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Ledensnoeidag 15 december
De vorige snoeidag voor leden was zeer geslaagd en daarom organiseert de POM een tweede
dag en wel op zaterdag 15 december aanstaande. Wij gaan dan aan het werk in de boomgaard
aan de Middenweg in de Middenbeemster, daar waar de blauwe POM-vlag wappert.
Deze rustieke boomgaard ligt tussen de Eenhoorn en de Lepelaar en tegenover onze
Collectieboomgaard.
De inloop is vanaf 9.00 uur, we starten om 9.30 uur en stoppen uiterlijk om 15.00 uur.
Trek geschikte kleding aan en neem snoeigereedschap mee. Voor ladders, koffie/thee en soep
wordt gezorgd. Bij uitstek dé gelegenheid om gratis het snoeien te oefenen.
Aanmelden bij Cor Donkervoort, secretariaat@hoogstamfruitnh.com of via 06 81238094.
Als de weersgesteldheid u echt doet twijfelen over het doorgaan, bel dan ↗ of raadpleeg
www.hoogstamfruitnh.com

FRUITBOMEN MARKT

15

DECEMBER

Bijzondere fruitbomen te koop !!
Omdat we ook dit jaar weer een aantal bijzondere fruitrassen hebben laten enten, kunnen
we u aan het eind van de bomencampagne nog een aantal exemplaren te koop aanbieden.
Wilt u uzelf of iemand anders verrassen met een nuttig en lekker cadeau in deze
geschenkenmaand dan is dit de gelegenheid om toe te slaan!
Het gaat om enkele laagstammen, maar vooral om half- en hoogstammen van de volgende rassen:
Handappels -

Zomerkruideling of
St.Jacobsappel
Streepjesappel
Reinette d’Orange
Enkhuizer Aagt
Pomija
Hollandsche Bellefleur
Kerstster
Ananas Reinette

Handperen -

Stoofperen -

Saffraanpeer
Diamant
Zoeteman/Pijpekan
Boerengroen
Karmozijn
Witte Cousin
Welleman
Provisiepeer
Kamperveen

Prijzen
leden
niet-leden
Laagstam (spil) € 15,50 € 17,50
€ 22,50
€ 25,00
Halfstam
€ 30,00
€ 32,50
Hoogstam
Als u er niet naast wilt grijpen tijdens de markt kunt u ook een boom bestellen/reserveren via
aanplantbemiddeling@hoogstamfruitnh.com of telefonisch 0251 313 047
Zaterdag 15 december a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen de bomen uitgezocht en opgehaald
worden bij de Collectieboomgaard, Volgerweg 26 in Middenbeemster tegen contante betaling.
Wees er snel bij want op is op!
Keukenappels -

Peterselieappel
Queen

