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Proeverij in Museum IJsselstein was een groot succes!  

De Proeverij op zondag 15 september werd gehouden met 12 standhouders uit IJsselstein 

en omgeving, om lokale, natuurlijke en bewuste voeding te promoten. De enthousiaste en 

deskundige standhouders hadden de heerlijkste hapjes te proeven en verkochten allerlei 

mooie produkten zoals biologische groenten van eigen teelt, groenten jams, 

vlierbessenchutney, veganistische appeltaart enzovoorts. De Proeverij was de 1e stop in 

de fietstocht Trap je naar je Hapje - dit bracht heel veel fietsers naar het museum die 

genoten van de zonnige dag. Ook veel andere inwoners van IJsselstein wisten de weg naar de Proeverij te vinden: in 

totaal zijn er 600 bezoekers geweest voor dit evenement! 

Eetbaar IJsselstein doet mee met fotowedstrijd van Groen Dichterbij 

We hebben een foto ingestuurd van de appelpluk van 31 augustus, en proberen nu zoveel 

mogelijk stemmen voor onze foto te krijgen. Bij voldoende stemmen is er namelijk een 

prijs van € 1000,- te winnen, wat ons een goede start zou geven voor het realiseren van 

de gezamenlijke pluktuin in IJsselstein. Help ons en stem ook, en vraag iedereen die je 

kent om mee te stemmen!  Met deze link vind je informatie hoe je kunt stemmen en hoe 

we er nu voor staan. Je kunt stemmen tot 19 oktober 2013. 

Eetbaar IJsselstein in de Pers  

Door de activiteiten van de afgelopen tijd mag Eetbaar IJsselstein in belangstelling van de pers 

verheugen. Zenderstreeknieuws heeft persberichten en leuke foto's geplaatst, Rond de Mast heeft 

een foto van de appelpluk geplaatst, en het AD-UN heeft een groot artikel gewijd aan Eetbaar 

IJsselstein en onze doelen. Het draagt allemaal bij aan de zichtbaarheid van Eetbaar IJsselstein, 

waardoor IJsselstein ons leert kennen. Lees meer 

Start van Werkgroepen 

Op 26 september zijn er tijdens het algemene overleg een aantal werkgroepen gevormd. De werkgroepen gaan 

verschillende doelen verwezenlijken, zoals het realiseren van een gezamenlijke moestuin, het realiseren van 

marktplaatsen en het verzorgen van activiteiten. Daarnaast zijn er ondersteunende werkgroepen om te zorgen voor 

zichtbaarheid en budget. Lees meer 

Eetbaar IJsselstein te vinden op Wereldfestival op 29 september 

Het comité IJsselveld festivals organiseert elk jaar bij de Clinkhoeff in IJsselstein een vrijmarkt 

(in april) en een Wereldfestival met kunst en proeverijen (in september). Het comité IJsselveld 

festivals bestaat uit bewoners van IJsselstein-Noord en vrijwilligers, en wordt ondersteund door 

Pulse. We bestaan sinds 2007. Ook Eetbaar IJsselstein doet dit jaar mee met het 

Wereldfestival. Je kunt er versgeplukte appels uit IJsselstein krijgen en meer te weten komen 

over wat Eetbaar IJsselstein doet en voor plannen heeft. Kom even langs bij onze kraam! 

Veel interessante links op website Eetbaar IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein wil ook andere initiatieven op het gebied van lokale, natuurlijke en bewuste voeding promoten, en 

neemt daarom relevante links op op de website naar deze initiatieven. Neem eens een kijkje op de website, er is al 

veel te vinden. 

http://vrouwenenijsselstein.wordpress.com/2013/07/10/vrouwenijsselstein-organiseert-proeverij-samen-met-mij-museum-ijsselstein-zo-15sept13/
http://vrouwenenijsselstein.wordpress.com/2013/09/15/sfeervol-gezellig-heel-druk-bezocht-proeverij-in-museum-ijsselstein/
http://www.proefrit-lopikerwaard.nl/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/09/25/help-mee-om-een-gezamenlijk-pluktuin-in-ijsselstein-te-realiseren/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/in-de-pers/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/werkgroepen/
http://www.eetbaarijsselstein.wordpress.com/

