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Experimenteler 2022:
Zie het zonnig in. 

Reserveer je aandeel in experimenten,
belevenissen en oogst!

€ 25 
Bankrekening NL 48 TRIO 0379 54 8534 t.n.v. De AmerkantOp

onder vermelding naam
of reply op deze mail en vraag om een tikkie 



Experimenteler 2022

Het kiemt al weer, er is al weer volop groei! 
Het gaat gelen bij de rotonde van 
Wagenberg want daar heeft Kees in ‘t 
Groen uit naam van de Experimentelers
Zonnebloemen gezaaid. Op andere 
plaatsen zijn letterlijk al de sporen te 
vinden want daar liggen stammetjes geënt 
met Shiitake en Oesterzwammen terwijl de 
Truffelboompjes in Drimmelen in het zicht 

blijven. De pompoenplanten groeien en het 
als het zo doorgaat valt er straks weer 
voldoende te oogsten voor lokale 
Kamillethee! Het is de bedoeling om 
paddestoelenkenner Jip Leermakers in te 
schakelen om ons iets te leren over 
paddestoelen kweken bijvoorbeeld in een 
voedselbos. Ook willen we Roos weer eens 
uitnodigen voor een cursus wildplukken en 
blaadjes eten. En reken maar ok 
rondleidingen en workshops!

WEL OF GEEN WORKHOP REGENDANS? DAT IS DE VRAAG…… 

100 AANDEELHOUDERS GEZOCHT. 
Dat is niet helemaal waar want de eerste Experimentelers hebben hun bijdrage al
overgemaakt. Maar hebben onze aandeelhouders wel nodig. Zaaigoed, investeren in de 
experimenten en het op poten zetten van een oogstfeest. Daar krijgen de 
experimentelers wel wat voor terug want winst maken is niet het doel:
• Zonnebloemen oogsten aan de Rotonde;
• Voorkeursbehandeling en mogelijkheid voorinschrijving bij de cursussen;
• Gratis deelname aan een aantal wandelingen en workshops;
• Een toegangsbewijs oogstfeest!
Help de Experimentelers aan de 100!

€ 25  overmaken naar Bankrekening NL 48 TRIO 0379 54 8534 t.n.v. De AmerkantOp
Of reply op deze mail en vraag om een tikkie .

HET ONTKIEMT WEL!
• Zonnebloemen bij de 

Rotonde
• Pompoenen en 

Kamille  in de 
Kinderboomkwekerij

• Voedselbosmengsel 
en op Veld voor 
Verder

De experimenteer 
stammetjes zijn gelegd.
Van de pompoenen 
hebben we drie 
verschillende soorten 
uitgeplant!



Foto 1: Stammetjes voor de Shitake en de Oesterzwammen

Foto 2: Kees in ‘t Groen spreekt de Zonnebloemzaden moed in


