
       BERICHT 10 19 september 

Beste Grondgenoten, 

De nazomer is begonnen. Dat klinkt toch beter dan het is herfst . Onze haver zit onder de grond, 

in zakjes en bakjes of in de magen van dieren. Die haver in de grond zit daar met rogge en gras en 

wie weet wachtend op een volgend voorjaar. Wie dan leeft wie dan zorgt.  

Deze week is er proefontbijt geweest en een bijeenkomst om te zorgen dat er een mooi 

Experimentelersontbijt komt! 

Dat ontbijt is op: 

3 oktober van 10 uur tot 11.30 uur bij polderevents Wagenstraat 78 in Wagenberg 

(https://www.polderevents.com/) 

We gaan ons best doen om wat heerlijks en eerlijks op tafel te zetten waarbij het accent zoveel 

mogelijk staat op lokaal.  

De haver heeft ons laten weten van nature nogal losjes te zijn. Maar allerlei regeltjes zijn niet zo 

losjes dus er moet echt even precies georganiseerd worden. Voor die organisatie zorgen we wel 

maar we willen, sterker nog, we moeten wel precies weten wie er komen. Opgeven is dus 

noodzaak. 

Wie dat al heeft gedaan via de enquête: Fijn, dat is genoeg! Dankjewel. Je hoeft je niet meer aan te 

melden! 

Maar die vragenlijst is nu offline dus 

 AANMELDEN: 

Als je WEL een Ziet- en Wiedpas hebt: voor € 5 per volwassene en € 2,50 per kind mag je 

introducees meenemen, de pashouder heeft vrij entree . 

Als je NIET een pas hebt: We hebben nog een paar Ziet-en Wiedpassen over. Als je die koopt voor 

€ 20 geldt hetzelfde verhaal voor € 5 per volwassene en € 2,50 per kind mag je introducees 

meenemen, de pashouder heeft vrij entree .. Maar inderdaad, vol = vol. 

AANMELDEN IS EEN KWESTIE VAN EEN MAILTJE STUREN NAAR: 

deamerkantop@gmail.com dus reply op dit mailtje kan! 

En op 24 september sluiten we de aanmelding maar hoe eerder aanmelden hoe beter! Dus 

direct een reactie is wel fijn! 

 

mailto:deamerkantop@gmail.com


 

Foto 1 Haverstro en ongeoogste haver wordt teruggegeven aan de grond. 

 

 

Foto 2 19 september 2021, winterrogge ontkiemt! 

 



 

Foto 3 Proefopstelling haverontbijt! 

 

 

 


