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Via deze nieuwsbrief krijgt u een extra herinnering voor de komende activiteiten van onze
vereniging. Wij ontmoeten u graag.
-

zaterdag 7 september is de Open Dag van de Abdijtuin
aan de Vennewatersweg 27a te 1935AR Egmond Binnen.
Naast de eeuwenoude Abdij ligt een prachtige tuin met boomgaard, de moeite waard om te
bekijken. En natuurlijk is er gelegenheid om aan de proeftafels gratis fruit te proeven en de
kramen van de diverse commissies te bezoeken. Om eigen fruit te laten determineren neemt u
vijf rijpe vruchten mee. Ook is het mogelijk om bomen uit te zoeken en te bestellen.

-

Fruit persdagen
Bereidt u zich ook weer voor op het verwerken van de oogst?
Dan is er gelegenheid voor onze leden om bij Appel van Opa fruit te laten persen.
Dit jaar is de sap pers te vinden op:
donderdag 19 september in Spierdijk
donderdag 3 oktober in Westbeemster
zondag 6 oktober op de Herfstmarkt bij kasteel Assumburg in Heemskerk. Hier kunt u ook uw
fruit laten determineren.
Met een rondreizend fabriekje wordt uw mooie mix van fruit tot puur sap geperst.
Wel van te voren aanmelden voor het adres en een begintijd via 06 11647106 (Rogier Tan) of
via www.AppelvanOpa.nl/sap-persen

-

dinsdag 8 oktober is de workshop Chutney koken
U leert chutneys te koken met rijp fruit uit de Collectieboomgaard. Plaats van handeling
wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3 te 1622 ES Hoorn. Start om 13.30 uur. Kosten voor leden
€ 12.50. Ook niet leden van de POM zijn van harte welkom, zij betalen € 17,50.
Op tijd aanmelden via 0229 541375 of pomculinair@hoogstamfruitnh.com.

Voor de meest actuele informatie zie ook facebook en www.hoogstamfruitnh.com

U bent uiteraard vrij om deze nieuwsbrief verder te verspreiden in uw eigen kring

