
Beste mensen,

De zomervakantie loopt op haar einde; tijd om vooruit te kijken naar de nazomer.

Die belooft heel mooi te worden in De Pijp, met een paar leuke evenementen en

volop mogelijkheden om de leefbaarheid van onze mooie wijk te vergroten. Heb

je suggesties voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten

(info@wijkcentrumdepijp.nl).

WIJKFEEST DE PIJP

In het weekend van 18/19 september vindt het

Wijkfeest De Pijp plaats, georganiseerd door

Wijkcentrum de Pijp en verschillende

bewonersgroepen. Met o.a. op 18 september op

het Van der Helstplein diverse optredens door

beroemdheden uit De Pijp (check t.z.t. het

programma op www.vanderhelstplein.nl) en een

oogstfeest in de tuin van het Huis van de Wijk.

Op zondag 19 september een buurtmarkt in het Sarphatipark. Hapjes en

drankjes uit De Pijp, informatie over bewonersinitiatieven en cultuur in De Pijp,

koopwaar van ‘onze’ ambachtslieden en ondernemers, muzikale omlijsting door

lokale artiesten, kinderactiviteiten, ‘ronde grasgesprekken’ en sprekers over

relevante thema’s, yin yoga en qi gong… kom langs en laat je inspireren! Meer

informatie volgt binnenkort op www.wijkcentrumdepijp.nl.

RUIM VIJF JAAR SCHONE PIJP

Werkgroep De Schone Pijp doet elke laatste

zaterdag van de maand een schoonmaakactie in

één van de buurten van De Pijp. Samen tegen

afval en nog gezellig ook! Wil je ook iets tegen

afval doen? Kom op 28 augustus van 14 – 16 uur

naar het Sweelinckplein!

Voor de volledige actiekalender check Activiteit: Maandelijkse acties Schone Pijp



(hallodepijp.nl).

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT IN HET PARK?

Een beeld van het Paleis voor Volksvlijt plaatsen

in de vijver in het Sarphatipark! Dat is wat

Stichting Het Nieuwe Zuiden en buurtbewoner

Ben Kremer voor elkaar willen krijgen. Net zoals

Sarphati in 1857 het Paleis voor Volksvlijt

financierde met volksaandelen, kunnen wij nu

volksaandelen kopen voor het miniatuur.

Er zijn inmiddels al 277 Volksaandelen verkocht; nog 23 te gaan om het

streefaantal van 300 te bereiken! Voor meer informatie check

www.hetnieuwezuiden.nl of bel Ben Kremer (06-28713669).

NIEUWE RONDE BUURTBUDGETTEN

Op 1 september gaat stadsdeel Zuid van start

met Buurtbudget Zuid 2021. Heeft u een idee om

uw eigen buurt mooier, leuker of leefbaarder te

maken? Verzamel een groepje buurtbewoners om

het uit te werken tot een goed doortimmerd plan;

er kan behoorlijk wat geld worden opgehaald!

De buurtmakelaars en het Wijkcentrum kunnen helpen om tot een sterk plan te

komen. Op 19 september staat het stadsdeel met een informatiestandje op de

buurtmarkt en kunt u ook mensen die vorig jaar succes hadden met hun plan,

ontmoeten. Buurtbudget Zuid 2021 in aantocht - Gemeente Amsterdam.

NIEUWE EDITIE DE PIJP KRANT

Op 16 augustus kwam de nieuwe editie uit. Lees

hem ook online op Pijpkrant Augustus 2021.

Mededelingen en suggesties voor onze krant zijn

welkom via pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl.

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
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