
Vandaag vieren we de jaarlijkse oogst van 
het land en ervaren we hoe natuur en 
cultuur samenspelen. Het programma 

rond ‘voedsel’ en ‘energie’ laat op speelse 
wijze kijken naar gezond en 

duurzaam samenleven. 

Doe mee aan activiteiten in 
Mijn Stadstuin, de Fruittuin van West, 

de 1800 Roeden en maak een fi etstocht 
door de Tuinen van West. 

Geniet van interactieve presentaties, 
workshops, performances en muziek. 
Wroet, speel, proef, maak en geniet!

The Beach maakt culturele programma’s in Amsterdam Nieuw-West en 
verbindt ambities van kunstenaars en ontwerpers met lokale makers van 
gezonde en duurzame leefomgevingen.

De Ondernemersvereniging Tuinen van West wil gezond, duurzaam on-
dernemen stimuleren, het gebied op de kaart zetten en vruchtbare verbin-
dingen tot stand brengen. Samenwerkingen tussen ondernemers en met 
organisaties op het gebied van (groene) educatie, circulaire economie, 
beheer en onderzoek. 
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NazomERfEsTival vooR wRoETEN, sPElEN,
PRoEvEN EN gENiETEN, vooR JoNg EN oUD!

voEDsEl EN ENERgiE

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Alliander, SADC, Fresh FM, 1800 Roeden, 
Fruittuin van West en Mijn Stadstuin.

Initiatief van

DE 1800 RoEDEN, R iJk vaN DE kE izER

1  DaaN's saPmaChiNE 

2  PEDal smooThiE baR  3  TE DUUR-zaam

4  flowER bombs & gREEN gRaff iTY 

5  TERRagoN  6  ENERgiE maChiNE 

7  RoCkET sTovE  8  waaR i s DE kEUkEN? 

9  DoE-maRkT    wilDEmaN 

10  sTaDsboERDERiJ osDoRP 

11  boER woRm  12  hERmiT hoUsEs 

13  hET N iEUwE b iJENPaRk  14  PRaaTTUiN 

 mUziEkPoDiUm 

15  CUmUlUs  16  b ikE Tv 

17  YohaNNEs 'vaN gogh' NERaJo

18  hET EETbaRE voEDsElmUsEUm

19  fERRY EN z'N TREkkERs

20  kalash & N ikov  21  bUURTTElEvis iE
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ovERz iChTskaaRTkom vaN 12:00 -  18:00 wRoETEN, sPElEN,
PRoEvEN EN gENiETEN, vooR JoNg EN oUD!

fiETsEN!   Parkeren bij Sportpark de Eendracht en dan te fi ets 
verder? Doen! Bij 't Fietshokje op het terrein van De Eendracht, 
Bok de Korverweg 4, kun je de hele dag gratis een fi ets lenen 
om naar het Fest te gaan.

PENDElDiENsT mET hUifkaR Voor de mensen die de 
afstand tussen De 1800 Roeden, Fruittuin en parkeerplaatsen 
te groot vinden of het gewoon ontzettend leuk vinden om in een 
huifkar te zitten.

13:00 -  15:00 UUR f iETsRoUTE TUiNEN vaN wEsT 
Vanaf ‘t Fietshokje bij De Eendracht start een begeleide fi ets-
tocht langs de tuinen. Leer van alles over de Tuinen van West. 
Bij terugkomst wel even je fi ets terugbrengen naar ’t Fietshokje.
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bioPRoDUCTEN vaN fRUiTTUiN vaN wEsT  Pluk je eigen 
fruit. Je kunt sapjes maken bij Daan’s sapmachine of de Pedal 
Smoothie Bar. In de winkel, bar zijn heerlijke bioproducten te koop.

12:30 UUR -  lUC iENNE vaN DEN boogERD Lucienne 
van den Boogerd is een Nederlandse singer-song writer die indie-
liedjes maakt. Ze schrijft haar eigen liedjes en zingt covers vaak 
nog beter dan het orgineel.

17:20 UUR -  flECha mooN & ThE CoNfUsED 
Flecha Moon & The Confused is een warme folky band 
bestaande uit singer songwriter Froukje van der Velde, samen 
met ‘The Confused’; Bo Merkus op de contrabas, Karl Housley 
op de drums en Sam Vandekerckhove op de trompet.

