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‘Weet wat je eet!’  

Cursus Eetbare Groente 

Kweek je eigen groente en leer 

alles in 10 bijeenkomsten: 
 

- Eetbare Tuinen 

- Eetbare Venster banken 

- Eetbare Balkons 

- Voedselvoorziening 

 

Groentegroep EcoVrede 

Doe mee in de vormgeving en 

ontwikkeling van eetbare wijk-

tuinen. 

 

En vrucht– en notenbomen bij u 
in de straat. 

 

 

 

 

U kunt  ook altijd mee eten! 

 

Tegen een gereduceerd bedrag 
kennis maken met wereldse 

gerechten. 

 

Wie helpt er mee groentes en 
kruiden te kweken en zaaien om 

een eetbare wijk te maken?  
 

Alle hulp is welkom, we komen 
handen tekort. 

 

 

 

EVS - EcoVrede 

Aanbod 
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Eetbaar groen 

EVS-EcoVrede is een platform voor 
en door mensen met praktische en 

leuke oplossingen voor een gezonde 
leefstijl in de 21e eeuw. Voor een 

goede verhouding van mens en na-
tuur.  Wij zijn een non-profit stich-

ting. 

 

EVS staat voor Ecologisch Vernieu-
wende Samenleving  

 

Met elkaar kunnen wij onze leefom-
geving, gezonder, eetbaar, mooi en 

goed voor kinderen maken. 

 

Eetbaar groen is een van de 5  

pijlers van Ecovrede. De 4 andere 

pijlers  zijn: 

 

- Het Nieuwe Groene Werken 

- Kinderspeelnatuur 

- De Groene Toren 

- Groene Gezondheidszorg 

Doet u mee aan de „Groen(te) 
Groep van Ecovrede, in uw wijk 

en  bij u thuis? 

 

Wij willen in en rond Arnhem 

een “eetbaar groen project” be-

ginnen, zodat u lekker en ge-
zond kunt eten uit uw eigen 

groentebakken.  

 

Voor dit aanbod heeft u niet 

veel ruimte nodig. Het kan op 
uw balkon, in uw tuin of thuis 

op uw vensterbank. 

 

Het voordeel van groente uit uw 
eigen tuin is dat u een goedkoop 

natuurproduct heeft:  

 

 

 

 
 

EcoVrede, de dynamiek van 

een gezonde samenleving! 

Contact Organisatie 

U kunt ons vinden op de hoek 

van Presikhaafpark in de toren 
van Rijkswaterstaat. 

Elke dinsdagavond hebben wij 

een informatie avond om 19.00 
uur. 

Ook uw idee of plan is van har-
te welkom. Samen wordt het 

uitgewerkt! 

 

Telefoon:  
026 707 18 58 

06 18 68 52 48 
 

E-mail:  
ecovrede.evs@gmail.com 

 


