1 Stadsboerderij Osdorp
Stadsboerderij Osdorp is een onderneming midden in
Osdorp met een focus op natuur, tuinieren en voedsel.
Voor The Beach is dit een belangrijke plek waar regelmatig
activiteiten en evenementen worden georganiseerd.
De Stadsboerderij is al jarenlang één van de locaties van
de Gangmakers. Door de karakteristieken van de
Stadsboerderij worden er in de gangmakers lessen hier
ook altijd gewerkt aan de bewustwording van kinderen
over groen, duurzaamheid en voedsel. De stadsboerderij is
als locatie ook betrokken Bij T uit West, waar het een
locatie faciliteert voor één van de T-tuinen. Tot slot is de
Stadsboerderij een partner in het meedenken over groen
in de wijk.
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Jongerencultuur Fonds

Het Jongerencultuur Fonds Amsterdam wil dat álle Amsterdamse kinderen de kans krijgen om creatieve lessen
te doen. Dat is niet alleen leuk, je leert er ook nog eens
veel van. De kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. Zo
krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf. En leren ze beter
met anderen om te gaan. Want in de lessen kan je samen
spelen en samen iets maken.
De deelname van kinderen aan Gangmakers wordt mede
mogelijk gemaakt door het Jongerencultuur Fonds. The
Beach is hieroor actief bezig om kinderen uit gezinnen die
binnen de minimaregelingen vallen actief te betrekken bij
culturele activiteiten.

Netwerk in kaart

12
13 HvdW de Aker
In de wijk De Aker geeft Eigenwijks uitvoering aan het
buurthuis De Aker. U kunt er als bewoner van de Aker of
Osdorp West terecht voor het organiseren van activiteiten,
spreekuren, informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebied.
De samenwerking met de Aker is een wisselwerking
waarin zowel De Aker deelneemt aan projecten van de
Beach, zoals de Wilde Munt, alswel The Beach die mensen
met een buurtinitiatief doorstuurt naar Eigenwijks.

In deze kaart zijn de partnerorganisaties van The Beach in kaart gebracht. Daarnaast werkt The Beach ook nog intensief
samen met verschillende professionals, makers, creatievelingen, designers, buurtmakers, buurtgenoten en vele anderen.

13 ICK
2 Vrouw & Vaart (SEZO)
Vrouw en Vaart is het ontwikkelingscentrum voor en door
vrouwen die wonen, leven, werken in Amsterdam
Nieuw-West. Het is dé plek waar vrouwen graag komen
om zichzelf te ontwikkelen. Hier vinden vrouwen de tijd
om in zichzelf te investeren, te leren, hun eigen geld te
verdienen of andere vrouwen te ontmoeten.
The Beach werkt samen met Vrouw en Vaart op het
gebied van vrouwenemancipatie in verschillende
projecten, zoals De Wilde Chefs, T uit West en Vrouwen
uit Nieuw West. Daarnaast stromen er vrouwen vanuit
projecten van de Beach door naar de opleidingen die
worden aangeboden bij Vrouw en Vaart.
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Mannencentrum Daadkr8
(SEZO)

Bij mannencentrum Daadkr8 kun je allerlei activiteiten
ondernemen om jezelf te ontwikkelen en je netwerk te
verbreden. Je gaat actief aan de slag met doelen die je
wilt behalen. Medewerkers en andere deelnemers ondersteunen je hierbij.
Voor wie een nieuwe, volgende stap wilt zetten in het
leven, biedt Daadkr8 goede kansen.
The Beach werkt met Mannencentrum Daadkr8 daardoor
ook samen op het gebied van de ontwikkeling van mannen
in Osdorp

4 Ponec en de Winter
Ponec de Winter ontwerpt ruimtelijke oplossingen, of dat
nu kleinschalige transformaties zijn, nieuwe gebouwen,
straten en pleinen, buurten en alles ertussen. Ze hebben
vele jaren ervaring opgedaan in het realiseren van gebiedsontwikkelingen, stedenbouwkundige plannen en alles
wat daarbij komt kijken.
The Beach en Ponec en de Winter werken samen aan de
gebiedsontwikkeling van Osdorp en omgeving vanuit een
gedeelde visie.

