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Achtergrond en context
In 2017 schreef stadsdeel Amsterdam-Noord een prijsvraag uit voor een verwaarloosd terrein in
Noord. Wij dienden een plan in want wij zagen De VerbroederIJ voor ons: een plaats waar de buurt
samenkomt en zich thuisvoelt. We wonnen! Samen met de buurt hebben we plannen gesmeed en
ideeën uitgewisseld en zijn we hard aan de slag gegaan. We zijn in 2018 van start gegaan met de
opbouw van het pand, vergunningen aanvragen en het neerzetten van de buurtmoestuin. In 2019
zijn wij verder gaan bouwen aan het pand, de keuken en de tuinen en zijn er gedurende het jaar
steeds meer initiatieven en activiteiten bijgekomen. Het paviljoen is vanaf eind maart 2019 officieel
in gebruik genomen met het eetcafé, 5 dagen per week geopend voor lunch en diner en de zaal.
In 2020 krijgen we vanaf 16 maart te maken met de Corona-maatregelen waardoor het restaurant en
de zaal met steeds wisselende regelingen soms deels geopend waren 7 dagen per week en soms
geheel gesloten. Ook in 2021 gebeurt het regelmatig dat we De VerbroederIJ moeten sluiten.
Ondanks deze grote tegenslagen hebben wij steeds geprobeerd een programmering voor en met de
buurt en haar bewoners neer te zetten. Dit was soms lastig, want er is veel tijd gaan zitten in plannen
en voorbereiden van events die dan toch niet door konden gaan. Het vereist veel van de flexibiliteit
en creativiteit van onze medewerkers. Ondanks de Corona-beperkingen hebben zowel in het café als
in de zaal, als op het buitenterrein allerlei maatschappelijke activiteiten plaatsgevonden in 2021.
De activiteiten en initiatieven dragen bij aan de doelstellingen van Stichting De VerbroederIJ en ook
De VerbroederIJ BV heeft maatschappelijke doelstellingen geformuleerd in haar statuten. De
maatschappelijke activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:
●
●
●
●
●

Dragen bij aan een meer verbonden buurt;
Dragen bij aan een socialere buurt;
Dragen bij aan een duurzamere buurt;
Zijn gericht op talentontwikkeling of kennisdeling;
Dragen bij aan culturele vorming.

Wat hebben we in 2021 bereikt?

In 2021 hebben we een goede professionaliseringsslag gemaakt met het verder verbeteren en
stabiliseren van de organisatie en de veelheid van taken. Dankzij ondersteuning van onder andere
Noordmakers, Stichting Doen en VSB zijn wij in staat om een aantal medewerkers te verlonen voor
geleverde diensten. Zo is Dorien vast aangesteld voor de programmering. Daarnaast hebben we voor
het coördineren van verschillende projecten ook betaalde uren kunnen uitkeren voor medewerkers
op deze projecten zoals voor de MoestuinderIJ en het Biggenproject. Niet voor bestuurstaken, deze
doen wij als bestuur onbezoldigd.
In dit jaarverslag vertellen we over:
-

Onze dagbesteding en leer-werkplekken
De programmering van 2021
Buurtinitiatieven en samenwerkingen
De groene haven.

We sluiten af met een aantal foto’s en bedanken de fondsen die ons hebben gesteund.
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Dagbesteding en leer-werkplekken

Er is een nieuw programma opgezet voor het aanbieden van werk in allerlei vormen. Het doel
hiervan is mensen een eerste opstap te bieden naar meer structuur en regelmaat in hun leven en
voor wie hiertoe in staat is, komen er vervolgens leer-werktaken bij. Het uiteindelijke doel is om
mensen te begeleiden naar betaald werk.
In 2020 is Maaike toegetreden als vaste medewerker voor 3 dagen per week voor de begeleiding van
mensen die bij ons 3 dagbesteding doen. Zij wordt betaald door HVO-Querido. In 2021 zijn er meer
vaste begeleiders bij gekomen, is de dagbesteding uitgebreid naar meer dan 15 mensen en we
krijgen steeds meer aanmeldingen.
Wij bieden de mensen een zinvolle dagbesteding, ze helpen met allerlei taken in en rondom het
pand. Daarnaast krijgen sommigen begeleiding van onze leermeester kok. In 2021 zijn 3 personen
doorgestroomd naar leer-werk stages voor re-integreerders.

