


DufayHuis

Buurt & gezondheidscentrum



Bespreekpunten

● De opdracht van de leden aan het bestuur

● Dufayhuis aanwinst voor de buurt

● Wanneer is de verbouwing van het Dufayhuis gereed?

● Wie komen er allemaal in het Dufayhuis?

● Wat willen Zorgverleners/Vondeldorp bereiken?

● Hoe gaat het er uit zien?

Buurtkamer

Buurttuin

Buurtwerkplaats

● Financiering en sponsoren: De Vriendenstichting Dufayhuis

● Hoe kunnen jullie helpen? 
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Opdracht ALV Vondeldorp 9 november 2019 

● Realiseer de Buurtkamer  door samenwerking te zoeken met andere partijen. 

Vondeldorp is de initiator en aanjager van die samenwerking, maar neemt 

geen zakelijke verantwoordelijk in de exploitatie. Vondeldorp zorgt ervoor dat 

de Buurtkamer voldoet aan de wensen van de buurt. 

● Welzijnsinstellingen zijn geschikte partner, omdat zij ervaring hebben met 

buurtkamers en subsidie relaties met de gemeente.  

● Buurtinitiatieven, als de Zuidermarkt, kunnen de bredere samenhang met de 

buurt verder borgen. 

● Blijf actief aan tafel als gesprekspartner en oefen invloed uit te op de 

inrichting/programmering van de Buurtkamer, Buurttuin en Buurtwerkplaats. 
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In het kort: Dufayhuis aanwinst in de buurt!

● Gezondheidscentrum voor de buurt

● Buurtkamer voor de buurt; de gymzaal wordt omgetoverd tot een gezellige 

buurtkamer waar je iedere dag terecht kunt voor bijvoorbeeld een kopje 

koffie, de krant aan de leestafel, een lunch om samen van te genieten. Er 

kunnen ook allerlei activiteiten plaats vinden zoals lezingen, repetities van 

een koor, etc. Welzijnsorganisatie wordt de partner

● Buurttuin op de grote binnenspeelplaats die aansluit aan de buurtkamer 

wordt een prachtige tuin, een groene stadsoase. Zuidermarkt doet mee

● Buurtwerkplaats voor leren reparerenn en duurzaam omgaan met spullen

Het Dufayhuis komt er: een bijzonder samenspel van buurtcohesie, buurtzorg en 

buurtactiviteiten gericht op een fijne leefomgeving in Oud-Zuid
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De verbouwing
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Schoolpand ontworpen in 1913 

● Gemeentelijk monument in uitbreidingsplan Zuid van Berlage

● Fraaie details, zowel voorgevel, als zijgevel als dakgoten met spuiters

● Bij de verbouwing wordt de indeling van de school met gangen en lokalen zo 

goed mogelijk in tact gelaten

● De details met granito vloeren en keramiektegels op randen van wanden 

worden allemaal weer in ere hersteld

● Het wordt een pareltje voor de buurt, het pand wordt in alle glorie hersteld
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Schetsen uit 1913
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Oranje pijlen Buurtkamer deel            Blauwe pijlen Zorgdelen
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Wie komen er allemaal in het gebouw?

● Huisartspraktijk Verhulst (huisartsen Gayans & Hylkema) 

● Huisartspraktijk Grannetia Verhulststraat

● Huisartsenpraktijk Terborg, Posthuma en van Deutekom aan de Stadionweg 
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● Fysiotherapie Van Breestraat

● Consultatiebureau

● Afhaalpunt apotheek

● Verschillende therapeuten

● Buurtkamer  (Welzijnspartij/Vondeldorp)

Zorgfuncties op begane grond en etages en buurtkamer in de oude gymzaal.
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Huidige planning november 2021 

verbouwing gereed.

Zou mooi zijn als nieuwjaarsborrel 2022 

in de Buurtkamer kan plaatsvinden☺
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De visie en missie van het Dufayhuis

Buurtkracht+Welzijn+Zorg
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Wij zijn samen met de zorgverleners aan 

het verkennen wat wij extra kunnen 

bieden aan de buurt

Dat is een zeer leerzaam en creatief 

proces
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Wat willen Zorgverleners/Vondeldorp bereiken?

Buurtkracht + Welzijn + Zorg op een unieke manier verbinden, om buurtkracht in 

te zetten voor het verbinden van buurtbewoners die elkaar waar nodig de hand 

toesteken.

