
23 & 24 sept
10.00-18.00 uur

-----------
HEMbrugterrein

Zaandam

koken • wonen • duurzamer leven • tuinieren
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Welkom bij de opnames van het KRO-NCRV BinnensteBuiten Festival!
Al het leuks van het televisieprogramma is dit weekend voor een speciale 
uitzending verzameld op het prachtige HEMbrugterrein in Zaandam.

Het festivalterrein staat bol van de leuke activiteiten. Er zijn kookdemon-
straties van alle BinnensteBuiten-chefs, doe mee aan de wandelingen, stel 
je groene vragen aan tuinspecialisten Martin en Anne, doe inspiratie bij 
duurzame lifestyle expert Marieke of ga op kleurdate met interieurexpert 
Theo-Bert.

En dat is nog niet alles! Je kunt ook genieten van diverse leuke optredens,
de ambachtelijke producten van de deelnemers aan het programma 
ontdekken en smullen van al het lekkers dat verkrijgbaar is bij een van de 
foodtrucks en barretjes! In dit boekje vind je precies wat, waar en wanneer 
alles is. 
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Over het 
Hembrugterrein
Het Hembrugterrein is een gebied 
van 42,5 hectare op de grens 
tussen Amsterdam en Zaandam. 
De naam HEMbrug verwijst naar 
de vroegere spoorbrug over het 
Noordzeekanaal tussen Zaandam 
en Amsterdam. HEM is de histori-
sche naam voor buitendijks land, 
in dit geval in het voormalige IJ. Na 
de aanleg van het Noordzeekanaal 
werd deze landtong opgehoogd 
en kwam het beschikbaar voor 
gebruik.

Meer info: 
www.hembrugterrein.com
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LAB44 zaanferry

Legenda
1. Hoofdingang
2.  VIP ingang
3.  KRO-NCRV infobalie
4.  Lifestyle studio
5.  Meet & greet
6.  Kleurendate met Theo-Bert
7.  Tuinstudio
8.  Crazy Kitchen
9.  Pointer
10.  Kookstudio
11.  Keuringsdienst van Waarde
12.  Bar
13.  Foodtrucks
14.  Kassa
15.  EHBO
16. BinnensteBuiten plein
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programma vrijdag 23 september
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programma zaterdag 24 september
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 terrein achterblijft;
• Onnodig gebruik van papier 
 wordt tegengegaan, daarom
 werken we zo veel mogelijk
 QR-codes in plaats van plat-  
 tegronden en een programma-
 boekje;
• Alle producten die worden
 verkocht op het festival zijn
 duurzaam en met zorg 
 geproduceerd;  
• Bijna al het eten en drinken
 op het festival is biologisch
 en wordt geleverd door lokale  
 boeren en ondernemingen;  
• De eind schoonmaak: het 
 festivalterrein en omgeving
 worden zorgvuldig schoon-
 gemaakt. Er blijft geen zwerf-
 afval achter.

Bij KRO-NCRV geloven we dat 
morgen groener kan, daarom 
hebben we bij de organisatie 
van het BinnensteBuiten festival 
de volgende duurzame keuzes 
gemaakt;
• Op het festival wordt al het   
 afval gescheiden: papier, glas,  
 plastic etc;
• Bijna alle elektriciteit wordt   
 tijdens het festival opgewekt  
 door zonnepanelen of voor-  
 zien van groene stroom;   
• Bekers, bordjes, bestek en zo 
 veel mogelijk andere materia-
 len worden gerecycled;  
• We stimuleren bezoekers om 
 met het ov te komen en de   
 KRO-NCRV zorgt voor gratis  
 pendelbus vervoer tussen  
 Station Zaandam en het festi-
 valterrein;  
• Het productietransport wordt  
 door een aantal maatregelen  
 tot een minimum beperkt,   
 door zoveel mogelijk materia-
 len bij één leverancier te 
 huren;  
• Op het festival lopen ‘afval-
 obers’ om ervoor te zorgen   
 dat er geen afval op het   

Een duurzamer festival: 
zo doen we dat!