Programmering

Hieronder volgt een opsomming van de programmering, activiteiten en samenwerkingspartners in
2021:
●

BuurtmaaltIJd
Tegen een vrijwillige bijdrage (vanaf €3 p.p.) kunnen mensen iedere maand komen dineren.
Zij krijgen een 3-gangen diner bedacht door buurtbewoners voor buurtbewoners. Inmiddels
een begrip in de buurt en maandelijks zijn er 35 tot 50 mensen die aanschuiven aan lange
tafels. Een gemixte doelgroep van buurtbewoners van allerlei achtergronden. Een goed
voorbeeld van meer verbondenheid en meer sociale cohesie tussen oorspronkelijke en
nieuwe bewoners.

●

Geef je Buur ’n Diner
Als alternatief op de BuurtmaaltIJd heeft er in december 2021 een alternatief
plaatsgevonden: Geef je Buur ‘n Diner. Een actie gericht op het verrassen van je buren met
een 3-gangen diner in de dagen voor Kerst. Een succesvolle actie waarbij wel 150 maaltijden
zijn opgehaald en verdeeld onder buurtbewoners door andere buurtbewoners.

●

Diverse muziekoptredens
Muziek verbindt en daarom organiseren wij regelmatig zondagmiddagmatinees en
muziekavonden. Wij ontvangen aanvragen van muziekverenigingen, bands en DJ’s uit Noord
die graag willen optreden.

●

BuurtPartIJ
Een groots evenement op Nationale Burendag met veel bezoekers! Met o.a. een
spelletjesmiddag, schmink voor kids, Bingo, muziek van lokale artiesten en activiteiten in
onze MoestuinderIJ. Dit jaar bezocht door zo’n 500 bezoekers, verspreid over de dag.

●

Sint WeggeverIJ
Een week lang verzamelen we cadeaus die gedoneerd worden door buurtbewoners. Op 5
december deelden we ze gratis uit en worden de cadeaus met plezier ingepakt door een
deelnemer van onze dagbesteding. Zeker 50 gezinnen maakten hier gebruik van.
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●

BewegerIJ
Wekelijkse gratis buitensport lessen door professionele trainers en tevens buurtbewoners
Pieter en Sandra. Per les sportten gemiddeld 10 mensen mee.

●

Roel’s Schaakboel
Wekelijkse gratis schaaklessen voor kinderen vanaf 6 jaar, gegeven door onze kok en tevens
ervaren schaakleraar Roel. Per les deden ongeveer 10 kinderen mee.

●

De BraderIJ
Een feestelijke buurtmarkt voor én door de buurt. Buurtbewoners krijgen de kans om hun
talenten en kunstwerken/handgemaakte producten te laten zien aan de buurt. De BraderIJ is
een dag vol met muziekoptredens, marktkraampjes, kunstexposities en workshops. De
BraderIJ trekt per keer zo’n 500 buurtbewoners.

●

SpelerIJ
Spelletjesmiddagen in ons café.

●

BraaIJ
Bring your own BBQ en braaIJen maar! Buurtbewoners mochten BBQ’en op ons strand en
hun eigen eten meenemen. Wij verzorgden gratis live muziek op ons terras.

●

Burenbingo
In de herfst en winter organiseren we maandelijks een gratis Burenbingo. De prijzen worden
gedoneerd door cafés, winkels, sportscholen en allerlei lokale organisaties. Iedere
Burenbingo speelden ongeveer 30 mensen mee.

Buurtinitiatieven en samenwerkingen
●

Verzetsmuseum Junior op Wielen
De succesvolle tentoonstelling Verzetsmuseum Junior kwam langs bij De VerbroederIJ en was
gratis te bezoeken voor buurtbewoners. De voorstelling is een trailer van bijna 11 meter met
daarin waargebeurde oorlogsverhalen van de Joodse vluchteling Eva, het Nederlandse NSBmeisje Nelly, Jan met ouders in het verzet en van Henk uit een alledaags gezin.

●

Knapsack toernooi
Een Noorderling ontwierp een leuk buitenspel en organiseerde twee keer een gratis toernooi
op ons strand, waar zo’n 25 mensen aan deelnamen.

