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Gezellige oogstmarkt 
Koppelsteede
Zondag 27 september
13.00  - 17.00 uur
Kom ook naar het oogstfeest van 
Koppelsteede. Pers zelf heerlijk appelsap 
en bezoek de markt met prachtige 
producten van de nieuwe oogst. 
Geniet van de circusvoorstelling en het 
poppentheater.

Oogstfeest Eilandsteede
Zondag 27 september
13.00 - 16.30 uur
Altijd al willen weten waar je patat vandaan 
komt en hoe dat wordt gemaakt. Rooi je 
eigen aardappel en bak daar patatjes van! 
Doe mee met de klompenrace of breng een 
bezoek aan de imker en kom van alles te 
weten over honing en bijen.
Ontdek hoe je pesto maakt met oogst uit 
het park. Ga mee met de excursie ‘Pluk 
‘t park’ om 13.30 uur of 15.30 uur. Kosten
€ 5,- per persoon. Meld je aan via 
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Wecken met Oma
Steede Hoge Woerd
Zondag 27 september
14.30 - 16.00 uur
Wecken, dat is toch heel ouderwets? Ja, maar 
ook heel hip. Leer en oefen met deze oude 
techniek. Neem zelf wat groente of fruit 
mee. 

Leerlingen proeven de 
Herfst
Maandag 21 t/m vrijdag 
25 september
Op alle locaties organiseren wij ‘Proef de 
herfst‘. De leerlingen hebben groene vingers! 
Een heel tuinseizoen hebben zij gezaaid, 
gepland, gewied en geschoffeld’ Nu is het 
tijd om te oogsten! En de smaak van vers 
geoogste groenten te proeven.

Eilandsteede, Gagelsteede, Griftsteede, Koppelsteede, Steede Hoge Woerd 
Stadstuinen: Kanaalweg, Klopvaart, Plutodreef en Zuilen

20 T/M 27 SEPTEMBER

Smakelijkeactiviteiten voor jong 
en oud

Oogstweek

Meer weten?
Alle informatie over de 
oogstweek vind je op 
www.utrechtnatuurlijk.nl
Volg ons ook op Twitter en 
Facebook.
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Nieuwe oogst Stadstuin 
Klopvaart
Zondag 20 september
13.00 -  17.00 uur
Vier met ons het Oogstfeest! Bak met de kok 
je eigen lekkernij in de leemoven en proef 
onze feestelijke hapjes, of maak je eigen 
goudsbloemenzalf! Bezoek de kraam met 
zelfgemaakte producten van de tuin. De 
imker houdt open stal en verkoopt honing.

Verjaardagsoogst 
Griftsteede
Zondag 20 september
12.00 -  16.30 uur
Griftsteede is jarig (16 jaar) en dat vieren wij 
met een denderend oogstfeest!
Bezoek onze biologische markt met nieuwe 
oogst en allerlei hapjes en drankjes. Proef 
de kruidenthee met kruiden uit de stadstuin 
van Griftsteede.
Ontdek de schoonheid van groenten en fruit 
ook in de expositie stillevens van Suzanne 
Tuynman. 

Pannenkoekenspeurtocht
Gagelsteede
Zondag 20 september 
14.00 -  16.00 uur
Op Gagelsteede ‘oogst’ je alles wat je nodig 
hebt om een pannenkoek te bakken.
Ontdek wat graan met de pannenkoek 
op je bord te maken heeft. Doe de 
pannenkoekenspeurtocht, verzamel alles 
en los de letterpuzzel op. Juiste woord 
gevonden? Je verdient een pannenkoek!

Feestelijke oogst Steede 
Hoge Woerd
Zondag 20 september
12.00 -  16.30 uur
Voor Steede Hoge Woerd valt de Oogstweek 
binnen de openingsmaand van Castellum 
Hoge Woerd. Extra feestelijk dus! Met een 
oogstfeest voor jong en oud.
Kom zelf oogsten! Bak je eigen popcorn 
op een echt vuur. Van de bloemen uit onze 
eigen tuin maak je een hip bloemstukje. 

Brainstorm oogstfeest 
2016 Stadstuin Klopvaart
Dinsdag 22 september
15.30 - 18.00 uur
Wil je meer weten over een oogstfeest 2.0? 
Doe dan mee met de brainstorm en maak 
samen met stadslandbouwers, ambtenaren 
en moestuinliefhebbers plannen voor een 
stadsbreed oogstfeest in 2016.

Speurtocht ook voor 
buitenschoolse opvang
Griftsteede & Gagelsteede
Woensdag 23 september
14.00  - 16.00 uur
Doe de pannenkoekenspeurtocht 
met je groep. Meld je aan via 
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Steede Hoge Woerd 
Mmmm, appelmoes!
Woensdag 23 september
14.30 -  16.00 uur
Weet jij hoe je appelmoes maakt? En hoe 
lekker dat ruikt? Vandaag gaan we samen 
een grote pan appelmoes maken en 
proeven. Er blijf vast genoeg over om een 
potje mee naar huis te nemen.

Rechtstreex diner 
Griftsteede
Vrijdag 25 september
18.00 - 21.00 uur
Proef de nieuwe oogst! In het kader van de 
Oogstweek serveren Utrecht Natuurlijk
en Rechtstreex Utrecht een culinair 
driegangendiner aan buurtbewoners. 
Schuif aan en geniet van (h)eerlijke 
streekproducten, rechtstreex van de boer op 
jouw bord.
Prijs: volw € 20,  en kind (t/m 12 jaar) € 15,  
kinderen tot twee jaar gratis. Er is plek voor 
maximaal 30 personen. Dus reserveer op tijd.
Meld je aan via 
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Kom kijken, plukken 
en proeven!
Gezaaid, gewacht, gewied en geschoffeld. Slakken verjaagd en 
zomerstormen doorstaan. Nu is het tijd voor onze nieuwe oogst en dat 
vieren wij met oogstfeesten en smakelijke activiteiten voor jong en 
oud. 
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Leuk & 
Lekker!

 www.utrechtnatuurlijk.nl  |  info@utrechtnatuurlijk.nl  |   @030Natuurlijk  




