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Het is weliswaar heel kort na het verschijnen van de HerfstPOM maar wij willen onze informatie zo
correct mogelijk houden. En dat kan in deze roerige tijden betekenen dat er wat vaker een
nieuwsbrief verschijnt. Uiteraard kunt u daarvoor ook onze website raadplegen.
Zo komt onze commissie determineren met een correctie / aanvulling op de agenda.

DETERMINEREN

Beste POMleden,
Onze open dagen zijn dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgegaan. Op deze dagen komen er
altijd heel veel mensen met de vraag welke appel- en/of perenbomen zij in hun tuin of boomgaard
hebben staan.
De determineerders van de POMVNH willen jullie via deze nieuwsbrief informeren wanneer en
waar je langs kunt komen met alle vragen hierover.
Het vindt buiten plaats en wij vragen iedereen de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Het kan zijn
dat je daarom soms even moet wachten.
Graag 5 stuks rijp fruit meenemen per ras. Wij willen graag proeven,
ruiken en doorsnijden. Wie weet komen we een ras tegen waarvan
wij dachten dat het verloren was. We hebben al teruggevonden
de Schagerrood, de Uitgeester Zoet en de Assumer peer. (zie foto)
Wij zijn aanwezig:
- Dinsdag 15 september van 19.00 - 20.00 uur in de Collectieboomgaard - Volgerweg 26,
Middenbeemster
- Zondag 4 oktober van 11.00 - 16.00 uur, Herfstevenement in de Haarlemmer Kweektuin,
Kleverlaan 9 te Haarlem
- Woensdag 7 oktober van 18.00 - 19.30 uur in de Collectieboomgaard - Volgerweg 26,
Middenbeemster
- Zondag 11 oktober van 13.00 - 16.00 uur in Informatieboerderij Zorgvrij - Genieweg 50,
recreatiegebied Spaarnwoude

HERFSTMARKT
De organisatoren van de Herfstmarkt bij slot Assumburg in Heemskerk maken bekend dat deze niet
door gaat.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Ook in de HerfstPOM staat op bladzijde 18 de oproep om te reageren op de stukken van de
Algemene LedenVergadering van 18 maart jl.
Graag uw reacties.

AANPLANTBEMIDDELING

Vergeet niet het bestelformulier voor uw nieuwe bomen in te sturen.

