
Van der Helstplein bestaat 100 jaar! 
Het Van der Helstplein bestaat 100 jaar en dat is
natuurlijk aanleiding voor een feest, georganiseerd voor
en door de buurt, van 29-05-2021 tot 12-06-2021. Het
programma is nog in ontwikkeling, dus houd de website
in de gaten. 
 

Groen Gemaal zoekt versterking! 
Groen Gemaal, onze prachtige groene oase in
het Sarphatipark, is op zoek naar een intern
begeleider om de coördinator twee à drie
dagdelen per week te ondersteunen. Vind je het
leuk om met vrijwilligers in en met het groen te
werken en bezoekers te helpen? Mail dan naar
m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl. 
 
Foto: De oudste (74) en jongste (16) vrijwilliger van Groen

Gemaal in ons lokale regenwoud, eh, het Sarpha�park 
 

De cocreatie van een buurtfestival 
Stichting Stadstoneel organiseerde tot twee keer toe
festival Biobeton*Bloeit in De Pijp. Zal in september
2021 opnieuw zo’n creatief wijkfestival in De Pijp
plaatsvinden? Momenteel is het Wijkcentrum met
Stichting Stadstoneel en een aantal vrije vogels uit de
buurt bezig om de mogelijkheden te verkennen. Zie jij
het helemaal zitten, een weekend waarin alle
kunstenaars, artiesten, buurtinitiatieven en
ondernemers van De Pijp zich kunnen laten zien en
horen, voorafgegaan door twee weken met workshops
en cocreatiesessies? En wil je hierover graag
meedenken en helpen om het mogelijk te maken?
Stuur dan een mailtje naar productie@stadstoneel.com. 
 

https://vanderhelstplein.nl/programma/
https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wie-zijn-wij/wijkcentrum-de-pijp/vacatures/
mailto:m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl
http://stadstoneel.com/
mailto:productie@stadstoneel.com


Gerard Doubuurt Vereniging cocreatiepartner
met stadsdeel voor verbetering van de buurt 
Begin dit jaar werd de Gerard Doubuurt
Vereniging opgericht door een aantal betrokken
bewoners en ondernemers. De vereniging maakt
zich hard voor een groene, schone, gezellige
Gerard Doubuurt. Ter voorbereiding op de
herinrichting van de buurt heeft het stadsdeel de
vereniging gevraagd om met bewoners in
gesprek te gaan over de buurt en de bevindingen
te vertalen naar een actieplan voor de periode
vanaf nu tot aan de herinrichting. Woon of werk je
in de Gerard Doubuurt en wil je mee doen? Mail
dan naar info@gerarddoubuurt.nl. 
 

Pijpkrant niet gekregen? Online kun je hem ook
lezen 
De laatste Pijpkrant kwam eind april uit, met onder
meer een item over het verdwijnen van de betaalbare
huurwoningen in de Pijp. Heb je hem niet gekregen? Je
kunt de Pijpkrant ook online lezen! De laatste editie
voor de zomer komt uit op 21-06-2021. Mededelingen
en suggesties voor die krant zijn welkom via
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl. 
 

Potje met geld voor kleine
bewonersinitiatieven 
Het Wijkcentrum beheert een ‘potje’ waaruit we
heel gemakkelijk maximaal € 500,- kunnen geven
aan buurtinitiatieven. Meer informatie:
www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doen-
wij/subsidieaanvragen/ Of bel ons: 020 676 4800.
Mailen mag ook info@wijkcentrumdepijp.nl. 
 

 
Hartelijke groet, 
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