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Landschapsbeheer viert het Fête de la Nature in Tuinwijck
Zeisen is een echt lentefeest geworden. Zodra het gras zin krijgt om te groeien, krijgt de zeisbrigade
van Landschapsbeheer Groningen last van maaikoorts. En wanneer kan de brigade beter een zeisfeest
organiseren dan tijdens het Fête de la Nature op 21 mei. Dit jaar komt zij in actie in Tuinwijck in de
stad Groningen. Op dit bijzondere volkstuincomplex maken aspirant maaiers zich de fijne kneepjes
van het zeisen eigen. De ervaren zeisers geven een demonstratie.
Jong en oud is welkom op dit mooie hooi- en maaifeest. Kinderen mogen het gemaaide gras in mooie
‘oppers’ leggen op de houten ruiters. Ook kunnen ze een tentje maken van gras. Zeisen mag, met oog
op de veiligheid, vanaf 16 jaar. De zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen roept vrouwen in het
bijzonder op om te komen ontdekken of zij zeistalent hebben. Vorig jaar won het vrouwenteam van
Landschapsbeheer de eerste prijs bij de landelijke zeiskampioenschappen. Dit jaar willen ze hun titel
graag prolongeren. Extra talent is daarom zeer welkom.
Ook het mannenteam is al druk in training voor de landelijke kampioenschappen, die op 10 september
in Arnhem worden gehouden. Fête de la Nature is voor hen een mooie gelegenheid om te oefenen.
Voor mannen geldt overigens ook dat iedereen die na een keertje zeisen door de maaikoorts is
aangestoken, welkom is als lid van de zeisbrigade. Wedstrijdzeisen is geen verplicht onderdeel. Ook
mensen die af en toe een veldje willen helpen zeisen om de biodiversiteit te versterken en bijen,
vlinders en andere insecten te helpen, ziet de brigade graag komen. Bijvoorbeeld op 21 mei in Tuinwijck.
Voor het volkstuincomplex is Fête de la Nature de start van het ecologisch maaiseizoen. Het mooie
binnenveld van het complex wordt helemaal met de zeis onderhouden.
Natuurfeest
Fête de la Nature is een landelijk initiatief. De organisatie wil zo veel mogelijk mensen op een feestelijke
en verrassende manier in contact brengen met de natuur in al haar diversiteit. De stichting Fête de la
Nature stimuleert en ondersteunt organisatoren en deelnemers om mee te doen aan dit lentefeest.
Alles over de meer dan honderd andere festiviteiten verspreid over heel Nederland zijn te vinden op
www.fetedelanature.nl. Het lentefeest in Groningen is op 21 mei van 10.00 tot 14.00 uur in Tuinwijck
aan de Helperzoom 8.
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