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levend cultureel erfgoed

Enkele belangrijke data voor alle POM-leden en andere fruitboomliefhebbers met een korte
toelichting. Voor verdere informatie zie onze herfstPOM en/of www.hoogstamfruitnh.com.

zaterdag 11 november:
zaterdag 18 november:
zaterdag 25 november:
zaterdag 16 december:

ledensnoeidag
basissnoeicursus
uitleveren bestelde bomen
ledensnoeidag

Ledensnoeidag
Goed om in een heerlijke ambiance het snoeien van fruitbomen te kunnen oefenen onder
deskundige leiding. Leden van de vereniging die de basissnoeicursus hebben gevolgd
kunnen dat doen op zaterdag 11 november aanstaande in de boomgaard van de familie
Konijn aan de Kerkstraat 102 te 1687 AT Wognum.
Vanaf 9.00 uur staat de koffie/thee klaar en om 9.30 uur trekken we de boomgaard in. Neem
zelf handgereedschap en passende kleding mee. De koffie en/of thee en een lichte lunch
worden verzorgd.
Met een maximum van 15 deelnemers is het nodig om tijdig aan te melden via
secretariaat@hoogstamfruitnh.com of telefonisch bij secretaris Cor Donkervoort 06 81238094.

Basissnoeicursus
Een belangrijk onderdeel van ons cursusaanbod is de basissnoeicursus. Velen zijn al te gast
geweest in campingpark ‘De Bongerd’ om de eerste begindelen van het snoeien van
fruitbomen te leren. Vanaf negen uur is de zaal geopend en om half tien starten de
cursusleiders Jan Romein en René de Weerd met het theoretische gedeelte. Na de
middagpauze met soep van het huis wordt de theorie in de praktijk gebracht. Zorg daarom
voor passende kleding en neem zo mogelijk handgereedschap mee. Hiervoor kan zo nodig
ook geput worden uit de aanwezige materialen.
Aanmelden via cursussen@hoogstamfruitnh.com of telefonisch bij Elise Konijn 0229 574457.
Plaats van handeling is Bongerdlaan 3, 1747 CA in Tuitjenhorn.

Bomenverkoop
Het afgelopen jaar zijn er weer flink wat fruitbomen besteld. Deze kunnen afgehaald worden
op zaterdag 25 november bij de Collectieboomgaard aan de Volgerweg 26 in 1462 HR
Middenbeemster. Tussen 10.00 en 14.00 uur ! kunt u zich daar melden bij de dienstdoende
medewerkers van de POM. Bestellers krijgen t.z.t. via de mail bericht.
Te koop zijn ook boompalen, zakken potgrond en aanbindband. Natuurlijk is het voor de
liefhebbers mogelijk om flessen echt vruchtensap te kopen. Om alle aankopen te kunnen
afrekenen wel contant geld meenemen.

Ledensnoeidag
Zaterdag 16 december kan het snoeien weer geoefend worden. De locatie is nog niet
bekend maar komt in het POMblad en op de website te staan. Voor aanmelden zie boven.

Deze nieuwsbrief mag doorgegeven worden.

