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Opening, welkom en rondje: 
Aanwezigen stellen zich voor op relevante hoofdlijnen! Sommigen kennen elkaar goed, anderen zijn nieuw of 
relatief nieuw voor elkaar. Direct of indirect zijn er mensen van ANV, Stichting Bei, Duurzaam Drimmelen en 
vertakkingen naar de Energie entiteiten, Madese Natuurvrienden, ZLTO. En de denkers en doeners van het 
(B)oerBurgerbos etc. zijn er ook. 
3  
Verslag 21 juli goedgekeurd. Terugblik op bezoek Provincie (Hagar en ambtenaar). Sjaak schets de aanloop naar 
het bezoek, Cedric vertelt iets over verloop en inhoud. Piet maakt duidelijk wat de effecten zijn van dit soort 
contacten: Netwerk, imago met uitwerking als we weer eens bij de provincie iets willen. 
4/6: 

 Voortgang Zandstraat: Het gaat zoals het gaat. Tijdens het bezoek van provincie waren de toen 
aanwezigen enthousiast over proces en over hoe alles er bij stond. Veel diversiteit en veelbelovende 
eerste ontwikkeling. Sinds dat bezoek was het lang droog en dat heeft mogelijk zijn weerslag gehad. 
Belangrijk om te kijken of er plantactiviteiten nodig zijn in november en daar kan mogelijk een link 
worden gemaakt met Boomplantdag. De gemeente heeft aangegeven de resterende toegezegde 
gelden te willen overmaken op basis van een aan te leveren onderbouwing. Uit het budget 2022 is nog 
geld beschikbaar. Omdat er regelmatig wordt gesproken over maaien misschien toch een zitmaaier 
aanschaffen? E.e.a. wordt gemandateerd aan de denkers en doeners van de Zandstraat.  

 De Truffelgilders ontvangen Dagblad de Stem op 13 september om informatie te geven, 17.00 uur 
Veld voor Verder. Jip Leermakers is samen met Roos Konings primair woordvoerder. Het is uiteraard 
de bedoeling dat e.e.a. leidt tot een publicatie waardoor er nog wat aanwas komt. Mogelijk ook van 
buiten Drimmelen, dat zou goed zijn voor verbinding en kennisuitwisseling. Vanuit Drimmelen hebben 
zich zo’n 15 mensen aangemeld.  

 Gelet op de ervaringen met het inspiratiepakket Basisonderwijs Drimmelen 2021 dit jaar eerst bij de 
basisscholen inventariseren waar behoefte aan is, waar belangstelling naar uit gaat. Dat kan in 
samenwerking met Duurzaam Drimmelen en de Stichting Bei en kan parallel lopen aan acties rondom 
oprichting Kinderraad. Cedric neemt initiatief. Jan geeft aan dat er contact is met Theek 5 en dat daar 
de leskisten van de Stichting Bei staan. Scholen kunnen daar op intekenen. Er zijn meer initiatieven. 
Verbinden! 

 Oogstontbijt Experimentelers vast te stellen i.o. met Polderevents. Zonnebloemenactie aan Rotonde 
Wagenberg loopt op z’n eind, veld wordt gefreesd en met groenbemesting ingezaaid door Kees in ’t 
Groen. 

 Louis Dietvorst geeft de stand van zaken door inzake Groot Groen Feest, gaat in op de respons op de 
rondgestuurde vragenlijst. Binnenkort is er vervolg en meer informatie. Louis zorgt dat we op de 
hoogte komen of blijven.  

 Najaarsvergadering/nieuwe bestuursleden: Vergadering is in oktober en Piet Hermus geeft aan zich 
herkiesbaar te stellen voor een 2e termijn maar houdt open of hij die 2e termijn wil volmaken. Cedric 
Bousché stelt zich ook herkiesbaar maar geeft aan niet meer de secretariaatsfunctie die hij de 
afgelopen 4 jaar behoorlijk wat tijd a.i. heeft ingevuld te willen verzorgen. Hij geeft aan dat er meer 
bestuurskracht nodig is. Beperkte bestuurskracht is niet alleen een zorg van de AmerkantOp. Sjaak 
geeft aan dat er gesprekken gaande zijn om het probleem van de bestuurskracht verder te analyseren 
om zo met oplossingsrichtingen te kunnen komen. Samenwerking, krachtenbundeling zijn mogelijke 
denkrichtingen. i 

 Biesboschwandeling en ontbijt 20 november. Bespreken/kijken in hoeverre er verbanden mogelijk zijn 
met World of Walking en Wandelen op zondag etc.  

 Kerstbomenactie door Anouk! Prima. 

 Communicatie, website etc. Rondje langs de aanwezigen. Voor de organisaties toch wel een kleine of 
grote worsteling. ANV heeft een nieuwe kracht die zich gaat inspannen voor het goede verloop van 



informatieverstrekking maar dat is nog niet van dien aard dat er iets te bundelen of organiseren valt. 
We zijn het met elkaar eens dat verhoging van professionaliteit nodig is en dat er eigenlijk ook een 
budget ter beschikking zou moeten zijn. Cedric komt met een klein voorstelletje. 

