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Verslag van de vergadering,maandag 27 januari 2020. 
Aanwezig: Henk Hoppenbrouwers, Carel Brands, Dre van Hal, Henk de Kort, 
Tim Bijl, Joost Schretlen en Michiel Werner (notulist). 
Afwezig met kennisgeving: Ralph Akkermans, Saskia de Cock. 
 
Agenda: 

1. Openingdoor Henk Hoppenbrouwers. 
2. Mededelingen. Afmelding van Ralph. 
3. Verslag vergadering 16 december 2019 wordt goedgekeurd. 
4. Actielijst 25 november2019 doorgenomen. Punt 213 Bokashi kan eraf. 
5. Samenwerking met Godert Verbiest. Godert is geen ecoloog maar bioloog. 

Ondersteuning voor de ecologische inventarisatie door Tim, Ralph, Jan Verstraten en (Dre 
kent nog mensen van het B-team ?).  
Joost wil de detail info voor de subsidie aanvraag. Vergoeding wordt € 1700,-prorata, deze 
komt uit de subsidie. Er moet nog wel een kleine begroting gemaakt worden. 

6. Info over boek over de Voorste Stroom.Er is een schrijvers collectief van 10 schrijvers. Henk 
de Kort is de vraagbaak voor de 10 schrijvers.Jan Verstraten is de eindredacteur. Vraagbaken 
zijn Henk de K, Tim en Ralph. Boek omvang wordt ongeveer 265 pagina’s A4 formaat en 
bestaat uit 60% tekst en 40% beeld materiaal(foto’s). Boek zal in oktober/november 2021 in 
de winkel liggen. 

7. Viering 1e

8. Bespreken huiswerk 16 december 2019 BOT (Benen Op Tafel) overleg. 

 lustrum Duurzaamheidsvallei (6 januari 2014 opgericht). 
Besloten wordt het in de vorm van een symposium bijeenkomst uit te voeren. 
Op het symposium de verschillende partijen uitnodigen om hen een podium (5 minuten 
pitch) geven.Te starten met de DV en als afsluiting de aanwezigen vragen naar nieuwe 
bestuursleden voor de Duurzaamheidsvallei. 
Michiel stuurt de adressen lijsten nog een keer rond. 
Daarna zo snel mogelijk een afspraak maken voor de uitwerking (Joost). 

• Wijze van vergaderen (niet ter sprake gekomen). 
• Werkwijze in de toekomst (document Henk H). 
• Project- / procesbewaking (document Henk H). 
• Zie document Henk H.  

Document van Henk H is goed als uitgangspunt voor een nieuwe bestuur samenstelling. 
Met drie bestuursleden wordt het verder definitief gemaakt. 
Henk H heeft een potentieel bestuur lid Martine.Ze is bekend bij Henk de K en Tim en komt 
uit Oisterwijk. Carel stuurt haar email adres door aan Michiel voor uitnodiging volgende 
vergadering.  
Communicatie is een bijzonder belangrijk aandachtspunt. 
Verslag en agenda worden na goedkeuring doorgestuurd naar Kees van der Staak 
(webmaster) door Michiel. 

9. Bespreken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. samenwerking met Groen Boer Doen en 
Werkgroep Moerenburg. Samen besproken met agendapunt 8. 
Dre zal samen met Sjef Denissen kijken naar een vorm van samenwerking met de DV. 

10. Wvttk en rondvraag.  
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Aangeleverd HdK 
• Eiken (in)planten op Moerenburg, wanneer en wie? Eiken worden Linden vrijdag 

14 februari om 13.30 uur planten. Henk H bereidt de actie voor. 
• Snoeiwerkzaamheden bij mijn landschapselementen, inventariseren, en 

personeel verwerven.Henk de K en Henk H bekijken binnenkort wat er gesnoeid zou 
moeten worden bij de landschapselementen bij de Laars.Henk H en Henk zijn 
aanwezig op zaterdag 7 maart om 10.00 uur locatie De Laars. Graag veel 
enthousiasme van medebestuursleden om mee te helpen. Jullie ontvangen nog de 
tijdsduur. We sluiten af met erwtensoep. Het is een leuke klus voor teambuilding. 

• Veel onvrede m.b.t. wandelroute naar Galgenven. Gemeente vragen naar een 
alternatieve route. Er zijn veel routes momenteel afgesloten. 

• Eikenprocessie rupsen bestrijden met mezenkastjes. Mooi idee maar niet 
helemaal afdoende. Voorstel is het bespreken met de buurtraad Heukelom. Geen 
actie voor de DV. 

• De vrijwilligers van de Oisterwijkse molen, zoeken enkele akkertjes om graan te 
telen. Misschien stukje van perceel van Van de Hout.  

• Henk H.: Kasteel Durendael. 
Heeft vier voorstellen om alsnog het monument te realiseren. Eerst afwachten. 
Carel stuurt het dossier naar de totale rekenkamer ter controle van het proces. 

• Henk H.:Bord van de vuilnisbelt. Carel is hier nog mee bezig. Dre en Carel kijken 
hier nog naar. 

• Dre : Begroting 2020. Hij stuurt deze in het totaal nog rond. 
 

11. Volgende reguliere vergadering 17 februari 2020, 20.00 uur, locatie Van Helvoirt. 
12. Sluiting           22.15 

MW/01.2020. 
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