55A Het Talent
5b El Amien
5c Lucasschool
In het schooljaar 2017-2018 gaven 3 scholen uit Osdorp;
Het Talent, El Amienschool en Lukasschool, vorm aan een
de Pedagogische Alliantie om het pedagogische klimaat in
de wijk te versterken. Hiervoor zijn deze partijen,
gefaciliteerd door Stadsdeel Nieuw-West, aan de hand van
het Gangmakers activiteitenprogramma voor 45 leerlingen,
met de schoolteams en ouders in gesprek gegaan over
pedagogische thema’s.
De samenwerking komt tot uiting in verschillende
actviteiten in de wijk zoals de Gangmakers lessen,
gezamelijke meetings en gedeelde doelstellingen.

8 JIP
JIP is het Jongeren Informatie Punt van Amsterdam
Nieuw-West waar jongeren gratis, anoniem en zonder
afspraak informatie en advies kunnen krijgen. Het team
staat klaar om de jongeren te helpen met al hun vragen
over werk, onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten,
gezondheid, seks, vrije tijd en meer.
JIP is onder andere ook betrokken bij Studio Osdorperban
waar zij een waardevol leerproces maken door in deze
nieuwe aanpak niet voor maar met jongeren te werken
aan een gezonde toekomst in hun wijk.
Daarnaast verzorgt The Beach op losse basis ook
maakworkshops voor groepen van JIP.

9 Studiezalen
8
Een studiezaal is een locatie waar kinderen en jongeren
wekelijks in een veilige, rustgevende én gezellige omgeving
in hun eigen wijk kunnen studeren en begeleid worden.
Door een combinatie van LifeCoaching, huiswerkondersteuning en talentontwikkeling bieden wij een aanpak op
maat voor ieder kind, waarbij de behoeftes van het kind
áltijd op de eerste plaats komen.
The Beach heeft een intensieve samenwerking met Studiezalen rondom de open inloop activiteiten voor kinderen,
ook wel het buitenatelier genoemd. Een voorbeeld hiervan
is het schilderij wat gemaakt is met kinderen in het teken
van co-creatie en vrijheid.
Daarnaast wordt er gezamelijk ook gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van vrijwilligers uit de wijk en
het trainen van deze vrijwilligers m de open inloop activiteiten te organiseren.
Tot slot verzorgt The Beach een aantal maakworkshops
voor jongeren op de nieuwe locatie van studiezalen
‘Homebase’.

10AB OBA Maakplaats
Maakplaats 021 is een netwerk van makerspaces in verschillende vestigingen van de OBA waar kinderen uit de
buurt hun creatieve en digitale vaardigheden kunnen
ontwikkelen. Kinderen en jongeren kunnen er leren ontwerpen, creëren, ontdekken en experimenteren.
De OBA maakplaatsen zijn onder andere betrokken bij
Gangmakers lessen. OBA maakplaatsen zijn locaties van
de Gangmakers lessen. Daarnaast is er een intensieve
kennisuitwisseling tussen de Gangmakers-docenten en de
maakplaats-coaches.
De OBA en de Beach zijn ook onderdeel van de
Maakcoalitie Amsterdam. Dit Amsterdamse netwerk van
makerspaces biedt een bijzondere leeromgeving voor
kinderen en jongeren, op die plekken in de stad waar dat
het hardst nodig is. Andere partners hierin zijn onder
andere De Waag, Pakhuis de Zwijger, Nemo, Designathon
Works en WNT op koers.
Met de Maakcoalitie denken we na over de toekomst en
maken we plannen voor een gezamenlijk aanbod van maakonderwijs in Amsterdam. Onder de noemer Maakcoalitie
Amsterdam bundelen we onze krachten en zetten we
maakonderwijs stevig neer in de stad, op scholen en in
onze maakplaatsen.

