
Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief van het Wijkcentrum, de laatste voor de

zomervakantie. Wij delen in deze nieuwsbrieven wat wij op dat moment

‘delenswaaardig’ vinden en staan altijd open voor suggesties! Vind je dat er

aandacht nodig is voor een bepaald onderwerp? Vertel het ons

(info@wijkcentrumdepijp.nl), dan kunnen wij het opnemen in de nieuwsbrief.

MELD JE AAN  en PRAAT MEE!

Vrijdag 2 juli is er een open online

bijeenkomst van Kracht van Mokum van 14-16

uur.

Alle bewoners(organisaties) van Amsterdam, die

zich inzetten om hun stad/ buurt mooier en

eerlijker te maken, zijn uitgenodigd om te

vertellen wat zij vinden van het conceptadvies

aan de gemeente dat Kracht van Mokum heeft

geschreven op basis van veel gesprekken met

bewoners(organisaties).

Meer informatie en aanmelden op:

Dit is de Kracht van Mokum, online bijeenkomst op vrijdag 2 juli – Kracht van

Mokum

HET GROEN GEMAAL zoekt versterking!

Het Groen Gemaal, onze prachtige groene oase

in het Sarphatipark, is nog steeds op zoek naar

een intern begeleider om de coördinator te

ondersteunen. Vind je het leuk om met

vrijwilligers in en met het groen te werken en

bezoekers te helpen?

Mail naar m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl



SAVE THE DATE!

In het weekeind van 18/19 september wordt een

bijzondere Pijp-bewoner in het zonnetje gezet.

Daaromheen organiseert Wijkcentrum de Pijp

samen met de buurt een evenement met

sprekers, optredens en een marktje voor

ambachten en buurtinitiatieven. Wil je graag

meehelpen met de organisatie of wil je je eigen

initiatief of bedrijf onder de aandacht brengen op

de markt of in de buurt, stuur een mail naar

info@wijkcentrumdepijp.nl

Nieuwe editie van De Pijp Krant

Op 21 juni kwam de nieuwe editie uit. Lees hem

ook online op Pijpkrant Juni 2021.pdf

(wijkcentrumdepijp.nl)

Mededelingen en suggesties voor die krant zijn

welkom via pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl.

Potje met geld voor kleine initiatieven

Heb je een leuk idee voor een buurtinitiatief

samen met andere buurtbewoners en wat geld

nodig voor de uitvoering? Dien een kort plan in bij

ons voor maximaal € 500,- . We steunen  mooie

acties voor de buurt.

Meer informatie op: https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doen-

wij/subsidieaanvragen/

Of bel ons: 020 676 4800.

Overlast? Doe een SIA-melding!

In verschillende buurten in De Pijp is sprake van (ernstige) overlast. De meeste

overlast wordt veroorzaakt door feestende jongeren en/of bergen afval. Heb je

last van geluid en/of vuil? Doe een SIA-melding! Alleen overlast die structureel

door verschillende personen gemeld wordt, ‘bestaat’ ook echt voor de

gemeente en alleen op bestaande overlast wordt actie ondernomen. Een SIA-

melding doe je gemakkelijk online bij Meldingen Amsterdam. Gaat het om

nachtelijke geluidsoverlast, bel dan de politie: 0900-8844.

Hartelijke groet,



Namens team Wijkcentrum de Pijp, Stefanie Jansen info@wijkcentrumdepijp.nl

www.wijkcentrumdepijp.nl

View this email in your browser

Copyright © 2020 Wijkcentrum De Pijp, All rights reserved.

Our mailing address is:

info@wijkcentrumdepijp.nl

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Wijkcentrum De Pijp ꞏ Tweede van der Helststraat 66 ꞏ Amsterdam, Noord-Holland 1072PG ꞏ Netherlands


