
 

          
      

 

 

 Uitnodiging 1e Groen Café 
Een samenwerking van: 

Wijktuin Achterveld  Bijenvereniging IJsselstein e.o.  Groei&Bloei IJsselstein e.o.  Eetbaar IJsselstein  

Zondag 9 april van 14.00 – 16.00 uur  
Locatie: Xperience, Teenschillerpad 2, Achterveld  

Gratis toegang, aanmelding noodzakelijk: info@eetbaarijsselstein.nl  

 

Wij willen tweemaandelijks op de 2
e
 zondag  van de maand een informele ontmoetings- en uitwisselingsplek bieden 

voor iedereen die enthousiast is over natuur, samen (eetbaar) tuinieren, duurzaamheid en gezonde voeding en er meer 

over te weten wil komen. Op 9 april starten we met het geven van korte interactieve beeldverhalen vanuit onze vier 

organisaties voor de eigen ‘achterban’. Daarna nodigen we ook andere belangstellenden uit om deel te nemen aan het 

Groen Café, als bezoeker of presentator. Volgende data: 11 juni – 13 augustus – 8 oktober – 10 december.  

 

Wijktuin Achterveld-Groenvliet 

Een terugblik op een prachtig  eerste jaar van Wijktuin Achterveld-Groenvliet door middel  van een 

fotoreportage.  Daarna een vooruitblik op de plannen voor het komende seizoen. 

Bijenvereniging IJsselstein e.o. 

De "Bij en Wij" wat betekent dat voor U? "Bloemen, Fruit, Honing , ? " 

Groei&Bloei IJsselstein e.o.  

Groei & Bloei is een landelijke vereniging voor mensen die van tuinen en tuinieren houden. Bij het 

lidmaatschap van de vereniging ontvangt men het maandblad Groei & Bloei, en tevens wordt men lid van één 

van de plaatselijke afdelingen.Tijdens het Groen Café zal dieper worden ingegaan op de verschillende 

activiteiten van de afdeling IJsselstein. 

Eetbaar IJsselstein 

Wij creëeren Inspirerende ontmoetingsplekken in eetbaar groen, die we  met liefde voor de natuur 

onderhouden. Bijvoorbeeld met onze Proeverij, Appelpluk en Thee in de Tuin. Tijdens het Groen Café laten 

we zien & proeven hoe je je eigen omgeving makkelijk mooier & eetbaarder kunt maken.  

 

 

Er is een Stekjestafel aanwezig, waar je stekjes en zaden die je in april kunt zaaien kunt kopen voor € 0,50.  Onderling 

ruilen is ook een mogelijkheid    Er is een Tableau met oogst uit de tuinen     In de Leeshoek vind je boeken en 

tijdschriften  om door te geven aan elkaar     Op het Activiteitenprikbord vind je de activiteiten die onze organisaties 

in april/mei aanbieden    In de Fotohoek zijn kleine foto-tentoonstellingen te zien van onze organisaties     Aan de 

Bar is kruidenthee ( koffie/thee) met een koekje te koop voor € 0,50     Tussendoor is een kleine Proeverij met hapjes 

gemaakt van oogst uit de tuinen     Er is ruimte om te Netwerken      In de Doehoek kun je meehelpen met het 

verpakken van zaden uit de tuinen. 


