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Eetbaar IJsselstein bijeenkomst 27 januari 2014  

 

Het was een gezellige eerste bijeenkomst van het jaar, waarbij we een 

drietal projecten rond de kruidentuin in het Vestingsplantsoen gestart zijn. 

Ook willen we een stand huren tijdens internationale vrouwendag op 8 

maart in Pantalone bij V&IJ om Eetbaar IJsselstein te promoten. Voor alle 

projecten hebben zich deelnemers opgegeven zodat we ook van start 

kunnen gaan! (Wil je ook meedoen? Kijk op de website welk project je 

aanspreekt en meld je aan.) Tot slot hebben de deelnemers bekeken welke planten zij willen gaan voorzaaien (zie foto) 

– een deel van de plantjes zal in de kruidentuin geplaatst worden. Lees meer  

 

 

Uitnodiging volgende Eetbaar IJsselstein bijeenkomst 

 

Maandag 24 februari 2014 van 20:00 – 22:00 uur 

Locatie: Kinderdagverblijf Dantes vriendjes, Televisiebaan 106a  

(gratis parkeren naast de Jumbo) 

Graag even aanmelden: info@eetbaarijsselstein.nl  

 

 

NIEUWE PROJECT VOORSTELLEN 

 

Project voorstel Ontwerpen Voedseltuin 

Vestingsplantsoen 

 

Op dit moment is het Vestingsplantsoen een park met voornamelijk gras 

en een paar bomen en wordt er niet veel gebruik van gemaakt.  Op deze 

plek kan een centrale en toegankelijke voedseltuin aangelegd worden waar 

veel inwoners van IJsselstein aan mee kunnen doen. Het project voorstel 

betreft het ontwerpen van een dergelijke voedseltuin en het vragen van 

toestemming aan de gemeente om de tuin te mogen ontwikkelen.  

 

Op maandagavond 24 februari kan iedereen die dat wil zich aanmelden voor dit project. Het project voorstel wordt 

meegestuurd met de agenda van de avond.  

 

Project Zaden voor Voedsel 

 

Prof. Dr. Willen van Cotthem trekt zich het lot aan van mensen in Azië, 

Afrika en Zuid-Amerika, ruimte voor het telen van groenten en fruit 

hebben deze mensen genoeg, het ontbreekt ze aan geld voor zaaigoed. 

Als een wateropslorpende bodemverbeteraar in de grond gemengd 

wordt, volstaat een kleine hoeveelheid water om de bodem voldoende vochtig te houden voor een continue 
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plantengroei. Wat momenteel ontbreekt is voldoende zaad van tropische vruchten.  Hij vraagt om zaden die wij 

kunnen halen uit de vruchten die wij gebruiken en waarvan we de pitten weggooien. Er zijn adressen in Nederland 

waarheen de pitten gestuurd kunnen worden.  Voor IJsselstein wil Eetbaar IJsselstein als inzamelingspunt gaan 

fungeren. 

 

Op maandagavond 24 februari kan iedereen die dat wil zich aanmelden voor dit project. Het project voorstel wordt 

meegestuurd met de agenda van de avond.  

 

NIEUWS van afgelopen maand  

 

 

Eetbaar IJsselstein vraagt versterking aan NLdoet  

 

Eetbaar IJsselstein heeft versterking aangevraagd bij NLdoet om op 

zaterdagmiddag 22 maart (van 13:00 – 16:00 uur) hulp te krijgen bij het 

opknappen van de kruidentuin in het Vestingsplantsoen. Er van uitgaande 

dat 5 deelnemers van Eetbaar IJsselstein willen helpen in de tuin, hebben 

wij om nog 5 vrijwilligers als versterking gevraagd. Ook hebben wij 

NLdoet om financiële ondersteuning voor gevraagd en gekregen.Het 

leuke van NLdoet (van het Oranjefonds) is dat deze organisatie voor veel zichtbaarheid zorgt door alle publiciteit die 

ze genereren. Zo hebben ze een eigen facebook pagina NLdoet. Zie de website van NLdoet voor meer informatie 

over de klus bij Eetbaar IJsselstein.  

