
Verslag Eetbaar IJsselstein bijeenkomst – 12 mei 2014  

 

 

Aanwezig:  

Ida Hoogma, Greetje Zijderveld, Hendriek Prins (nieuw), Karin S., Gerrie Evers (bestuur) en Clarie 

van de Langenberg (bestuur en verslag) 

 

 

Hendriek is vanavond voor het eerst, dus we beginnen met een voorstelrondje waarbij iedereen iets 

vertelt over groen ervaringen en waar de belangstelling ligt.  

 

Zo is Ida geïnteresseerd in het historische aspect van de kruidentuin, zelf heeft zij zich verdiept in 

vergeten groenten. Greetje wil vooral leren over eetbaar groen en ontdekken of het iets is voor 

haar. Karin vindt de bewustwording rond voedsel van belang. Gerrie geeft onder andere 

natuurlessen aan kinderen. Hendriek heeft ervaren dat het hebben van een tuin en eetbaar groen, 

zoals kruiden, belangrijk voor haar is. Clarie vindt mensen enthousiast maken over eetbaar groen 

belangrijk.  

 

Clarie vertelt kort over de projecten die op het moment lopen, waar iedereen op inspringt met 

ideeën. Zoals: 

 Voor de kruidentuin zijn nog naambordjes nodig. Ideeën: grote stenen met namen of 

naambordjes van klei maken. Zie je een leuk voorbeeld? Gerrie: maak een foto en stuur deze 

naar ons op. Karin werkt regelmatig in de tuin in haar lunchpauze op dagen dat ze thuis werkt 

en vindt het een prettige plek. Hendriek en Ida zijn ook van plan om te komen. Tijden: 

woensdag en zondag van 11.0-13.00 uur en vrijdag van 16.30-18.30 uur.  

 Eetbare bloemen, kruiden en ander eetbaar groen kun je ook al op kleine oppervlaktes kweken. 

Zoals in potten of op het balkon. Of klimmers zoals courgette, kerstomaten, tomaten, 

capucijners of bonen. Eetbare bloemen zijn onder andere: Oost-Indische kers (het blad smaakt 

naar radijs en de bloem ook), Goudsbloemblaadjes, bloem van courgette en pompoen. Kruiden 

zoals munt, lavendel, oregano doen het al snel goed in potten.  

 Elke vrijdag van 14.00 – 16.00 uur is er een kraam van Eetbaar IJsselstein bij het Museum, daar 

kun je stekjes en zaden ruilen of kopen. Je kunt er ook zaden voor Zaden voor Voedsel 

inleveren.  

 Wie wil meedoen met Thee in de Tuin? Dit is elke 1e zondag van de maand to november, als de 

Walkade kunstenaars hun Open Atelier hebben. De eerstvolgende keer is zondag 1 juni van 

14.00 – 15.30 uur. Ida sluit zich aan bij het team dat de middag organiseert. Ze wil ook iets 

bakken. Gerrie wil volgende keer Marokkaanse munt voor thee menemen en bijbehorende 

koekjes bakken.  

 Clarie deelt de appelpluk en kraampjes flyers uit. Karin heeft een idee voor flyers: om deze in A4 

formaat op de folderwand van Uit in IJsselstein te hangen, en er nog meer van de flyers die we 

hebben neer te leggen. Goed idee, dat we gaan uitvoeren.  

 Er wordt gevraagd om meer flyers – volgens sommigen werkt dit goed. Als je een flyer ziet 

liggen die je interesseert, neem je deze mee. Clarie: voor flyers moeten kosten gemaakt 



worden, we zijn er daarom nog niet heel scheutig mee. Het bestuur gaat op zoek naar sponsors 

zodat we meer kunnen doen. En wellicht dat op de beursvloer een deal gemaakt kan worden, 

aldus Gerrie.  

 Gerrie vertelt over haar project Zaden voor Voedsel (zie bijlage). Het gaat goed met het project. 

Ze heeft al een doos vol zaden van allerlei mensen gekregen. Ze stuurt foto’s op voor op de 

website. Een volgende stap is om scholen en winkels te benaderen.  

 Aanstaande zaterdag, 17 mei van 13.30 – 16.30 uur, staat Eetbaar IJsselstein met een kraam op 

de Stekjesmarkt, Achtersloot 102. Ida biedt aan om mee te helpen van 14.00 – 15.30 uur en 

neemt ook stekjes mee. Gerrie staat er ook, net als Clarie, die ook stekjes meeneemt.  

 Gerrie vertelt over haar natuurlessen aan kinderen die zij geeft voor de Gemeente IJsselstein, 

via de organisatie Buitenwijs. Ze brengt de kinderen in contact met de natuur, leert ze dat een 

beetje vies worden niet erg is en dat het fijn is om buiten te zijn en te ontdekken wat er leeft in 

de natuur. Zoals wat je vindt als je met een schepnetje in een vijver vist.  

 Clarie heeft Goudsbloem stekjes meegenomen voor iedereen en vraagt om af en toe een 

bericht of foto hoe het ermee gaat. Ida heeft een leuk recept met courgette bloemen dat ze toe 

zal sturen voor op de website/facebook.  

 Hendriek vertelt over Willem & Drees in Achterveld, waar je “groente van de dag” kunt kopen. 

www.willemendrees.nl  

 Slakkenremedies: een chinese kool planten, daar zijn slakken dol op, dan blijven ze van andere 

planten af. Bananenschillen hebben hetzelfde effect.  

 Op zaterdagmiddag 28 juni staat Eetbaar IJsselstein op de 2-jaarlijkse Verenigingenmarkt. Team 

van die dag: Josien, Quina, Gerrie en Clarie. Ida kijkt of ze ook mee kan helpen. Ideeën: iets te 

eten aanbieden (liefst uit de kruidentuin!), bijvoorbeeld pesto op stokbrood. De teamleden 

krijgen een uitnodiging voor een teamoverleg over de deelname van Eetbaar IJsselstein, hoe 

het aan te pakken, wat aan te bieden enzovoorts.  

 

 

Eerstvolgende Eetbaar IJsselstein bijeenkomst:  

maandag 30 juni van 20.00 -22.00 in Dantes Vriendjes, Televisiebaan 106a (naast de Jumbo) 

 

  

http://www.willemendrees.nl/


De informatie over Eetbaar IJsselstein nog een keer op een rijtje: 

 

Website Eetbaar IJsselstein 

Facebook pagina Eetbaar IJsselstein 

Facebook groep Eetbaar IJsselstein uitwisseling 

Twitter account van Eetbaar IJsselstein 

Agenda activiteiten van Eetbaar IJsselstein op Uit in IJsselstein 

 

 

Activiteit 

 

Dagen Tijden 

Tuindagen in de Historische 

Kruidentuin in het 

Vestingsplantsoen langs de 

Walkade  

 

Woendag 

Vrijdag 

Zondag  

11.00 – 13.00  

16.30 – 18.30 

11.00 – 13.00 

Kraampje bij Museum Vrijdag 14.00 – 16.00  

 

Eetbaar IJsselstein bijeenkomst  

 

Maandag, 1x per 4-6 weken 

 

(Vanaf juli elke laatste 

maandag van de maand) 

 

20.00 – 22.00  

Thee in de Tuin 

 

Elke 1e zondag van de maand 

tot november 

 

14.00 – 15.30 uur  

 

 

http://www.eetbaarijsselstein.nl/
https://www.facebook.com/EetbaarIJsselstein
http://www.facebook.com/groups/337351509738759/
https://twitter.com/EetbaarIJsselst
http://www.uitinijsselstein.nl/eetbaar-ijsselstein