●

Muziekkamer Noord
Een jamsessie waar iedere muzikant welkom is, ongeacht achtergrond of speelniveau. Samen
met andere amateur muzikanten (en liefhebbers) uit Noord, jongeren uit Startblok
Elzenhagen, Stek Noord en (voormalig) AZC bewoners maken ter plekke muziek. Want:
muziek verbindt. Met iedere jamsessie konden 15 muzikanten meedoen.

●

Roken Enzo
Roken Enzo (initiatief van Doras) is een lotgenotengroep van (ex)rokers die elke week bij
elkaar komen in De VerbroederIJ om elkaar te steunen, naar elkaar te luisteren en ervaringen
met elkaar te delen. Wekelijks bezoeken ongeveer 8 tot 10 mensen Roken Enzo.

Jaarverslag 2021

●

Wij Spelen Jouw Verhaal
Theatergroep Wij Spelen Jouw Verhaal repeteert elke twee weken in de zaal van De
VerbroederIJ. In ruil voor het gebruik van de zaal geven ze elke maand een gratis voorstelling
voor onze buurtbewoners. Iemand uit het publiek deelt een verhaal, waar de acteurs én
muzikant ter plekke theater van maken. De hele zaal beleeft zo op
grappige/ontroerende/mooie wijze het verhaal van zijn of haar buurtbewoner.

●

Droomworkshop
Buurtbewoonster Lisa gaf meerdere keren een gratis workshop. In haar droomworkshop ga
je creatief aan de slag om je (toekomst)dromen helder te krijgen. Maximaal 10 personen per
keer deden mee aan de workshop.

●

Club Dans
CLUB DANS, het reizend dansevenement voor jong en ouder, was te gast bij De VerbroederIJ.
CLUB DANS is de plek waar je vrij kunt dansen met iemand uit de buurt, uit de stad, die je
anders niet zo gauw zou ontmoeten. Je danst op muziek uit alle windstreken samen met
mensen van alle leeftijden en achtergronden. Dit evenement trok een volle zaal,
vermoedelijk zo’n 100 mensen.

●

Het Danspaleis
Het Danspaleis is een tankstation voor levenslust! Hun missie is om alle ouderen in
Nederland vitaal en inclusief te houden, middels dans en muziek. Het Danspaleis is een
theatraal mini-evenement met een bevlogen platendraaier, rijdend discomeubel, feestelijk
décor, gastvrouwen en een glimmende dansvloer geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50. Zeker
30 bejaarden dansten erop los tijdens onze editie van het Danspaleis.

●

Open Ateliers Noord
Open Ateliers Amsterdam Noord is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een
weekend lang kunstenaars hun ateliers openen voor het publiek. Wij mochten de
kunstwerken van buurtbewoonster Caroline Meerum Terworgt tentoonstellen!

●

Warm Welkom Festival
Een feest van ontmoeting, waarin nieuwkomers verwelkomd worden. Een feestelijke dag
met eten, dansworkshops en live muziek, waarbij ongeveer 150 nieuwkomers aanwezig
waren.

●

The Impact Days
Tijdens The Impact Days openen ondernemers hun deuren om te laten zien hoe zij bijdragen
aan een eerlijke en duurzame toekomst. Wij gaven een rondleiding om te laten zien hoe wij
dat doen.

●

Silent Disco
Je bent nooit te oud om te dansen! Door een diverse groep van ongeveer 30 mensen met
verschillende leeftijden werd er veilig buiten gedanst op 1,5 meter afstand en daarna samen
gegeten op ons terras.

●

Helen's Free Food Market
Wekelijks uitgifte van gratis voedsel. Tegen voedselverspilling, opgehaald bij diverse
groenteboeren, bakkers en supermarkten. Binnen korte tijd uitgegroeid tot een begrip waar
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wekelijks 80 gezinnen uit de minima-groep per week op af kwamen. In het begin mocht
iedereen zich aanmelden, maar nu is het echt ter ondersteuning van arme gezinnen uit de
buurt. Er is een wachtlijst.
●

FoodCoop Amsterdam Noord
Wekelijkse voedseluitgifte bij De VerbroederIJ. Mensen uit heel Noord komen hun
biologische groenten hier afhalen die collectief zijn ingekocht bij lokale boeren.

