Beste mensen,
De wijk ligt vol met gekleurde bladeren, de dagen worden kort, het weer is
vaker guur en de coronamaatregelen worden strakker. Toch houden we het
gezellig in onze Pijp! Hoe, dat lees je in deze nieuwsbrief.

Wijkcentrum De Pijp zal zich óók in 2022
inzetten voor een goede leef- en
werkomgeving!
Wellicht bekend: Wijkcentrum De Pijp heeft vorig
jaar rond deze tijd actie moeten voeren voor haar
voortbestaan.

Dit resulteerde toen in een eenmalige subsidie vanuit de centrale stad. Deze
herfst maakten wij ons klaar om opnieuw tot actie over te gaan, maar enkele
betrokken ambtenaren van de centrale stad hebben zich hard gemaakt voor
ons en toegezegd is nu dat wij wederom een eenmalige subsidie ontvangen
om in 2022 ons werk te kunnen blijven doen. Heel goed nieuws, waar wij
uiteraard ontzettend blij mee zijn! Wij hopen en verwachten dat het nieuwe
college zal inzien dat structurele subsidiëring van initiatieven zoals Wijkcentrum
De Pijp, die passen binnen de democratiseringsagenda, nodig is. Wij houden u
graag via deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

1 december Oranjekerk bijeenkomst De Pijp,
het warme eiland van Amsterdam
Oranjekerk en Wijkcentrum De Pijp roepen alle
organisaties en personen op die bij willen dragen
aan een goede leef- en werkomgeving in De Pijp
om op 1 december 2021 tussen 16:00 tot 17:30
uur in de Oranjekerk aanwezig te zijn (uiteraard
onder voorbehoud in het kader van eventuele
aanscherpingen van coronaregels).

We organiseren een open bijeenkomst, bedoeld om elkaar te leren kennen en
te brainstormen over wat er beter kan in De Pijp en hoe we elkaar daarmee
kunnen helpen. Ons motto is: De Pijp is een eiland (kijk zelf maar, helemaal
omgeven door water!) en eilanders helpen elkaar. Voor meer informatie en/of
aanmelden, mail naar info@wijkcentrumdepijp.nl.

27 november Schone Pijp, samen
schoonmaken in de Willibrordusbuurt
Elke laatste zaterdag van de maand komt een
groep actieve Pijpbewoners van 14:00 tot 16:00
uur bij elkaar om één van onze mooie buurten op
te ruimen. Komende zaterdag, 27-11-2021, is de
Willibrordusbuurt aan de beurt. Verzamelen op
het Willibrordusplein om 14:00 uur, aanmelden
niet nodig.
De laatste actie van het jaar vindt plaats op 18-12-2021 op en rondom het
Marie Heinekenplein. Wil je in de e-mailgroep en/of app-groep van de Schone
Pijp om op de hoogte te blijven, stuur dan een berichtje naar
info@wijkcentrumdepijp.nl.

’t Groen Gemaal, lekker buiten werken in het
park
Ook in de donkere dagen van het jaar is het
belangrijk om in de buitenlucht te verkeren.
Waarom het dagelijkse luchtje scheppen niet
combineren met vrijwilligerswerk bij het
sympathiekste biologische tuincentrum van De
Pijp?
’t Groen Gemaal zoekt altijd nieuwe vrijwilligers met groende vingers, die het
leuk vinden om met planten en klanten te werken in het idyllische
tuincentrumpje en/of om te helpen bij het medebeheer in het Sarphatipark.
Voor meer informatie, neem contact op met
m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl.
(Overigens is ’t Groen Gemaal van half december tot half januari gesloten).

Plan C, groene en gezellige oase in de
Diamantbuurt
Kent u Plan C al? Een inspirerende plek in het
hart van de Diamantbuurt, waar veel leuks
gebeurt! In Plan C vinden verschillende
Pijpbewoners elkaar, van alle leeftijden, alle
nationaliteiten en alle geaardheden.
Bewoners en vrijwilligers delen er gratis hun talenten en kennis, resulterend in
een aanbod dat net zo divers is als de bewoners; van cultuur tot natuur, van
sport tot beweging, van educatie tot en met stilte en ontspanning. De mooie
binnenruimte en gezamenlijke tuin ademen een warme sfeer waar iedereen
zich welkom voelt.
Plan C, Smaragdplein 24, Diamantbuurt; www.plancdiamantbuurt.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 SIAmelding doe je gemakkelijk online bij Meldingen Amsterdam. Gaat het om
nachtelijke geluidsoverlast, bel dan de politie: 0900-8844.

Blijf elkaar opzoeken en helpen!
Hartelijke groet,
Namens team Wijkcentrum de Pijp, Stefanie Jansen info@wijkcentrumdepijp.nl
www.wijkcentrumdepijp.nl