De Meervaart

De Meervaart wil alle bewoners van Nieuw-West aandeelhouder maken in haar activiteiten. Podiumkunsten zien ze
als een belangrijke waarde in het persoonlijke leven en
het maatschappelijke verkeer.
Als culturele instelling dragen ze actief bij aan de ontwikkeling van de culturele ambitie van bewoners, betrokken
burgerschap en een rijke
leefomgeving.
De Beach werkt vaak samen met de Meervaart op het
moment dat er grotere bijeenkomsten worden
georganiseerd, aangezien de Meervaart hier een geschikte
locatie voor is. De Meervaart was ook betrokken bij het
project Vrouwen van Nieuw-West.
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Samen met het ICK is de Beach bezig met doorstromend
talentontwikkeling van kinderen, dit doen we onder
andere door middel van Cultuurcoaches.

Huis van de Wijk ’t Blommetje welke wordt geëxploiteerd
door Combiwel, is van alle bewoners uit de buurt; een
ruimte voor denkers en doeners.
Het huis verbindt mensen/instanties die elkaar verder
kunnen helpen en zo de leefbaarheid van de wijk
stimuleren.
‘t Blommetje werkt samen met The Beach op het gebied
van buurtactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is de Wilde
Munt, maar ook een eenzaamheidslunch die werd
georganiseerd door Combiwel en verzorgd door de Wilde
chefs. De community van ouderen die hieruit is
voortgekomen ontmoet elkaar nu nog regelmatig bij t
Blommetje.

10A

In de Tuinen van West
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In Geuzenveld-Slotermeer

14 Kandidatenmarkt

16

De Kandidatenmarkt, is een innovatieve sociale organisatie
die jongeren vanaf 16 jaar begeleidt en traint op het
gebied van werk, vrijwilligerswerk, scholing, stage, participatie, schulden en jeugdzorg.
dienstverleners en pedagogen.
Met een integrale-, community- en netwerkgerichte
aanpak vergroten ze de economische en sociale
zelfredzaamheid van jongeren, in de leeftijd vanaf 16 t/m
31 jaar, door persoonlijke ondersteuning en training, in de
regio groot Amsterdam.

Samen met de Beach werkt De Appel ook aan het eerste
kindermuseum van Nederland en het daarbij behorende
programma KunstJongeren, waarin jongeren leren te cureren.
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19 Noorderhof
Buurtwerkplaats Noorderhof is een social designproject
van Stichting Young Designers en Boomhuttenfest (ontwerpers Sander Borsje en Tobias Krasenberg). Onderdeel
van Buurtwerkplaats is een werkplaats/loods die op
meerdere manieren als 'mogelijkmaker' dient voor initiatieven van bewoners. Er zijn o.a. workshops, evenementen
er wordt samen gekookt en gegeten en er vindt onderzoek
plaats.

20 Stadsdeel Nieuw-West
De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van
bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks
bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in
het stadsdeel of in een gebied.
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13 Cascoland
15

5

22 Weekend Academie

A

Cascoland is an internationaal netwerk van kunstenaars,
architecten, designers en performers wier een fascinatie
delen voor interdisciplinaire interventies in de publieke
ruimte. Deze interventies richten zich op de ontwikkeling
van een ecologische en sociale duurzame samenleving,
door het veranderen van perceptie, het ‘empoweren’ van
inidividuen en communities en bewustzijn te creëeren
over de vraag naar sociale en ecologische duurzaamheid.
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Cascoland heeft in meerdere projecten samengewerkt
met de beach. Zo is één van de T-tuinen van T uit West
gesitueerd in de Fruittuinen van Moerkerken, welke eigenom zijn van Cascoland.
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16 Van Eesteren Museum

9

17*

10A

De Weekend Academie geeft in Amsterdam West en
Nieuw-West kosteloos ieder weekend op zaterdag aan
kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en op
zondag aan kinderen van klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs huiswerkbegeleiding. Daarnaast wordt een
programma voor sociale vaardigheidstraining, sport en
cultuur aangeboden.
De Weekend Academie werkt aan het vergroten van de
kansen van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten,
zodat zij een succesvolle toekomst tegemoet gaan. Het
gaat niet om afkomst maar toekomst!
Samen met de Weekend Academie organiseert The Beach
regelmatig maak-activiteiten voor de jeugd in Nieuw-West.
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Het van Eesteren Museum is gelegen aan de Sloterplas en
toont haar bezoekers het cultuurhistorisch erfgoed van
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, de ontwerper
van de tuinsteden in Nieuw-West.
The Beach heeft in het verleden al regelmatig samengewerkt met het Van Eesteren Museum, en het Van Eesteren
Museum is tot op heden verbonden bij de ontwikkeling
van het Kindermuseum. en ziet de verbinding als enorm
waardevol voor het vergroten van de culturele impact in
Amsterdam Nieuw-West en de rest van de stad.