●

Bijzonder Amsterdams
Het label Bijzonder Amsterdams van Cordaan staat voor ambachtelijke producten. Elk
product is handgemaakt en heeft zo zijn eigen unieke ‘handtekening’. Deelnemers van de
dagbesteding bakken wekelijks appeltaarten voor ons, die wij verkopen in ons café.

●

En vele vrijwilligers…
Ook in 2021 zijn er vele vrijwilligers betrokken bij De VerbroederIJ, soms voor korte tijd ter
overbrugging van een lastige periode en soms structureel. Zo doet een vaste vrijwilliger uit
Vogeldorp deels terreinbeheer en verzorgt het bloemenlint samen met de tuinclub en we
hebben mensen die helpen met klussen op het terrein, schoonmaken en opruimen van
zwerfafval.

De Groene Haven

Ons buitenterrein noemen we De Groene Haven en kent verschillende onderdelen:
●
●
●
●

De MoestuinderIJ met tuin-community
Het bloemenlint/pluktuin
De natuurspeelplaats
De varkens: Barry en Rosita

In De MoestuinderIJ, het Bloemenlint en het VarkensverblIJf is er wekelijkse aanwezigheid van
buurtbewoners die dit samen onderhouden. Zij hebben vaste samenwerk-ochtenden drie keer per
week. Taken zijn onder andere: opkweken, uitplanten, onkruid wieden, wassen, oogsten, klussen op
terrein, compost maken, bemesten, varkens eten geven etc. Daarnaast zijn er uitbreidingen gedaan
met onze buurtbewoners, vrijwilligers en de dagbesteding. Zo is de MoestuinderIJ uitgebreid met
meer fruit en kruiden. Het bloemenlint is uitgebreid met meer bloemen, een wilgentenen border
gemaakt ter bescherming van het bloemenlint en een wilde bijenmix, waardoor we dit jaar veel wilde
bijen in onze tuin hebben aangetrokken.
Ook op het buitenterrein wordt het hele jaar door activiteiten georganiseerd. Activiteiten in 2021 in
De Groene Haven zijn geweest:
●

Workshops
○ Workshop teeltplan maken voor tuinvrijwilligers;
○ Workshop composteren met Rowan van Le Compostier;
○ Workshop fermenteren van groente;
○ Workshop vetbollen maken;
○ Workshop insectenhotels maken met één van onze vaste tuinvrijwilligers.

●

Natuureducatie Projecten
○ Specifiek over insectenhotels en insecten in de tuin;
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○
○
○

●

Het bouwen van een nieuw wormenhotel met educatie projecten;
Uitbreiden van het bloemenlint met plukbloemen en wilde bijenbloemen.
Twee keer verschillende groepen van de BSO begeleid in de MoestuinderIJ, met
moestuinbingo en insectenverhalen!

StekjesruilerIJ
Buurtbewoners nemen eigen stekjes mee en ruilen ze voor een ander leuk exemplaar.

Tot slot
In 2022 zetten wij alle bovenstaande activiteiten onverminderd voort en breiden uit met nieuwe
terugkerende evenementen. Er zijn vele buurtbewoners en initiatieven die ons weten te vinden en
die willen wij graag een plek bieden. Een huiskamer voor de buurt, waar mensen welkom zijn
ongeacht hun afkomst, levensloop of de dikte van hun portemonnee. Zo krijgen mensen met een
Stadspas Groene Stip bij ons 50% korting op eten en drinken. Vrijwilligers en andere medewerkers
30% korting. De VerbroederIJ is een plek waar mensen uit alle lagen van onze samenleving, oud en
nieuw Noord met elkaar kunnen verbinden. Samen voor elkaar.
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Het biggenproject: Barry & Rosita

De BraderIJ
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De BewegerIJ
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Burenbingo

De BuurtpartIJ

De BraderIJ

Verzetsmuseum Junior op Wielen
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Knapsack Toernooi

De BuurtpartIJ
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De MoestuinderIJ
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Roel’s Schaakboel

Sint WeggeverIJ
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Het Danspaleis

Gratis knipbeurt bij De BraderIJ
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We zijn heel dankbaar dat de volgende organisaties ons ondersteunen:

