
Jaarverslag 2019 Buurtgebouw HDK
Het Buurtgebouw Henrick de Keijser heeft het afgelopen jaar bewezen een eigen plek te 
verdienen binnen de buurt.
Er zijn steeds meer buurtbewoners betrokken bij de verschillende activiteiten. Ze melden 
zich niet alleen aan als vrijwilliger maar nemen ook veel actief deel aan activiteiten.
Het gebouw ligt er heel mooi bij en hoewel de planten in de geveltuin nu niet bloeien ziet het
er toch heel verzorgd uit.

Ons plan om een maandelijks buurtontbijt te organiseren is er (nog) niet van gekomen maar 
daar staat tegenover dat er maandelijks een jamsession is waarbij ook een maaltijd 
geserveerd wordt. Dit is een enorm succes. De laatste keren was het gebouw gewoon “vol”!
Sinds er een invalidentoilet is aangelegd staat het gebouw ook meer open voor deelnemers 
aan activiteiten die hiervan afhankelijk zijn.

De vaste activiteiten per week:

Maandag:
Zelfverdedigingscursus: Een nieuw initiatief van het HDK. Iedere zondagochtend voor de 
buurt. Nu fluctueren de deelnemers nog rondom de 10 personen.  
Tai Chi. Deze ochtendcursus is op initiatief van het HDK zelf begonnen in november 2018 
en wint steeds meer aan populariteit. 
Naaiatelier Henriette. Deze laagdrempelige activiteit heeft al vanaf het begin een plekje 
binnen bet Buurtgebouw. Langzaamaan is er steeds meer belangstelling.
HDK inloop iedere maandagavond vanaf 19:30 uur in aanwezigheid van Tony onze 
beheerder en bestuurslid en andere bestuursleden. Mensen weten Tony te vinden en hij heeft 
voor veel verbinding gezorgd tussen de ondernemers op het plein, de 
Combiwelspeeltuinbeheerders, het HDK en de vele buurtbewoners. Op de 
maandagavondinloop komen mensen met vragen over verhuur maar ook met ideeën en 
opmerkingen. Het is ondertussen bij veel bewoners bekend dat ze hier op maandagavond 
terecht kunnen en inmiddels een veel bezochte plek geworden voor omwonenden om even 
een kopje koffie te drinken. Doormiddel van het drukken van visitekaartjes met daarop de 
contact gegevens kunnen we geïnteresseerden die buiten deze maandagavond langskomen 
informeren over de vaste inloop.

Dinsdag:
Heen en Weer inloop dag: Omdat het HDK het initiatief van onze voormalige secretaris 
Mia Bouwhuis toejuicht en graag wil ondersteunen, houden zij de hele dag gratis kwartier bij
ons in het gebouw. De autootjes staan buiten en het gebouw is open. Veel mensen lopen 
binnen uit nieuwsgierigheid, maken een praatje en drinken een kopje koffie. Het mes snijdt 
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aan twee kanten, het gebouw is open, er gebeurt wat en het is een laagdrempelige activiteit 
speciaal voor ouderen in de Pijp die de actieradius van ouderen groter maakt. 
Het afgelopen jaar heeft de HeenwenWeer ook een aantal andere activiteiten binnen het 
buurtgebouw georganiseerd zoals: nieuwjaarsborrel, een afscheidsfeestje van een van de 
vrijwilligers en de eindejaar borrel.  Ook vonden er diverse afspraken met politieke partijen 
plaats. En ook belangrijk, er is een film opgenomen in ons Buurtgebouw. Verder zijn er 
plannen om een zgn. HeenenWeercafé op te zetten. Dit heeft zeker ook onze aandacht het 
komende jaar.
Kunstgezellen: Een groepje ouderen beeldhouwt met speksteen en is inmiddels zo 
uitgegroeid dat er een wachtlijst is. Zij gaan ook in 2020 door met deze activiteit.
Flamenco: Een drukbezochte avond met veel enthousiaste dansers. De tweede helft van dit 
jaar zetten zij hun lessen weer voort.

Woensdag:
Combiwel FIFA en Combiwel Crea Club-Van 16:00 tot 19:00 laagdrempelige activiteiten 
voor jongens en meiden in de Pijp. 
Tango: Iedere woensdagavond wordt er rondgezwierd in de speeltuinzaal en tangotechniek 
geoefend in de oude zaal. Gezellige buurtvriendelijke activiteit. 

Donderdag:
Vrouwengroep Sterk: Sinds begin september is de Blijf groep van de Ambulant Zorg 
Amsterdam elke donderdagochtend in ons gebouw te vinden.
Pauzekoor: Deze groep is ook een huurder vanaf het begin. Je kunt in je lunchpauze 
meezingen met het koor van Barbara. Laagdrempelig en niet duur. Zij hebben aangegeven 
graag door te willen gaan in 2020 met deze activiteit.
Schaken voor kinderen: Jan Albert Smit geeft schaakles aan kinderen. Goedkoop en voor 
alle kinderen toegankelijk vanaf 7 jaar. Dit is een HDK-activiteit voor de jeugd in de Pijp. 
Theatergroep: De theatersportvereniging De Lelijke Eendjes repeteert s avonds in ons 
gebouw. 

Vrijdag: 
Bijna altijd is ons gebouw verhuurd op de vrijdag voor allerlei activiteiten zoals:
Postbezorgerscafe, gefinancierd door de FNV voor de postbezorgers in de Pijp en 
Rivierenbuurt. 
Klassenavonden door de scholen in de omgeving.
Feestjes voor en door buurtbewoners.