Onder andere het project studio osdorperban wordt
gezamelijk met Moving Arts Project uitgevoerd.

De Appel is een kunstinstellingen in Amsterdam
Nieuw-West die toonaangevende hedendaagse kunst
presenteert, een platform voor kunst en debat is en
diverse activiteiten ontwikkelt.

Stadsdeel Nieuw-west ondersteund en faciliteert
meerdere projecten en initiatieven van de Beach. Onder
andere de pedagogische alliantie, de URBANIA HOEVE en
de Gangmakers. Daarnaast is het stadsdeel samen met
The Beach bezig met de verbetering van de keten van
Talentontwikkeling en dient The Beach als locatie voor al
het overleg van het Stadsdeel omtrent jeugd.

The Beach en de Kandidatenmarkt hebben samen met
nog drie andere organisaties in de garage notweg
afgesproken om statushouders actief te begeleiden naar
werk, ondernemerschap of scholing. Er stromen onder
andere verscheidene mensen met een ambitie voor ‘maken’door van de kandidatenmarkt naar The Beach om hier
deel te nemen aan projecten.

Moving Arts Project (MAP) is het multidisciplinaire kunstenaarscollectief van Diane Elshout, Janine Toussaint en
Noud Verhave. Met The Beach zijn ze al verschillende
samenwerkingen aangegaan waarbij ze projecten hebben
gerealiseerd die de gemeenschap versterken.
MAP gebruikt de stad als inspiratiebron én als podium en
werkt altijd samen met bewoners uit de wijk. Met diverse
projecten willen ze mensen letterlijk en ﬁguurlijk in beweging brengen en hopen op deze manier een verandering
teweeg te brengen.
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18 De Appel

Als maakplaats werkt Noorderhof geregeld met The
Beach Samen, bijvoorbeeld in het maken van de verbeterde versie van de pizza en broodoven gemaakt die door de
Wilde chefs wordt gebruikt, en is verbonden bij Urban
Talentz.
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18
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17 Moving Arts Project
11 HvdW ‘t Blommetje

6

ICK (Internationaal Choreograﬁsch Kunstencentrum), is
een spraakmakend dansgezelschap dat internationale
dansvoorstellingen produceert, samenwerkingen aangaat
met gastkunstenaars en tal van research –en educatieve
projecten initieert. Als Stadsgezelschap Dans van Amsterdam en huisgezelschap van theater De Meervaart draagt
ICK bij aan de dansontwikkeling van de stad.
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23 SW-SL
Samen Wonen Samen Leven is een sociale onderneming.
In het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van activiteiten
van en door bewoners, hanteert SW-SL de B.O.S.
werkwijze. Dat betekent dat er van Binnenuit, van
Onderop en Samen wordt gewerkt. Activiteiten en
projecten worden met inzichten en kennis vanuit de
leefwereld van groepen bewoners en samen met de
bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars,
uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn dus de
mensen zelf. Samen met SW-SL onderzoekt de Beach het
maken van vitale hubs in Nieuw-West, en SW-SL is ook de
potentiële locatie van de derde T-Tuin.

9

24 New Metropolis
(Pakhuis de Zwijger)
Legenda
8

Partner organisatie

Wegen

2

Tuinen van West

Gebouwen

7*

Gevestigd buiten
Nieuw-West

Groen
Water

Vanaf het voorjaar 2018 realiseert Pakhuis de Zwijger in
haar dependance New Metropolis Nieuw-West programma’s, projecten en exposities op het snijvlak van stedelijke
ontwikkeling en kunst en cultuur. Ze zijn het lokale
podium ‘voor de stad van morgen' en verbinden verleden,
heden met de verbeelding van de toekomst. Bewoners
(jong en oud), bestuurders en ambtenaren, maatschappelijke professionals, en ondernemers komen samen
rondom de opgaven en uitdagingen van het stadsdeel.

