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Eetbaar IJsselstein bijeenkomst 24 februari 2014  

Bijna elke maand is er een algemene bijeenkomst van Eetbaar IJsselstein, waarbij iedereen die bij wil dragen aan 

Eetbaar IJsselstein, welkom is. Je kunt op allerlei manieren bijdragen: door je aan te sluiten bij projecten zoals het 

opknappen en onderhouden van de Historische Kruidentuin in het Vestingsplantsoen. Het bestuur draagt nieuwe 

projecten aan waar je desgewenst aan mee kunt doen, en je kunt ook zelf een project voorstel doen. Elke bijeenkomst 

krijg je informatie over de recent afgesloten, lopende en nieuwe projecten. In het verslag kun je lezen wat er vorige 

bijeenkomst naar voren kwam: verslag.  

 

 

Uitnodiging volgende Eetbaar IJsselstein bijeenkomst 

 

Maandag 31 maart 2014 van 20:00 – 22:00 uur 

Locatie: Kinderdagverblijf Dantes vriendjes, Televisiebaan 106a  

(gratis parkeren naast de Jumbo) 

Graag even aanmelden: info@eetbaarijsselstein.nl  

 

 

NIEUWS 

 

         Opening Historische Kruidentuin op 30 maart!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florie en Ben hebben ruim 200  

uitnodigingen in brievenbussen  

van buurtbewoners gedaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/02/26/overleg-eetbaar-ijsselstein-24-februari-2014/
mailto:info@eetbaarijsselstein.nl
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NIEUWE PROJECT VOORSTELLEN 

 

 

Project 7 - Kraampje Museumplein 

 

Na de opening van de kruidentuin op 30 maart, zal de kruidentuin elke 

vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur open zijn voor bezoekers. Er zal dan 

iemand van Eetbaar IJsselstein aanwezig zijn om informatie te geven over 

kruiden en Eetbaar IJsselstein en er kan natuurlijk ook getuinierd worden.  

 

Daarnaast zal Eetbaar IJsselstein een kraampje verzorgen op het museum plein, 

voor Museum IJsselstein, Walkade 2-4. De tafels voor het kraampje komen van 

het museum en worden door Eetbaar IJsselstein op het plein gezet. Bij 

regenachtig weer komt het kraampje in ’t Koffiehuis te staan in het museum. 

Via het kraampje wordt informatie gegeven over Eetbaar IJsselstein, maar er kan ook op kleine schaal verkocht 

worden. Bijvoorbeeld producten met kruiden, stekjes, plantjes en bolletjes en zaden. Ook kun je er zaden inleveren 

voor Zaden voor Voedsel. Het kraampje wordt gedeeld met IJsselstein Handmade, een collectief van creatieve 

ambachten.  

 

Op maandagavond 31 maart of per email kan iedereen die dat wil zich aanmelden voor dit project. Vind je het leuk om 

af en toe of regelmatig het kraampje te verzorgen en ambassadeur van Eetbaar IJsselstein zijn, laat het dan weten. Heb 

je ideeën voor verkoop of heb je zaden/stekjes om te ruilen? Dat horen we ook graag.  

 

 

Project 8 – Wellant College in Montfoort, planten 

kweken 

Leerlingen van het Wellant College in Montfoort willen onder leiding van 

docent Martijn Kerkhoven planten kweken voor de kruidentuin van Eetbaar 

IJsselstein. Eetbaar IJsselstein levert de benodigde zaden aan, en de leerlingen 

kweken er plantjes van.  

 

 

 

Project 9 – Kraampje Verenigingenmarkt 

Eetbaar IJsselstein wil meedoen met de Verenigingenmarkt die dit jaar op 28 

juni gehouden wordt. Hiervoor wordt door EIJ een kraampje ingericht en 

bemand. In april is er een informatieavond in het Fulco over de markt.  
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Project 10 – Stekjesmarkt annex kinderdoemiddag  

Op 17 mei 2014 is er weer een stekjesmarkt, georganiseerd door Groen Links 

IJsselstein. Eetbaar IJsselstein doet dit jaar ook mee! Er zijn ook leuke 

buitenactiviteiten voor kinderen. Bij mooi weer is het een druk bezocht 

evenement en goede promotie mogelijkheid voor Eetbaar IJsselstein.  