QR-codes hoe werkt dat?
Onnodig gebruik van papier 
wordt zoveel mogelijk tegenge-
gaan, daarom werken we zo veel 
mogelijk met QR-codes! 

Op diverse stand vind je QR co-
des, hiermee kun je het item van 
deze standhouder terug kijken 
wanner jij dat wilt. Ook alle info 
over het festival, KRO-NCRV en 
ledenvoordeel kun je op het fes-
tival via een QR code vinden. 

Morgen kan groener
Bij de ingang ontvang je een 
munt deze is in te wisselen voor 
een KRO-NCRV Hard-cup.

Word vriend

Scan mij

morgen kan groener
samen zorgen we voor minder afval

welkom
Ontvang je bekermunt 

bij de entree

ruil om
Ruil je bekermunt om 

voor een KRO-NCRV beker

nog een rondje
Lever je lege KRO-NCRV 

beker in voor een nieuwe beker 
of bekermunt

kwijt?
Beker of bekermunt kwijt? 

Betaal  € 2,50 voor een nieuwe

morgen kan groener
Lever je beker of munt in bij de 

BAR op het festivalterrein!
Samen zorgen we voor minder afval.

€

bar
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Haal je Bingo kaart bij de KRO-
NCRV Infobalie en doe mee met 
alle activiteiten die op de kaart 
staan. Alles gedaan! lever je 
Bingo kaart in bij de Info balie en 
ontvang een kleine attentie. 

Jonge Foodies kunnen naar de 
kookworkshops van Rosah van 
Schendelen en Geneal Harre-
man van het KRO-NCRV kinder-
kookprogramma Crazy Kitchen. 
Wie maakt de lekkerste Crazy 
Monsterlijke Sandwich? 

Ontdek de Silent Swing: een 
mix tussen silent disco en een 
schommel

Zing, dans, spring en leef je uit 
met de Fitsz Kids!

Maak zaadbommen voor blije 
bijen en er is nog veel meer …

Kids programma tijdens het 
Festival

Bedankt voor je komst!

We hopen dat je een fijne en 
inspirerende dag hebt gehad 
en dat je veel duurzame ideeën 
hebt opgedaan bij de opnamen 
van het KRO-NCRV Binnenste-
Buiten Festival!

Wil je niks missen over 
BinnensteBuiten? Kijk dan op 
www.binnenstebuiten/tv 

Op vrijdag 7 oktober kan je 
de uitzending bekijken om 
19.05 uur op NPO 2. 

Veel kijkplezier!

crazy kitchen

Tenslotte
Gelukkig hoeven we niet meer te werken met Corona Toegangs-
bewijzen. Echter is corona nog niet helemaal voorbij. 
We willen je daarom vragen om niet naar het Festival te komen 
wanneer je hoest-, keel-, benauwdheidsklachten en/of koorts 
hebt. 



Kijk je graag naar programma’s zoals BinnensteBuiten? Sluit je dan bij 
ons aan. Want mede dankzij onze vrienden maken we mooie programma’s 
zoals BinnensteBuiten en kunnen we dat blijven doen. 

voordelen als vriend
• Je draagt bij aan een eerlijker, groener en liever morgen

• Je krijgt toegang tot en extra voordelen bij evenementen, zoals
 een voucherboekje vol aanbiedingen bij dit BinnensteBuiten Festival

• Je ontvangt 3x per jaar gratis ons magazine Vertel.

• Je krijgt als eerste de kans om programma-opnames bij te wonen

maak morgen mee

word vriend van KRO-NCRV

Slechts
10 euro

per jaar

Sluit jij je aan? Klik hier!

https://kro-ncrv.nl/sluit-je-aan-bij-kro-ncrv

