
Naam project  Stek- en entdag (ID 2021.013) 
Aanspreekpunt/verantwoordelijk Cedric Bousché 

Het waarom van het project Gericht op het bevorderen van ontmoeting, netwerk, leggen van 
contact en bevorderen van (langdurige) betrokkenheid. 

Doelgroep Voedselbossers en Agro Foresty-ers Drimmelen/ W-Br en 
voedselbosnetwerk. 

Inspanning Uitnodiging via mail aan mailbestand agro en voedselbos 
Deelnemers uitnodigen om stekken te verzamelen/ruilen etc. 
Pluggen ingekocht van voedselbosbomen etc. Ook onderstammen 
ingekocht.Koffie/thee to go georganiseerd en inschrijven via strak 
tijdschema i.v.m. Corona   

Materialen ter plaatse schep/schop, kruiwagen, catering. Er was gevraagd aan de mensen 
eigen materiaal mee te nemen. Snoeimessen aanwezig 

Datum 30-jan-21 

Tijd 10.00 uur - 14.00 uur 

Plaats Zwaluwseweg 

Resultaat/evaluatie Goeie dag, zie ook foto’s hieronder voor impressie. Aanwezig uit 
Terheijden 3 bezoekers (1 x zoekend naar grond voor voedselbos, 2 
om te stekken en materiaal te leveren), Voedselbos in oprichting 
Den Hout, Voedselbos in aanleg Wagenberg, Voedselbos in 
oprichting Baarle Nassau, Voedselbossen aangelegd in 
Ruchphen/Den Bosch/Boskoop/Made(ecomade)/Made 
((B)oerBurgerBos)/Maarheeze, bezoekers uit Made op zoek naar 
grond, Natuurplein Breda om te stekken, Maarheeze om te stekken. 
Totaal 20 mensen. 

Publiciteit Facebook en mail 

Kosten Geen voor de AmerkantOp. Wel wat donaties voor koffie thee 

Voor herhaling vatbaar Zeker 

Opmerkingen Iedereen hield zich keurig aan tijdschema qua aankomst. Er is 
ontzettend veel verbinding ontstaan, mensen die elkaar niet kenden 
weten elkaar nu te vinden en kunnen een beroep doen op elkaar 
omdat ze dicht bij elkaar zitten qua locatie. Gaat zowel over 
kennisuitwisseling als elkaar helpen bij plantdagen en elkaar helpen 
met materialen. Sommige mensen die geen grond hebben slaan de 
handen ineen. Men heeft wat percelen op het oog. Enthousiasme is 
groot, chemie is goed en we hebben het hier vooral over jonge 
gedreven mensen/ondernemers. Stimulans om als AmerkantOp 
verbinder te zijn en om de vinger op te steken om een soort 
centraal punt te worden. Er ligt hier een kans. En uiteindelijk heeft 
Jan van der Kar ook nog gezorgd voor een klein voorraadje 
onderstammen en een lesje enten verzorgd. 

Nazorg Versturen stekken naar mensen die er niet bij konden zijn, volgende 
bijeenkomst is wenselijk. Ook leerreis naar kwekerijen voor 
specifiek plantmateriaal. 

 



  

 

Foto 1 ruilen, stekken en dialoogwandelingen 

 



 

Foto 2Toch nog entles 

 

 


