
AGEN DA
SEPTEMBER & OKTOBER 2020

Interesse en opgave workshops en cursussen 
Wil je meer weten? Wil je je opgeven? Dat kan vanaf nu via info@stadsboerderijosdorp.nl 

Alle woensdagen

9.30 - 11.00 uur

Ouder & Kind Ochtend
Voor baby's en dreumesen van 0-2 jaar. Broertjes en zusjes tot 4 jaar mogen 
mee. Deelname gratis. Kleine groepen. Verplicht van te voren opgeven via 
ruthweij@gmail.com

Alle woensdagen
17.00 - 19.00 uur
(16.00 uur bar open)

Buurtkeuken
Maaltijd van verloren groenten en groenten uit eigen tuin 5 euro. 
(2,50 kinderen). Vegetarisch. Reserveren via www.stadsboerderijosdorp.nl

Alle woensdagmiddagen & 
zaterdagmiddagen

Werken en leren in de moestuin
Kom langs en doe mee!

Alle zaterdagen
16.00 - 18.00 uur

Buitenbar
Drankje en hapje in de tuin van de boerderij. Zonder reserveren.

Woensdag 26 augustus t/m 
30 september
15.00 - 16.30 uur

Van Tuin Tot Bord (7 t/m 12 jaar)
Werken en leren in de kindertuin. Lekkere hapjes en drankjes maken van kruiden 
en groenten uit de tuin. Feestelijke eindpresentatie. 

Woensdag 2 september

19.00 - 20.00 uur

Informatiebijeenkomst FoodCoop Osdorp

Donderdag 3 september t/m 

8 oktober

15.30 - 17.30 uur

Van Dier Tot Vriend (9 t/m 12 jaar)
Leren en werken met de dieren van de boerderij.

Zaterdagmiddag 5 september 

t/m 14 november

14.30 - 16.30 uur

Workshop Up-cycling
Samen met Peter Plank leer je zelf dingen te maken. Van een vogelhuisje tot een 
unieke pizzaplank.

Vrijdagochtend 11 september 

t/m 9 oktober

10.00 - 12.00 uur

Brood en koekjesbakken in de leemoven
Programma voor volwassenen.  5 euro per keer. Je kunt meedoen met de hele 
serie. Maar ook voor 1 keer intekenen.

Woensdag 9 september

19.00 - 20.00 uur

Startbijeenkomst FoodCoop Osdorp

Vanaf 16 september (alle 

woensdagen)

FoodCoop Osdorp
Ophalen bestelde groenten en andere biologische producten door de leden 
tussen 16.30 en 18.00 uur

Zaterdag 3 oktober

11.00 - 16.00 uur

Gezondheidsfestival
Kleinschalig Buurtfeest voor jong en oud. 


