan ook. We vinden het sowieso

interessant om het proces te volgen dus laat het ons weten als je meedoet.

 

De Pijp KrantDe Pijp KrantDe Pijp KrantDe Pijp Krant

Op 28 april komt de nieuwe editie uit. Met o.a. een mooi interview met een IC-verpleegkundige

uit de Diamantbuurt; een lang artikel over De Pijp in de oorlog en een ingezonden brief van het

bestuur van het Wijkcentrum. De laatste editie voor de zomer komt uit op 22 juni. Mededelingen

en suggesties voor die krant zijn welkom via pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl.



Hartelijke groet,

Team Wijkcentrum De Pijp
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