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Eetbaar IJsselstein haalt prijs op van foto Appelpluk bij 

Groen Dichterbij 

 

Op 23 november is de prijsuitreiking geweest voor alle winnaars, tijdens 

een groot evenement dat Groen Dichterbij organiseerde. Dit was een 

fantastisch evenement, waarbij ook ruim 30 groen projecten uit heel 

Nederland voor een wedstrijd om Icoon project van de provincie te 

worden.  

 

Robert van Wanrooij, Quina Paz Fonseca en Clarie van de Langenberg waren aanwezig tijdens dit evenement om 

met initiatief-nemers van groen projecten te praten, een workshop permacultuur te volgen en te genieten van mooie 

exposities. We hadden ook een tuinposter van onze foto gewonnen, maar die was helaas nog niet gearriveerd tijdens 

het event. Deze krijgen we nagestuurd. Op de website staat een verslag van de dag. Lees meer  

 

 

Eetbaar IJsselstein organiseert workshop Bijenhotel 

maken  

 

De werkgroep Activiteiten & Educatie (Henriëtte Das, Angela Beckwith, 

Saskia Raue en Roos de Ridder) hadden in samenwerking met imker Bob 

Kosterman van de Bijenvereniging IJsselstein en de Natuurkoepel Groene 

Waarden, technische mannen Jan van Paassen en Tom Hannes en 

materiaal van Henriëtte Keijzer de workshop terdege voorbereid.  

 

Zo was er veel materiaal voor de workshops zoals bamboe, plankjes, 

schroeven, houten stammetjes, bindmateriaal en waren er veel gereedschappen, van zware boren tot en met kleine 

zaagjes. Er zijn deze middag 23 bijenhotels gemaakt door de deelnemers. Zie een impressie van de workshop met 

foto’s. De Zenderstreek heeft daarna een mooi artikel geplaatst over de workshop.  

 

 

Eetbaar IJsselstein bezoekt permacultuur tuin in 

IJsselstein  

 

Permacultuur is een visie waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt 

van de kracht van de natuur zelf. Ivon Vrolijk en Harm Rubingh hebben al 

jaren een moestuin, mede op basis van deze principes en Eetbaar 

IJsselstein mocht op bezoek komen en kreeg een kleine workshop van 

hen. Lees meer op de website.  

  

 

Op dinsdag 17 december is er een Algemeen overleg van Eetbaar IJsselstein voor de werkgroepleden en andere 

belangstellenden. Zie de Uitnodiging of de website voor meer informatie en aanmelding.  

http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/11/24/mega-inspirerend-event-van-groen-dichterbij-op-23-nov-12-in-de-rijtuighallen-in-amersfoort/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/11/16/lekker-druk-in-studio-10-bij-het-bijenhotel-maken-onder-leiding-van-imker-bob/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/11/21/persbericht-in-zenderstreeknieuws-over-bijenhotels-maken/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/11/22/eetbaar-ijsselstein-bezoekt-permacultuur-tuin-in-ijsselstein-voor-inspiratie/
http://www.loopbaan-energie.nl/EetbaarIJsselstein/Uitnodiging-17dec13.pdf

