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Ledensnoeidag
Na het succes van de laatste snoeidag voor leden organiseert de POM een tweede dag
en wel op zaterdag 16 december aanstaande. Wij gaan dan aan het werk in de boomgaard
van Corrie Huijbers aan de Volgerweg 18, 1462 HP in Middenbeemster, daar waar de
blauwe POM-vlag wappert.
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 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.
Bij twijfel over doorgaan raadpleeg www.hoogstamfruitnh.com

Een verantwoord cadeau voor de feestdagen!
De POMologische Vereniging NH heeft ca 60 super speciale uiterst zeldzame bomen
onverwachts beschikbaar gekregen voor u of uw vrienden. Deze bomen zijn in dit
voorjaar opgeënt. Het zijn stuk voor stuk oude Noord-Hollandse rassen die nauwelijks
nog voor komen. De bomen zijn dus zeer uniek. Ieder ras is, zolang de voorraad strekt,
verkrijgbaar in hoogstam, halfstam en spilvorm.
De beschikbare perenrassen zijn stuk voor stuk heerlijke handperen. Ze worden
boterzacht aan de boom en zijn zo sappig dat je ze alleen met een slabbetje kunt eten.
Er is ook nog een speciale stoofpeer beschikbaar, de Karmozijn. Van zichzelf al bloedrood
vruchtvlees en na een kwartiertje stoven al klaar.
De appelrassen zijn echte zomerappels en zo van de boom te eten. De meeste zijn vroeg
rijp en vol van smaak. Sommige hebben een super smaak, zijn al stokoud of lijken op een
cox. Maar het zijn allemaal stuk voor stuk goede appels waarvoor het spreekwoord geldt
’onbekend maakt onbemind’.
Met de feestdagen voor de deur moet het toch mogelijk zijn om met 720 POM-leden deze
60 bomen een goed plekje te geven? U geeft een uniek cadeau en kunt bijdragen aan de
doelstelling van de POM. Voor € 27,50, € 20,00 of € 13,00 steunt u een goed doel, draagt
bij aan een beter milieu, reduceert het CO2 gehalte of hebt u een geschenk voor iemand
die alles al heeft.

Bomen reserveren via aanplantbemidddeling@hoogstamfruitnh.com
en af te halen op zaterdag 16 december aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur bij de
Collectie Boomgaard aan de Volgerweg 26 in Middenbeemster.

Op de volgende bladzijde vindt u de selectie waaruit u kunt kiezen met enkele afbeeldingen.

Peren

Appels

Karmozijn
Beurré Giffard
Délices de Jodoigne
Herzogin Elsa
Docteur Cornelis
Beuckes Butterbirne
Eva Baltet

Laxton’s Epicure
Collina
Guldborg
Streepjesappel
Zomerkruideling
Sunset
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