Vanuit het Dufay Huis inspireren wij de buurt om met elkaar te werken aan 

meedoen in de buurt, mentaal welbevinden en zingeving, daar gaan wij aan 

werken. Het verhogen van de kwaliteit van leven in Amsterdam Zuid is het doel.

De kracht van de buurtgemeenschap koppelen aan gezondheid en welzijn, dat 

wordt de uitdaging. 

POSITIEVE GEZONDHEID 
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De Buurtkamer
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De indeling van de Buurtkamer

● Buurtkamer ruim 70m2

● Mooie professionele open keuken met kleine bar

● Twee grote dubbele openslaande deuren naar de tuin

● Ramen aan drie zijden

● Toiletblok wordt verlaagd ingebouwd zodat hoogte gymzaal zichtbaar blijft

● Kleine spreekkamer

● Middel grote multifunctionele kamer
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De Buurtkamer

De keuken De Buurtkamer



Beheer van de Buurtkamer

● Stadsdeel Zuid geeft subsidie voor beheer Buurtkamer aan een 

welzijnsorganisatie als Combiwel, Sooz, Puur Zuid, Dynamo, Impuls

● Vondeldorp heeft met meerdere partijen oriënterend gesproken

● Met Combiwel klikte dat goed

● Stadsdeel stelt als eis aan de welzijnsinstelling dat samen gewerkt wordt met 

Vondeldorp

● Stadsdeel Zuid stelt samen met Vondeldorp een programma van eisen op 

voor de welzijnspartij die het beheer krijgt.

● In April/Mei kunnen welzijnspartijen aangeven of ze het beheer van de 

Buurtkamer willen gaan doen. Het beste plan mag dan de subsidie aanvragen

● In Juni duidelijkheid met wie wij gaan samenwerken
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De programmering van de Buurtkamer

● Samen met de welzijnspartij bepalen wij wat er in de Buurtkamer gaat 

gebeuren?

● Samen een partij zoeken die de horeca functie kan uitvoeren van kop koffie 

tot lunch en een drankje.

● Overdag een open ontmoetingsplaats

● In de middag samen koken in de keuken en eten / Buurtbuik

● In de avond en het weekend lezingen, filmavonden, pubquiz, repetities etc. 
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De inrichting van de Buurtkamer

● Er wordt gewerkt aan een huisstijl voor het Dufayhuis passend bij de oude 

glorie waarin het gebouw hersteld wordt en passend bij de wensen van de 

buurt.

● De keuken wordt helemaal ingericht afgeleverd met professionele 

apparatuur☺

● Laten wij samen investeren en doneren voor een mooie inrichting waar wij 

allen blij van worden

● Daar komen we in mei/juni op terug.

Meld je bij het bestuur als je kennis en kunde van interieur inrichten hebt
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Buurttuin Dufay



26Schoolplein met tuinzijde Buurtkamer en Tuin

Buurt

werkplaats



27Zicht op De Lairessestraat



28De breedte van achterzijdeplein vanuit De Lairessestraat



29Woningen Johannes Verhulststraat, plek  Buurtwerkplaats.



Van plan tot ontwerp: Buurttuinwerkgroep(1)

30

1. Verkenning beplanting mogelijkheden en grond onderzoek (Annemarie 

van Dam) (Gereed) 

2. Groene Buurten aangehaakt en gaat ons ondersteunen

3. Vormgeving en de inrichting van het tuinontwerp (Tuinarchitect April)) 
Zitjes; moestuinbakken (makkelijke moestuin); waterpunt/fontein/vijver, buurtwerkplaats; 

composthoop, overkapping bij zitje buurtkamer; hemelwater opvang; bloeiende tuin; relief in tuin; 

fruitbomen/struiken; looppaden; plek voor voorlichting aan kleine groepjes scholieren etc.

4. Beplanting tuin bepalen (April/mei/juni)

Wintergroene basis van planten/struiken; (pluk)bloemen; altijd ergens iets bloeiends; planten die 

bijen/vlinders/insecten/vogels aantrekken; biodiversiteit stimulerende tuin; muren op het zuiden voor 

leifruit; pergola met klimplanten; zintuigentuin (seizoenen voelen, horen, zien, ruiken en proeven). 