 

Eetbaar IJsselstein bezoekt het voedselbos van 

Makeblijde in Houten 

 

Quina en Clarie van Eetbaar IJsselstein hebben een rondleiding door 

Wouter en Xavier van Food Forest Netherlands meegemaakt op zaterdag 

25 januari. Zij zijn al jaren bezig om voedselbossen (een combinatie van 

eetbaar groen en mooie natuur) te introduceren in Nederland. In 

Makeblijde kunnen ze zich uitleven op een hectare grond, en dat doen ze 

dan ook. Lees meer op de website: Makeblijde met voedselbos 

 

 

Geslaagd overleg herinrichting Kruidentuin 

Vestingsplantsoen 

 

Met zeven deelnemers van Eetbaar IJsselstein zaten we 7 februari om de 

tafel bij Florie thuis, om te brainstormen over de herinrichting van de 

Kruidentuin in het Vestingsplantsoen. We willen er een Historische 

Kruidentuin (met een knipoog) van maken en de tuin weer op laten 

bloeien.  Lees meer 

 

 

http://www.facebook.com/nldoet
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6396856
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/01/25/eetbaar-ijsselstein-bezoekt-makeblijde-voedselbos-in-houten/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/02/08/geslaagd-overleg-herinrichting-kruidentuin-vestingsplantsoen/
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Overleg informatiestand tijdens int. Vrouwendag 

op 8 maart in Theater Pantalone 

 

Eetbaar IJsselstein zal aanwezig zijn met een informatiestand om Eetbaar 

IJsselstein nog bekender te maken. Josien en Maria zullen deze stand 

verzorgen. Hierbij worden alle promotiemiddelen en ideeën die ze hebben 

ingezet. Lees meer  

 

 

 

Kiemkracht in IJsselstein 

 

Het gaat goed met het voorzaaien! Zie de foto van Elisa – die er ook gelijk 

een handig ‘klimrek’ voor de zaailingen bij heeft bedacht.  

 

Lees ook Voorzaaien planten in februari en maart met foto’s van Maria.  

 

 

 

 

Lopende projecten 

 

1. Project Historische Kruidentuin Vestingsplantsoen inrichten/onderhouden/activiteiten, zie bericht 

2. Project Opening Historische Kruidentuin op 30 maart 2014, zie bericht 

3. Project NLdoet in Historische Kruidentuin op 22 maart 2014, zie bericht 

4. Project Stand Eetbaar IJsselstein op Int. Vrouwendag bij Vrouwen&IJsselstein 8 maart 2014, zie bericht  

 

Contact met Eetbaar IJsselstein 

 

VOLG de website van Eetbaar IJsselstein! 

 

Eetbaar IJsselstein geeft deze maandelijkse nieuwsbrief uit, maar misschien wil je vaker op de hoogte gehouden 

worden. Dat kan door de website www.eetbaarijsselstein.nl  te volgen. Je kunt dit doen door de button [VOLG deze 

website] aan te klikken. Je vindt deze button bovenaan in de rechterkolom. Je krijgt dan elk nieuw bericht per e-mail 

toegestuurd.  

 

Facebook & Twitter 

 

Voor degenen die het leuk vinden om met elkaar uit te wisselen over Eetbaar IJsselstein, is er een nieuwe Facebook 

groep gestart: Eetbaar IJsselstein uitwisseling. Met deze link kun je je daarvoor aanmelden. We hebben ook een 

openbare Facebook pagina Eetbaar IJsselstein Op Twitter kun je ons vinden als @EetbaarIJsselst. Zie link.   

 

http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/02/12/overleg-over-eetbaar-ijsselstein-stand-tijdens-int-vrouwendag-op-8-maart-in-pantalone/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/02/13/voorzaaien-planten-in-februari-en-maart/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/01/28/1-project-historische-kruidentuin-vestingsplantsoen-aanlegonderhoudactiviteiten/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/01/28/2-project-opening-historische-kruidentuin-30-maart-2014/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/01/28/3-project-nldoet-op-zaterdag-22-maart-2014-in-kruidentuin-vestingsplantsoen/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/02/13/4-project-informatiestand-eetbaar-ijsselstein-tijdens-int-vrouwendag-in-pantalone-op-8-maart-2014/
http://www.eetbaarijsselstein.nl/
https://www.facebook.com/groups/337351509738759/
https://www.facebook.com/EetbaarIJsselstein
http://twitter.com/EetbaarIJsselst

