
Beste mensen, 
 
Zo hoor je nooit van het Wijkcentrum, zo bijna wekelijks… Hier is onze
nazomer-update: 
 

Geen wijkfeest, maar wel een 
verbeter-je-buurt-marktje op 17 september 
De coronamaatregelen waren onze plannen 
voor een wijkfeest niet gunstig gezind, maar we
hebben wél de handen ineen geslagen met
Stadsdeel Zuid, Fonds voor Zuid,

Natuur & Milieu Team Zuid en natuurlijk ons mooie Groen Gemaal om een
verbeter-je-buurt-marktje te realiseren op 17 september bij het Groen Gemaal
in het Sarphatipark. Zoek je inspiratie voor het verbeteren van je buurt en wil 
je weten hoe je daarvoor aan geld kunt komen (hint: doe mee met de
buurtbudgetten), kom dan vooral even langs tussen 13:00 en 16:00 uur! 
We staan klaar om vragen te beantwoorden en documentatie mee te geven.
Tegelijkertijd vieren we 25 jaar Groen Gemaal! Het Groen Gemaal is die
middag open en Caspar Janssen, auteur van Het Bijenbalkon, zit er om zijn
boek te signeren. 
 

Oogstfeest op 18 september in de tuin van het 
Huis van de Wijk 
Op 18 september vindt er ’s middags een
oogstfeest plaats in de tuin van het Huis van de
Wijk (Tweede van der Helststraat 66).

Een DJ zal gezellige plaatjes draaien en u kunt genieten van hapjes gemaakt
van groenten en fruit uit de tuin. 
 

Qi Gong in het Sarphatipark 
op 19 september om 11 uur 
Buurtgenote Ariëlle Brouwer nodigt De Pijp uit

https://www.fondsvoorzuid.nl/
https://nmtzuid.nl/
https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wie-zijn-wij/groen-gemaal/
https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtbudget-zuid-2021/
https://www.atlascontact.nl/boek/het-bijenbalkon/
https://hallodepijp.nl/activiteit/51552/qi-gong-kennismakings-les-in-het-sarphatipark


voor een kennismakingsles Qi Gong in het
Sarphatipark op 19 september om 11 uur. 
Qi Gong is een oude Chinese bewegingsleer
waarbij vloeiende bewegingen geblokkeerde
lichaamsenergie helpen vrijmaken.

Vanaf oktober zal Ariëlle wekelijkse Qi Gong lessen gaan geven op
woensdagen in het Huis van de Wijk De Pijp (Tweede van der Helststraat 66)
van 9:15 - 10:15 uur. 
 

Nieuwe vacature bij De Pijp Krant  
De Pijp Krant zoekt een nieuwe coördinator! 
Ben jij die persoon die supergeïnteresseerd is in
De Pijp en overzicht kan bewaren over het
redactieproces, kom dan vooral eens met ons
praten! Neem contact op met
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl 
 

Groen Gemaal is niet alleen 25 jaar oud, 
maar zoekt ook versterking! 
Groen Gemaal, al 25 jaar een 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. 
 

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, 
  

https://www.wijkcentrumdepijp.nl/fileadmin/wijkcentrum/vacatures/Vacature_coordinator_PijpKrant.pdf
mailto:pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl?subject=Vacature%20co%C3%B6rdinator%20Pijpkrant
mailto:m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl?subject=Vacature%20intern%20begeleider%20Groen%20Gemaal
https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf
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