
       BERICHT 9 27 augustus 

Beste Grondgenoten, 

Onze haver heeft opgewekt toegekeken op 23 augustus jl. Professionele zeisers, professionele 

journalisten en fotografen, professionele burgers en een professionele pony. Met alle respect voor 

alle aanwezigen, die professionele pony Diesel en Lise (9) vormden toch wel een stralend 

middelpunt. Kijk maar na in de Stem en het Carillon en uiteraard hieronder ook wat foto’s. 

Namens de haver toch even de conclusies: 

 Zeisen is best lastig en dan zijn de korrels nog niet zo maar in een zak; 

 De haver is goed gekeurd door de dieren, prima te eten; 

 Ook mensen kunnen die haver prima eten maar dat wordt dan wel een werkje om de 

zaadjes uit de schilletjes te krijgen; 

 De haver laat de stengels wat hangen en daarmee zijn de korrels wel heel dicht bij de 

grond! 

We snappen dat heel veel mensen op vakantie waren of nog op vakantie zijn. Niet iedereen heeft 

dus kunnen plukken of rapen of verzamelen. Dat kan in ieder geval nog tot maandag 13 

september.  

Via een linkje heeft u kunnen opgeven of u een andere bestemming zag voor uw haver en veel 

mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dank. Mocht u nog eens met ons samen willen plukken of 

rapen, mail ons even en we kijken of we beschikbaar kunnen zijn. We zorgen verder dat we 

conform de vragenlijst de oogst verdelen en brengen verslag uit tijdens het ontbijt op 3 oktober. 

ONTBIJT ZONDAGMORGEN 3 OKTOBER BIJ POLDEREVENTS! 

Het is wel een groot feest dat we terecht kunnen bij Polderevents in de Wagenstraat 78 in 

Wagenberg, da’s op loopafstand van onze Rotonde! Zet u het ontbijt alvast in de agenda?  

We komen in de volgende nieuwsbrief terug op aanmelden voor het ontbijt, de menukaart en een 

agendaatje.  

Ons Haverontbijt is uiteraard toegankelijk voor alle pashouders en die pashouders kunnen zolang 

er ruimte is introducees meebrengen waarbij we voor volwassenen € 5 vragen en voor kinderen € 

2,50 als bijdrage in de onkosten. N.a.v. de krantenartikelen melden zich nog wat pashouders aan! 

Prima, daar geldt uiteraard hetzelfde voor….  

OPROEP  

Volgend jaar weer.... Dan hebben we geleerd van de ervaringen van dit jaar. Maar er komt toch 

wel wat bij kijken aan denk- en doewerk. Wie wil meedenken of meedoen? Mailtje om 

belangstelling te laten blijken is zeer welkom! 



 

Foto 1 Lise en Diesel stelen show en testen haver. 

 

Foto 2 Het oorspronkelijke landbouwgereedschap in bekwame handen. Harry en Jan, de Zeis moet het werk doen stelt ervaringsdeskundige 
Sjaak voor. 



 

Foto 3 Uittesten en keuren zijn twee verschillende dingen. Kees in 't Groen monstert de haver. 



 

Foto 4 Ook de kippen van ons bestuurslid Pascal zijn tevreden! 