14.  PRaaTTUiN • Boekpresentatie Mariëtte Carstens, gehele
dag • Autarkie / zelfvoorzienend leven workshop om 13:00 
• Appeltaartmomentje voor ondernemers Tuinen van West om 15:00

3.  TE DUUR-zaam Welke prijs consumeren heeft wordt 
uitgezocht in de culinaire installatie Te Duur-Zaam. Kunstenaars 
Bert Kramer, Marie-José Hamers & friends dagen bezoekers uit 
om na te denken over consumeren en produceren.

13:50 UUR -  iR i s /  N ivaRD Iris/Nivard maakt intieme liedjes 
met een rafelrandje. De muziek is soms melancholisch, vaak 
dromerig maar altijd eerlijk.

16:20 UUR -  fEmkE smiT & JEssE bUiTENhUis 
Femke Smit en Jesse Buitenhuis spelen Braziliaanse bossa 
nova en samba. Ze nemen je mee naar Rio de Janeiro, met zijn 
lange stranden en feestjes op straat tot diep in de nacht.

15.  CUmUlUs De Cumulus Parasol van Toer Studio blaast 
zichzelf op als de zon schijnt. Beschutting van de nazomerse zon 
onder een bijzondere wolk.

16. b ikE Tv De Bike TV van Pirate Cinema is een mobiele
filmpresentatie platform. Door op deze fiets te trappen wordt 
energie opgewekt om een TV en filmspeler aan te drijven. 
Op de TV zijn korte films en documentaires te zien.

PlUkTUiNEN Zelf plukken van zonnebloemen, 
veldbloemen, pompoenen, groenten. Verser kan niet.

17.  YohaNNEs ‘vaN gogh’ NERaJo Met de Eritreese 
kunstenaar Yohannes Nerajo zelf zonnebloemen schilderen als 
je eigen ‘Vincent van Gogh momentje’ in de pluktuin.

21.  DE boER oP mET bUURTTElEvis iE Eric Holthuis van 
Buurttelevisie maakt een verslag van het festival met lokale 
reporters in een mini-workshop. Vanaf 13:00 uur leren ze de 
kneepjes van buurtjournalistiek en filmreportages maken.

18.  hET EETbaRE voEDsElmUsEUm Het Eetburo ontsluit 
op een speelse, humoristische en uitdagende manier kennis over 
voedsel en de voedselketen. En neemt je mee in een nieuwe 
wereld van de voedselbereiding.

TUiNEN vaN wEsT ‘oN whEEls’  Pipiet, een bekende chef 
uit Nieuw-West, tovert de oude Kookstudio van Fifteen on Wheels 
om tot mobiele Tuinen van West keuken. Met ingrediënten uit de 
Pluktuinen maakt ze hartige pompoensoep en zoete mais en 
Indische groentenschotel met Maleisische Gado Gado saus.

oPEN Dag DE 1800 RoEDEN Vandaag gaat bij De 1800 
Roeden de deuren van de ateliers open voor het publiek. Je kunt 
genieten van inspirerende exposities, voorstellingen, demonstraties, 
live muziek en gezellige pop-up cafés. Tevens wordt er vanaf 
17:00 uur een heerlijk warm biologisch diner geserveerd door 
De Cantina (wel even reserveren 020-4877506). Alle reden 
om gezellig even langs te komen, toch?!  gRaTis ToEgaNg

kUNsT • Centrale expositie • Beeldentuin • Open ateliers 
• Interactieve video door Slash Art Tech Lab • De must-see 
theatervoorstelling ‘LIJFLIED’ voor iedereen met een lichaam 

sTaRT om 13:30,  14:30 EN 15:30 UUR • Kunst loterij 

trekking rond 17:30 UUR

ambaChT • Demonstraties Raku stoken • Demonstraties 
IJzersmeden • Pop-up shop Yvon Visser • Home-made likeuren