Zaterdag:
Dansavond: vanaf het begin in 2016 wordt er fanatiek gedanst. Nog steeds twee keer per 
maand is het HDK open voor iedereen die wil dansen op de muziek van de democratische dj.
De entree is laag, maar de opkomst blijft stijgen. Buurtbewoners, maar ook mensen van 
buiten de Pijp komen naar deze dansavonden. De groep mensen die het organiseren zorgen 
zelf voor de publiciteit en die flyer kom je echt overal in de Pijp tegen. 

Zondag:
Carav: Jamsession eens per maand georganiseerd door buurtbewoners. Er is altijd een 
goedkope maaltijd en iedereen is welkom om te komen jammen of gewoon lekker wat te 
drinken, eten en naar muziek te luisteren. De laatste maanden is het gebouw bijna vol tijdens 
deze activiteit. 
Caribean entertainment: 1ste zondag van de maand Zuid Amerikaanse middag met muziek, 
dans, en eten.
Curiosa/Rommelmarkt: 1 keer per 2 maanden.
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Naast deze wekelijkse activiteiten heeft het Buurtgebouw in het voorjaar al twee keer als 
stemlokaal gefungeerd (gemiddeld 1300 bezoekers!). Science Camp voor expatkinderen was 
er tot nu toe in het voorjaar en in de zomervakantie. De VvE’s gebruiken ons vaak en veel, 
meerder VvE’s uit Zuid/ de Pijp. Het jaarlijkse schaaktoernooi heeft ook weer in februari jl. 
plaatsgevonden. Het NMT Zuid en het Stadsdeel Zuid komen vaak bij ons vergaderen. 
Stadsdorp de Pijp maakt bijna maandelijks gebruik van het gebouw. De overleggen van 
Huisarts maatschappen vinden ook vaker bij ons plaats. 
We zijn erg trots dat het er regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd voor en door 
statushouders. Dit op initiatief van buurtbewoners die hier ook in groten getale bij aanwezig 
zijn.
Op de momenten dat het gebouw niet verhuurd is wordt onderhoud gepleegd.

Tot nu toe is er wederom veel bereikt waar we trots op mogen zijn. Er is immens veel werk 
verzet en er zijn veel nieuwe verbindingen gemaakt. Onze samenwerking met Combiwel is 
veel intenser geworden, er is veel contact tussen onze beheerder en de 
Combiwelmedewerkers zowel op het plein als met de jongerenwerkers. 

Vrijwilligers
De groep vrijwilligers is ondertussen ook behoorlijk uitgebreid. Maandelijks wordt een 
bijeenkomst voor deze vrijwilligers georganiseerd om ze (nog meer) te binden aan het 
Buurtgebouw. Wij zullen onze vrijwilligers blijven werven, begeleiden en enthousiasmeren. 
We sluiten dit jaar af met 15 vrijwilligers. Daar zijn we trots op.

Wat hebben we van onze doelen tot nu toe verwezenlijkt zoals beschreven in ons plan 
voor 2019.
Samen met Vastgoed is het gebouw rolstoel en invalidenvriendelijk gemaakt door het 
inrichten van een invalidetoilet. 
Meubilair vervangen: daarover wordt nog nagedacht hoe dit in te vullen. Hetzelfde geldt 
voor de keuken. Wel zijn er een tweetal nieuwe koelingen aangeschaft waarin dranken 
opgeslagen kunnen worden.
Door buurtbewoners en met statushouders staat een terugkerende activiteit op de agenda. 
De verhuur van het gebouw heeft een stijgende lijn. Samenwerking met o.a. scholen wordt 
ook steeds beter. Ze organiseren regelmatig klassenavonden in het gebouw.
Wat verder als zeer positief ervaren wordt dat het plein met name in de avonduren niet meer 
zoveel door hangjongeren gebruikt wordt. Het is beduidend rustiger.

.
Plannen voor 2020

- Op de allereerste plaats wordt het komende jaar het 100-jarig bestaan van het gebouw
gevierd en dit wordt groots aangepakt. Er is een feestcommissie benoemd die een 
heel programma opstelt.

- Er is nog een beperkte mogelijkheid om meer te verhuren. Daarnaast willen we 
kijken hoe we de huidige verhuur efficiënter kunnen indelen. D.w.z. dat we willen 
kijken hoe de verhuur wat beter op elkaar kan aansluiten zodat je bijvoorbeeld niet de
hele avond geblokkeerd voor 1,5 uur verhuur. Daar valt nog wel wat winst te behalen.

- We willen kijken of we toch nog wat meer buurtgerichte activiteiten kunnen 
organiseren/ondersteunen.

- We willen het aantal vrijwilligers uitbreiden zodat we ook meer toezicht/aanwezig 
kunnen zijn bij activiteiten.

- We hopen nog wat invloed uit te kunnen uitoefenen op de renovatie van het plein.
- Nader onderzoek voor aanpassing/gebruik van de bovenverdieping is al in gang 

gezet. Gekeken wordt wat er geïnvesteerd moet worden om dit efficiënt te maken
- Omdat er zoveel activiteiten plaatsvinden waar ook eten geserveerd wordt is 

aanpassing van de keuken wel een prioriteit.
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- We gaan in overleg met Vastgoed om te kijken of er mogelijkheden zijn om de tralies
voor de ramen te vervangen voor speciaal glas. Dit zou zeker een vriendelijker 
uitstraling geven.

- Ook gaan we in overleg met Vastgoed om te kijken hoe zij en wij het gebouw 
energiezuiniger kunnen maken.

Wij zijn als bestuur al met al tevreden met de resultaten van het afgelopen jaar. Veel 
meer betrokkenheid van en met de buurt, vrijwilligers die zich spontaan aanmelden, meer
rust op het plein dat zijn toch zaken wat iedereen merkt.

Paulien Brouwer, voorzitter.
Jan Albert Smit, penningmeester
Tony Wong A Foe, secretaris
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