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Eite Oosterveld

Van: Adri Rosenboom <A.Rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2015 13:22
Aan: Adri Rosenboom
Onderwerp: Aankondiging cursus haren vd zeis

Cursus ‘Haren van de zeis’ 

Locatie:                               Landschapsbeheer Groningen,  

                                               Roderwolderdijk 60, 9744 TH Groningen 

Datum, Tijd:                      Zaterdag 28 februari  van 9.30-14.00 

Aanwezig:                          4 Instructeurs 

Kosten:                               € 25,-  

 

Programma: 

09.30 -10.00u:   ontvangst met koffie, thee, koek   

10.00 - 10.15u:  toelichting op het programma   

10.15 - 10.30u:  theorie over technieken en materialen om de zeis mee te haren,  veiligheid  

10.30 - 12.00u:  oefenen  

12.00 - 12.30u: pauze, koffie, thee, soep aanwezig 

12.30 - 14.00u: vervolg oefenen, en tot slot evaluatie en afronding met thee, koffie etc.. 

 

Elke maaier ontwikkelt een eigen techniek en heeft een voorkeur voor een bepaald type zeis.  Zo zijn er ook 

verschillende methodes om een zeis te haren.  De zeer ervaren en bovenal enthousiaste instructeurs delen erg graag 

hun kennis hierover. Overigens biedt deze dag een mooie kans om antwoord op allerlei praktische vragen omtrent 

maaien, haren en onderhoud van de zeis te krijgen.   

Extra oefenmateriaal zoals zeis-bladen;  enkele hamers en spitten en strekels zijn voorhanden.  Een  ‘hand -out’ 

met  praktische en technische informatie kan iedereen mee naar huis te nemen. Gedurende de dag wordt er 

gezorgd voor koffie, thee, en soep tussen de middag.    

 

Van de deelnemers wordt gevraagd zelf mee te nemen: 

- een tuinmatje of oude deken o.i.d. om op te zitten bij het haren 

- brood, warme kleding 

- eigen zeis, haarspit, hamer –  

Uiteraard wordt eigen materiaal aanbevolen, maar is niet perse noodzakelijk.  Voor enkele mensen die (nog) geen 

eigen zeis willen of kunnen aanschaffen zijn enkele zeisen beschikbaar. Deze worden ook gebruikt bij 

maaiactiviteiten met vrijwilligers die graag willen maaien maar niet over een eigen zeis beschikken.  

 

De bijdrage van €25,- kan op de dag zelf worden voldaan of worden overgemaakt op rekening van 

Landschapsbeheer Groningen:  ING nr.: 5369722  of Rabobank nr.: 3851.33561 met vermelding van ‘cursus haren vd 

zeis’. 

 

Lijkt het u leuk om mee te doen aan de cursus en/of vervolg maai- activiteiten; of wilt u  informatie over het onderhouden van struwelen, 

natte landschapselementen, knotten van wilgen, snoeien van vruchtbomen of anderzijds?  Neemt u dan contact op met Landschapsbeheer 

Groningen:  a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl of info@landschapsbeheergroningenen.nl ,  tel.nr.:  050-5345199.  Stelt u  geen 

prijs op het ontvangen van vervolg emailberichten dan meld het ons per omgaande . Uw gegevens zullen van de verzendlijst worden 

verwijderd. 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Adri Rosenboom 

 

Projectmedewerker  

vrijwilligers en bewonersbetrokkenheid 
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Landschapsbeheer Groningen 
Roderwolderdijk 60 
9744 TH  Groningen 
Tel:       050 - 368 97 87  
Tel:       050 - 534 51 99 (Algemeen) 
Fax:      050 - 534 01 37 
Internet: http://www.landschapsbeheergroningen.nl 
E-mail:  a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl   
 

 

 

 
 

Deze mail en zijn bijlagen zijn onderhevig aan de disclaimer zoals gepubliceerd op de website van Landschapsbeheer Groningen. 

� Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!  

 

 

 

 

 