The Beach - September 2020

The Beach organiseert samen met New Metropolis verschillende evenementen, we verzorgen met de Wilde
Chefs geregeld de catering voor New Metropolis en The
Beach is nauw betrokken bij hun activiteiten.

21 DW-RS/Bureau Barel
Stichting DW-RS gelooft in de kracht van kunst en
creativiteit. Daarom dragen ze op verschillende niveaus bij
aan de ontwikkeling van de (podium)kunsten in Nederland.
Enerzijds produceert DW-RS voorstellingen en festivals
die niemand onberoerd laten. We kiezen hierbij voor
laagdrempelig aanbod dat doorgaans gemaakt is voor
en/of door buurtbewoners. DW-RS werkt ook in buurten
en wijken, in Nederland en internationaal.
DW-RS coördineert onder andere de Zomer in Nieuw-West
waar ook Gangmakers verscheidene activiteiten hebben
verzorgd. The Beach is ook regelmatig met DW-RS en
Bureau Barel in gesprek over mogelijke bijdrages van The
Beach aan andere evenementen en festivals, zoals
bijvoorbeeld het Sloterplas Festival.

25
12 Tuinen van West
De ondernemersvereniging Tuinen van West maakt samen
met de Beach een cultureel programma met als doel de
bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden van de Tuinen
van West te onderzoeken en er vorm aan te geven. We
doen dit door samen met boeren, kunstenaars, ontwerpers en bewoners een plek (hub) te maken waaruit we
kunnen werken en kleinschalige evenementen te organiseren. Daarnaast organiseren The Beach ook samen met
de Tuinen van West het Tuinen van West Fest.
Tot slot maakt de ondernemingsverening ook Wieland
mede mogelijk.
Naast de samenwerking tussen de beach en verschillende
leden van de ondernemingsvereniging.
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26 STWT
Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden is
opgericht in 2006 en verzorgt het onderwijs met 16 scholen in het basisonderwijs én speciaal onderwijs.
Tot STWT behoren diverse scholen, waaronder regulierDalton-, en Montessorionderwijs en bevindt zich in
Nieuw-West. De stichting zorgt ervoor dat alle scholen
ﬁnanciële stabiliteit, een efﬁciënt personeelsbeleid en
duidelijke kaders hebben. Ze gaan uit van de kernwaarden
uniciteit, openheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. De ambities van de scholen zijn als volgt geformuleerd: het beste uit ieder kind; ouders als educatieve
partners; de school verbonden met de wijk; de school/de
scholen als lerend gemeenschap; coachend leiderschap.
STWT en The Beach werken regelmatig samen om programma’s voor kinderen te realiseren. The Beach organiseert dit najaar ook een grote scholingsdag voor het personeel van de aangesloten scholen omtrent het thema
inclusiviteit.
Samen proberen we ook een oplossing te vinden voor het
lerarentekort.

27 VoorUit
Bij VoorUit zetten studenten zich tien uur per week in voor
de buurt in ruil voor woonruimte. Samen met
buurtgenoten organiseert VoorUit verschillende
activiteiten.
Op verschillende momenten in de week organiseert
Vooruit activiteiten voor de buurt op locatie bij The Beach.

28 Hogescholen
The Beach werkt samen met verschillende hogescholen,
onder andere de HVA: sociale dynamieken en civic en play
media, Breitner Academie, Reinwardt Academie en de
HKA.
We werken samen aan projecten, verzorgen stages,
Leerwerkplekken en hebben ruimte voor masterprojecten.
We werken ook samen met het lectoraat van de
hogescholen aan onderzoek en publicaties, een voorbeeld
hiervan is de publicatie ‘ Meer Straatwaarden: een pleidooi
voor erfgoedmaken als engagement’.
Tot slot verzorgt The Beach geregeld workshops in
Sustainist Design voor de partner-hogescholen.
* Door de verschillende locaties van de hogescholen staan
deze niet als locatie op de kaart.