Ruiken: Clematis, lavendel, lelie, lathyrus, jasmijn. Horen: Chasmanthium, Veronica, Baptista.



31Makkelijke moestuinbakken op tegelpilaren   
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Makkelijke moestuinbakken in de tuin van Dineke en Tjeerd



Van plan tot ontwerp: Buurttuinwerkgroep (2)

5. De verbinding met de Buurtkamer en Zuidermarkt (is er)

Samen een plek voor de hele buurt bouwen

6. Communicatie met de Buurtbewoners (vanaf maart)

Betrokkenheid en meedoen met voorlichtingsbijeenkomst in mei/juni als ontwerp er is

7. Werven van financiële steun (vanaf april/mei)

Buurtondernemers, tuincentra, subsidies, buurtbewoners        

8. De werving van de buurtbewoners voor aanleggen Tuin (vanaf augustus)

Tegelwipdag, Burenhulpdag, Plantdag, Zaaidag etc.

9. Het beheer en onderhoud van de tuin (vanaf oktober)

Vrijwilligersbeheergroep: beheer van de tuin; vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersonderhoudgroep: onderhoud van de tuin en kweken van de groente
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34Zou dit mooi zijn?



Buurtwerkplaats
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Het oorspronkelijke idee buurtwerkplaats

1. Een plek waar je zelf dingen kan repareren, b.v. huishoudelijke apparaten

2. Een plek waar je deskundig advies krijgt om zelf te kunnen repareren 

3. Een plek waar vrijwilligers aanwezig zijn die voor je kunnen repareren 

4. Een plek waar jongeren leren repareren via projecten met scholen

5.  Een plek die dagelijks open is
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Uitbouw oorspronkelijke idee: de werkgroep

● De Buurtwerkplaats heeft als doel jong en oud te leren, om het milieu te sparen en 

hun spullen te repareren in een buurtwerkplaats. 

● Het idee is allerlei (gebruiks)-voorwerpen in en om het huis te herstellen in de 

werkplaats.

● De Buurtwerkplaats wordt een multifunctionele ruimte. B.v. binnenruimte voor de 

tuinploeg en opslag van gereedschap.

● De Buurtwerkplaats wordt een houtenkeet achterop het plein

● Het beheer licht bij een groep vrijwilligers
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De Buurtwerkplaats 40m2



De financiering en sponsoren

● Gemeente investeert 2,5 miljoen in verbouwing en levert daarbij ook de 

geheel ingerichte keuken in de Buurtkamer

● Voor inrichting van gezamenlijke ruimtes als gangen moeten sponsoren 

gezocht worden.

● Voor inrichting zorgdelen zoeken zorgprofessionals sponsoren

● Voor inrichting Buurtkamer zoekt Vondeldorp sponsoren en krijgt de 

Welzijnsinstelling subsidie

● Voor Buurttuin vraagt Vondeldorp subsidies aan en zoekt sponsoren 

● Voor Buurtwerkplaats vraagt Vondeldorp subsidies aan en zoekt sponsoren 

Wij spreken daarvoor de buurtbewoners en de patiënten aan 39



Bundeling van sponsor acties

● Vriendenstichting Dufayhuis daarover zijn wij in gesprek

● ANBI-stichting

● Werkwijze je kan geld doneren aan specifiek doel of doelen

Gezamenlijke ruimtes

Zorgruimtes of nog specifieker voor huisarts of fysio b.v.

Buurtkamer

Buurttuin

Buurtwerkplaats

Etc

● Vanaf april/mei starten deze donatie acties
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Hoe kunnen jullie helpen?

● Maak de buurt en jouw buren enthousiast voor wat het Dufauhuis wordt

● Heb je ideeën en suggesties laat het weten via info@vondeldorp.nl

● Let op de oproepen in de nieuwsbrief om bij concrete acties te helpen. 

(flyeren, subsidiesaanvragen, aansluiten bij de werkgroepen om straks mee 

te doen in het beheer)

● We zoeken nog versterking voor de Buurtwerkplaats werkgroep. Kijk eens 

rond in de buurt en tip ons om mensen te benaderen.

● Steun de Buurtkamer, Buurtuin en Buurtwerkplaats ook financieel

Het DUFAUHUIS komt er. Samen kunnen wij er iets moois van maken. 
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