Beste mensen,
Het jaar 2021 alweer bijna ten einde.
Een jubileumjaar: 50 jaar De Pijp Krant, 20 jaar Het Groen Gemaal en 5 jaar De
Schone Pijp! Ook een jaar waarin we, ondanks grillige coronamaatregelen,
weer veel mooie dingen met elkaar tot stand hebben gebracht en samen
hebben gewerkt aan verbetering van de leef- en werkomgeving op ons 'eiland'
De Pijp. In de laatste twee weken die ons nog resten gaan we daar in volle
vaart mee verder:

50 jaar De Pijp Krant! De spreekbuis van een
eigenzinnig 'eiland' in Amsterdam-Zuid
Vijftig jaar geleden werd De Pijp Krant opgericht
om bewoners in De Pijp te informeren over hun
buurt.
Destijds een actiegericht blaadje, waarin bewoners van De Pijp konden lezen
over hun rechten als huurders en werden opgeroepen om actie te voeren voor
het behoud van de wijk, die toen op de nominatie stond om gesloopt te worden.
In de daarop volgende decennia is de wijk ingrijpend veranderd en dat geldt
ook voor de zaken waar bewoners tegenaan lopen. Zo heeft verkrotting
plaatsgemaakt voor veryupping, ver-BNB-ing en verkamering, met daarmee
samenhangende uitdagingen. Een bewogen wijk die in beweging blijft, is een
eigen krant waard, dus op naar de volgende 50 jaar!
Lees meer over de geschiedenis van De Pijp Krant in de jubileumeditie die op
13 december verschenen is. Je kunt deze ook online lezen op De Pijpkrant
December 2021.pdf (wijkcentrumdepijp.nl).

20 jaar Het Groen Gemaal! Kerststukjesactie
voor mensen die alleen zijn met de
feestdagen
Twintig jaar geleden startte Het Groen Gemaal
als plantenruilcentrum in het Sarphatipark en is
sindsdien uitgegroeid tot een groene oase
waar bezoekers en vrijwilligers elkaar vinden en
samen bezig zijn met het vergroenen van
De Pijp.
In lijn met het sociale karakter van Het Groen Gemaal hebben de vrijwilligers
20 kerststukjes gemaakt die we gratis weggeven aan mensen die wel wat extra
licht en groen kunnen gebruiken in deze donkere dagen. Wil jij ook een klein
groen lichtpuntje aan iemand geven? Kom op 21-12 tussen 13 en 15 uur langs
bij Het Groen Gemaal om er een op te halen!

Vijf jaar De Schone Pijp! Laatste actie van het
jaar, 18 december Marie Heinekenplein
In de afgelopen vijf jaar is De Schone Pijp
uitgegroeid tot een grote groep actieve bewoners
uit alle buurten van De Pijp. Maandelijks komen
zij bijeen om één van die buurten te ontdoen van
troep en dat is hard nodig, want de gemeentelijke
reinigingsdienst schiet tekort.
De waarde van De Schone Pijp wordt ook door de bestuurders van het
stadsdeel erkend en heeft geresulteerd in een mooie subsidie voor 2021.
Daarvan zijn onder meer peukenzuigers en een prachtige elektrische bakfiets
aangeschaft. Ook is er een vacature voor een coördinator die onder meer de
taak zal krijgen om per buurt een Schone en Groene Pijp team op te richten. In
de Diamantbuurt bestaat zo’n team overigens al.
Wil je op de valreep van 2021 nog met De Schone Pijp opruimen, wees dan
morgen (18-12) tussen 14:00 en 15:30 uur welkom op het Marie Heinekenplein!
En wil je in de emailgroep en/of appgroep van De Schone Pijp, stuur dan een
berichtje naar info@wijkcentrumdepijp.nl.

Geef je kerstpakket aan minder bedeelden;
inleveren bij Voedselbank of Groen Gemaal
Vier de feestdagen verspillingsvrij en lever
(eetbare producten uit) kerstpakketten voor
minder bedeelde Pijpbewoners in bij de
Voedselbank (Lutmastraat 61A) of bij Het Groen
Gemaal in het Sarphatipark. Bij Het Groen
Gemaal kan dat nog op dinsdag 21 december
van 13 tot 15 uur.

Kom allen tezamen… Samen buiten
kerstliederen zingen op 22 en 23 december
Podium op Pleintjes organiseert dit jaar een
kerstliederen sing-along op twee locaties:
woensdag 22 december om 16:00 uur op het Van
der Helstplein en donderdag 23 december om
19:00 uur bij ’t Bruggehuisje, Amstelkade 1hs.

Laat lichtjes schitteren op Kerstavond: zet
een kaars voor je raam
Zet een kaars voor het raam Kerstnacht,
Laat ze zien dat je aan ze dacht.
Mensen in de zorg of alleen thuis,
Het licht schijnt voor hen vanuit jouw huis.
Zet een lichtje voor je (winkel)raam op Kerstavond 24 december 2021.

Buurtbudgetten 2022: laat je stem niet
verloren gaan! Deadline 22-12-2021
Alle bewoners van De Pijp hebben een brief in de
bus gekregen met een persoonsgebonden code,
waarmee zij een virtueel budget kunnen verdelen
over verschillende buurtplannen die zijn
ingediend door bewoners.
Stemmen kan nog t/m 22 december 2021! Stemmen (amsterdam.nl)

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