 Stippen: 
Bodem=Experimentelers inclusief voorstel om geleidelijk plan van aanpak te maken om Goed 
organisch materiaal binnen Drimmelen te houden, mede i.s.w. Gemeente. Deskundigheid verhogen, 
lokaal bewustzijn aanwakkeren. Pilotprojecten starten….ii 
Drinkable Rivers = Li An Phoa = alles staat in de steigers om aan te haken/mee te blijven doen. 
Kartrekker/capaciteit etc. gezocht. Er worden namen van organisaties genoemd en ook namen van 
contactpersonen. Maar wie kan het erbij hebben? (Thema maken voor de Biesboschwandeling?) 

 Op uitnodiging van voedselbos ‘d Ekkers zijn we daar welkom voor bezoek en uitleg. We gaan op 7 
oktober. Sjaak en Piet melden zich al aan. Zie ook naschrift. 

 STIPPEN Wake Up Call Peter tijdens rondje: Wat is er gebeurt met de opbrengst Trefpunt? Er staat een 
samenvatting op de website maar er is geen vervolg geweest over verdere uitwerking en 
concretisering. Dat is een prioriteit en daar moet iets over afgesproken worden.  

Nazit met een biertje……. 

NASCHRIFT van CEDRIC: 
Geanimeerde bijeenkomst, lastig om bij te houden wat er wordt gezegd en wat in het verslag thuis hoort. Het 
gezelschap heeft gezamenlijk uiteraard de kennis en kunde om een nieuwe minister te leveren en het 
stikstofverhaal op te lossen. 
Af en toe zijn er mooie oneliners en statements die zich lenen voor een oprechte en goede bespreking. Zelf 
vlieg ook nog eens uit de bocht, excuses daarvoor. Een deel frustratie en een deel onder druk voelen staan 
door overbelasting en onvermogen om zorgen en richting te verwoorden. 
Ik licht er uit:  

- Mijn uitspraak dat we de afgelopen 4 jaar als AmerkantOp geen echt begin ging van een beweging op 
gang hebben gekregen. Ik zie het misschien niet zo netjes maar zo voel ik het wel. Ik combineer dat 
wel met mijn fanatieke reactie op het Visie/missieverhaal. Ik heb een visie en een missie en ik meen te 
dat die samenvallen met de missie/visie van de AmerkantOp. Maar dat kan ik wel denken maar het is 
de vraag of dat klopt. Misschien iets voor Louis en Peter om dat op te pikken? 

Ik hoor er nog een paar: 

- Sjaak zegt dat Karl Marx het heeft voorspeld. Toen al. Marijke vulde dat aan met dat zoveel mensen dit 
hebben voorspeld, Daar kunnen we het over hebben….. Welke voorspelling? Wat betekent dat dan? 
Hoe reageert Drimmelen etc. daar dan op? 

- Cedric memoreert een artikel over het huisvesten van seizoenarbeiders in Duitsland vanwege 
regelgeving en Piet verbindt dat met dat dat principe van alle tijden is en verwijst naar 
Huurlingenlegers. Interessant gespreksthema inclusief de vraag of de kous daar dan mee af is. 

- Jan vraagt Piet aan wie hij zijn grond heeft gekocht. Het gaat uiteraard niet om de persoon maar wel 
over wat er achter het kopen en verkopen en bezitten van grond steekt. Een grote en belangrijke 
vraag. 

- Uit de reacties blijkt dat de kapstok Toscane aan de Amer wat losmaakt. Er lijkt belangstelling om daar 
toch eens op door te gaan. 

- Het groene woud = speeltje van de Brabantse Milieufederatie 

 
https://amerkantop.com/2022/06/11/jaarvergadering-stippen-op-de-horizon/ 
 
  

https://amerkantop.com/2022/06/11/jaarvergadering-stippen-op-de-horizon/


Acties: 

 Verbinding basisonderwijs Cedric 

 Datum oogstbijeenkomst Experimentelers 

 Communicatie, klein voorstelletje 

 Opgeven bezoek voedselbos d’Ekkers Berlicum 7 oktober om 10.30 uur daar zijn, vertrek 9.30 uur 
(B)oerBurgerBos, wie mee wil opgeven bij Cedric 

 Drinkable Rivers van Li An Phoa, zaterdag 24 september 10.15 uur Ameroever Lage Zwaluwe 
watermonsters nemen en om 11.00 uur bespreken en gesprek over hoe verder, opgeven bij Cedric 

Reminders: 

 Najaarsvergadering 

 Biesboschwandeling 

 PVA (B)oerBurgerBos 

i Cedric bedacht zich na de vergadering dat het uiteraard ook denkbaar is dat hij een nieuw bestuurslid inwerkt 
en zich dan uit het bestuur terugtrekt.   
ii Uit het gesprek/de discussie blijkt zoals Piet het samen met: We weten bijna niets van de bodem. 

                                                           