ENTERTaiNmENT • DJ all-day • Live muziek optreden • 
Troubadour Marin Millenaar • Pop-up bar • Pop-up terras van 
De Cantina (Het Rijk van de Keizer) • Mobiele Barista Espresso 
Kitchen • Rollende kunstkeukens • Biologisch diner voor maar 15,-

mEER iNfo • facebook/de1800roeden  •  www.1800roeden.nl

De open dag is onderdeel van de jaarlijkse Broedplaatsendagen in Nieuw-West. Voor 
meer info over de Broedplaatsendagen 2015 zie www.broedplaatsendagennieuwwest.nl

looP J iJ  sTRaks NaaR hUis mET EEN 
gEwoNNEN kUNsTwERk U iT oNzE loTER iJ? !?

h iEPER DE P iEPER Foodtruck Hieper de Pieper – ontstaan uit 
Natuurlijk Smullen, de eerste biologische snackbar van Nederland 
– verkoopt (h)eerlijke biologische, vegetarische, veganistische 
en glutenvrije producten. Puur natuur: beter voor dier en milieu, 
gezonder en bovenal véél lekkerder.

bRoUwERiJ DE 7 DEUgDEN Alleen al voor de eigenwijze 
namen wil je proeven van het bier van Brouwerij de 7 Deugden, 
een kleine, ambachtelijke brouwerij in Amsterdam Nieuw-West.

mEsTiza PoP UP PaËlla Mestiza, smaakmaker aan de 
noordkant van de Tuinen van West, bereidt paëlla met verse ingre-
diënten in reuzen calderons. Dit doet denken aan zonnig Spanje 
en maakt dat voor neus, ogen en natuurlijk de mond van alles te 
beleven valt.

CoffEEmaNia De mobiele koffiebar van Coffeemania zorgt 
ervoor dat koffieliefhebbers aan hun trekken komen. Al dan niet 
in combinatie met een stuk huisgemaakte taart bereid van verse 
ingrediënten.

lEEmovEN P izza In de oven van Mijn Stadstuin wordt 
het vuur hoog opgestookt voor de lekkerste DIY-pizza.

aloha De Aloha Juice Truck maakt met versgeperst fruit en 
groenten supergezonde sapjes en smoothies. Ook zijn er rauwe, 
gezonde supersnacks en lekkers van de grill. Een klassieke brand-
weerwagen uit 1970 is omgebouwd tot hun keuken.

Toko Java Deze bekende buurttoko naast de Tuinen van West 
is populair vanwege een uitgebreide kaart met ambachtelijke 
snacks en maaltijden.

PlaTo Deze Griekse wereldkeuken aan de rand van de Tuinen 
van West voert je terug naar de Hellenistische cultuur, met onder 
andere de heerlijkste originele pita Gyros.

kEg f ill Toffe Taphouse en rijdende wijnbar met frisse zomer-
wijntjes.

PasTÉChi CaR ibÉ Handgemaakte Antilliaanse pasteitjes van de 
overkant van het IJ in zonnige entourage.

makEY makEY sTagE Op dit experimentele platform van het 
Makers Lab van The Beach kunnen creatieve makers hun eigen 
geluiden presenteren. Aards en fruitig. Luisteren, zelf meedoen, 
dansen. Gewoon waar je zin in hebt.

14:00 UUR -  sChR iJvER s iEP Geeft een portie poëzie en 
5 gram tekst. 

15:45 UUR -  ColoR ChaNgiNg Egg Country pop met 
een dijk van een stem.

13:15 UUR -  DE bEvR iENDE D iChTERs Carina Fernandes, 
Wendelien Stephanie, Mickey Wo en Noning Dichtman brengen 
good vibes. Ze vertellen over liefde voor natuur en mensen verpakt 
in poëzie.

15:45 UUR -  DE bEvR iENDE D iChTERs

20.  mobiElE kaRaokE vaN kalash & N ikov

Ontmoet Kalash & Nikov. Deze glorieuze mobiele karaokebar 
schudt het terrein wakker. Zing uit volle borst mee!

17:00 UUR -  oPEN PoDiUm Iedereen is welkom op het 
open podium om te jammen. Meld je wel even van tevoren aan.

12:00 UUR -  sCUmDog DJ CollECTiEf alkmaaR 

World groove & jazzy sounds, lounge en chill-out.

13:00 UUR -  lUC YaNgzom Deze zangeres laat je kennis 
maken met haar Tibetaanse roots. A capella.