 

 

 

 

Project 11 – Voorzaaien planten  

Deelnemers van Eetbaar IJsselstein hebben al eerder plantjes voorgezaaid. Een 

succesrijke plant is de capucijner, zie foto. Inmiddels staan er capucijners in de 

kruidentuin die voorgezaaid zijn door Maria en door Liseth. Wil je meedoen met 

voorzaaien? Een deel van de planten zal in de kruidentuin geplaatst worden, een 

ander deel is bedoeld voor ruiling en nog een deel voor verkoop.  

 

 

 

 

 

Project 12 – Vrienden van Eetbaar IJsselstein 

Om onze activiteiten voort te kunnen zetten heeft Eetbaar IJsselstein inkomsten 

nodig. Eén van de manieren die we daarvoor in gaan zetten is het werven van 

Vrienden van Eetbaar IJsselstein. Voor € 10,- kun je je Vriend noemen. Daarmee 

steun je het onderhoud van de kruidentuin en het laagdrempelig kunnen houden 

van activiteiten door Eetbaar IJsselstein. Elke nieuwe Vriend krijgt een leuk 

welkomst presentje.  

 

 

 

 

TERUGBLIK   

 

Eetbaar IJsselstein NLdoet, zaterdag 22 maart 

Met een team van 9 vrijwilligers (Robert, Ben, Jolien, Liseth, Quina, Gerrie, 

Arne, Marianne en Clarie) hebben we veel werk verzet op zaterdagmiddag van 

13:00 – 16:00 uur in de Historische Kruidentuin. Onkruid verwijderen en 

nieuwe planten (gekocht met budget van NLdoet) in de vakken zetten waren 

de voornaamste bezigheden. Meer foto’s staan op de website 

Ook zijn plattegronden van de beplanting te vinden op de website, zie pagina 

kruidentuin 

 

 

 

http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/03/22/eetbaar-ijsselstesin-heeft-geslaagde-nldoet-middag/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/kruidentuin/
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Veel werk verzet in de kruidentuin 

Op allerlei tuindagen is veel werk verzet in de kruidentuin. Bijgaande foto is van 

12 maart, waarop Liseth (links) en Josien (rechts) aan de slag zijn met het 

onkruid en Hans (midden) de volgende tegel brengt voor het tegelpad in het 

vak. Inmiddels zijn in 2 vakken tegelpaden gelegd, de andere 2 volgen nog. 

Foto’s van de tuindagen worden regelmatig op de website of op facebook 

gezet. Ook Elisa, Welmoed, Mo, Willem, Saskia, Quina, Ria, Ivon en Clarie 

hebben meegedaan. Komende tuindagen vind je op UitinIJsselstein en via  

facebook evenementen. 

 

 

 

Informatiestand op int. Vrouwendag, 8 maart 

Josien (links) en Maria (rechts) hebben op 8 maart een informatiestand 

ingericht en bemand op internationale vrouwendag in Pantalone. Met onder 

andere foto’s van Eetbaar IJsselstein op de laptop, een zaaikistje met 

capucijners, boeken en informatiemateriaal en flyers. Inschrijvers voor de 

nieuwsbrief konden een dopper winnen, die Josien later naar de winnares 

gebracht heeft. Lees meer op de website 

 

 

 

 

Kruid van de maand maart: salie 

Henriëtte Das zal elke maand een kruid belichten dat in de kruidentuin te 

vinden is. Deze maand staat salie in het zonnetje. Wat kun je met salie, welke 

eigenschappen heeft het enzovoorts.  

Lees meer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopende projecten 

 

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

 Project 5 – Ontwerpen Voedseltuin Vestingsplantsoen  

 Project 6 – Zaden voor Voedsel  

 

 

 

http://www.uitinijsselstein.nl/eetbaar-ijsselstein/tuindag-eetbaar-ijsselstein
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/03/11/1e-project-van-eetbaar-ijsselstein-afgesloten-op-8-maart-verzorgden-josien-en-maria-een-informatie-stand/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/03/13/kruid-van-de-maand-salie/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/01/28/1-project-historische-kruidentuin-vestingsplantsoen-aanlegonderhoudactiviteiten/
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Afgeronde projecten 

 

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

 Project 4 - Stand Eetbaar IJsselstein op Int. Vrouwendag bij Vrouwen&IJsselstein 8 maart 2014 is inmiddels 

succesvol afgerond.  

 Project 3 - NLdoet in Historische Kruidentuin op 22 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/2014/01/28/2-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://www.eetbaarijsselstein.nl/
https://www.facebook.com/groups/337351509738759/
https://www.facebook.com/EetbaarIJsselstein
http://twitter.com/EetbaarIJsselst