14:30 UUR -  saNNE sChUhmaChER Sanne Schuhmacher 
zingt verhalen en schrijft uit volle borst samen met haar harp. 

15:10 UUR -  ThE f iDDlERs The Fiddlers zijn een folk/blues 
duo bestaande uit Michael Benjamin en Sam van Ommen. Ze 
schrijven hun eigen liedjes, zingen covers van hun muzikale helden.

12.  hERmiT hoUsEs Expositie over ‘tiny houses’ en zelfvoor-
zienend leven met Jelte Glas & Arthur v/d Lee van Hermit Houses 
en Woonpioniers.

13.  hET N iEUwE b iJENPaRk Met dames die bijenhoning om 
hun heupen hebben hangen. 

5.  TERRagoN De natuur vlakbij de stad, een plek om te groeien 
voor kinderen van 4 - 9 jaar. Dat is Terragon aan de Osdorperweg. 
Op het festival kan je soep koken van groenten en kruiden van het 
land, stokkenbroodjes bakken, yoga, ‘batman’ vuur maken en meer.

4.  flowER bombs & gREEN gRaff iTY Workshop flower 
bombs & green graffity met Beatrice Puijk. Van haar project Urban 
Street Forest worden appelboompjes verkocht voor het maken van 
groene en eetbare balkons.

8.  waaR i s DE kEUkEN? Op het Tuinen van West Fest 
natuurlijk! Met de mobiele keuken van Wildeman brengen 
buurtkoks en buurtbakkers smaken uit verre culturen dichtbij. 
Een proeverij van Marokkaanse muntthee of Ethiopische koffie 
met Huilcake, muffins en meer.

6. ENERgiE maChiNE Hoe kan je zelf energie maken?
Kinderen uit Nieuw-West maakten met ontwerpers van The Beach, 
Buurtwerkplaats Noorderhof ontwerpen voor ‘energie machines’. 
Bewonder ze op het festival en kom zelf experimenteren.

10. sTaDsboERDERiJ osDoRP Boeren in de stad, je 
handen uit de mouwen, dat kan in Osdorp. Je eigen groenten 
kweken en leren van het land in je eigen buurt. Een streekwinkel, 
buurtkeuken met oogst van de boerderij en uit de Tuinen van West. 

1. DaaN’s saPmaChiNE De met de voet aangedreven naai-
machine, nu werkzaam als sapcentrifuge, maakt duidelijk hoeveel 
energie nodig is om je favoriete sapje te maken.

2.  PEDal smooThiE baR Energie krijgen & maken gaan 
samen als je zelf je smoothie maakt door te fietsen.

11. boER woRm Rauwe melk proeven zo uit de melkbus onder 
toezicht van boer en koe.

7.  RoCkET sTovE Met Buurtwerkplaats Noorderhof supereffici-
ente rocket stoves maken en daar warme drankjes op bereiden.

fRUiTTUiN vaN wEsT PoDiUm - l iNE UP

PoDiUm - l iNE UP

iN DE fRUiTTUiN vaN wEsT

iN miJN sTaDsTUiN

iN miJN sTaDsTUiN

m iJN sTaDsTUiN
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DE 1800 RoEDEN

9. DoE-maRkT    wilDEmaN Een interactieve presentatie van
lokale makers. Het festival is hun laboratorium voor een markt waar 
zij producten maken en verkopen in de Wildemanbuurt. Doe mee 
aan workshops brood bakken en vlaggen zeefdrukken.

@

Ben je even uitgeproefd op het Oogstfeest, maak dan een wande-
lingetje over het fietspad, langs de boomgaard naar de De Cantina 
en de Open Dag van De 1800 Roeden. Een plek waar duurzaam-
heid, ambacht, kunst, cultuur en ondernemen samensmelten tot 
een creatieve hotspot. 
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13:00 UUR -  woRkshoP makEY makEY Met deze uitvin-
derskit leer je muziek maken op zelfgeplukt fruit en bloemen. 

14:30 UUR -  woRkshoP makEY makEY Met deze 
uitvinderskit leer je muziek maken met beweging.

19. fERRY EN z'N TREkkERs Bekijk en bewonder de grote 
trekkers van Ferry. Maak een foto van jezelf op de grootste tractor 
en deel op Facebook en Twitter #TvWF.


