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Het lijkt vandaag wel voorjaar! En met deze temperaturen begint het bij menigeen te kriebelen om naar buiten
te gaan en daar activiteiten te ontplooien zoals bijvoorbeeld snoeien of planten. De POM kan u daarbij helpen
want het is gelukkig weer mogelijk om, met de nodige voorzichtigheid, cursussen te organiseren. Kijk daarvoor
ook op de site want vol=vol. Ook de ledenvergadering is de moeite waard om te bezoeken. Zie verder voor de
uitgebreide informatie. Misschien zit er ook wel iets voor u bij. En natuurlijk mag u aan belangstellenden in uw
omgeving deze informatie doorgeven. (Zie ook het komende lentenummer van ons POMblad)
Op de entochtend voor leden op zaterdag 19 februari wordt het ongetwijfeld zoals altijd gezellig druk.
Vanaf 9.30 uur kunnen leden hun favoriete rassen zelf komen openten, eventueel met hulp van Jan en Peter.
Enthout en diverse onderstammen zijn tegen een kleine vergoeding beschikbaar. Speciale wensen op dit gebied
snel doorgeven aan het secretariaat. U kunt ook zelf enthout meenemen. Opgeven voor deze ochtend kan nog
bij secretariaat@hoogstamfruitnh.com.
JONGEREN
Tijdens de leden entochtend van zaterdag 19 februari zijn jongeren ook van harte welkom.

Samen met je ouders entles krijgen van Kees Vlaar !
Alleen met toestemming van de begeleider(s) gaan de jonge deelnemertjes zelf met een mes aan de gang. Na
afloop gaat ieder kind trots met een zelf uitgezocht en geënt boompje naar huis. De les en het boompje zijn
gratis, want als bestuur hechten we er belang aan om ook de jeugd te betrekken bij de activiteiten van onze
vereniging. Met deze cursus enten hopen we daar een bijdrage aan te leveren met als motto: lekker leuk leren.
Aanmelden kan bij secretariaat@hoogstamfruitnh.com.
Zie ook onderaan deze nieuwsbrief
LEDENSNOEIDAG / BASISSNOEICURSUS
Wie regelmatig het snoeien wil oefenen moet echt een keer naar een ledensnoeidag gaan. Dat is weliswaar ons
motto maar dit gaat deze keer niet op. Op de aangekondigde datum van 5 maart wordt namelijk de uitgestelde
basissnoeicursus van 5 februari gegeven. Daarvoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie het eerst komt…..
VORMSNOEICURSUS
Het vormgeven aan jonge bomen is te leren en wel tijdens de workshop op zaterdag 12 maart bij Piet Klaver,
Ganker 4a te Benningbroek van 9.00 tot 12.00 uur. Cursusleider is Jan Romein. De kosten hiervan bedragen
€ 20,=. Het is aan te bevelen om eerst een basissnoeicursus gevolgd te hebben.
Van deze cursus hebben de bomen een leven lang plezier en de eigenaar ook.
Vragen en aanmeldingen via cursussen@hoogstamfruitnh.com of Elise Konijn 0229-574 457.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
We hopen dit jaar een ledenvergadering te kunnen organiseren waar u ook fysiek bij aanwezig kunt zijn.
Het is een belangrijke en interessante bijeenkomst want hier worden de beleidsmatige zaken van de
POM besproken. En daar hebt u als lid uiteraard een belangrijke stem in.
Kijk voor de juiste gegevens in het komende lentenummer of op de website van onze vereniging.

KOM JE OOK ?
Op zaterdag 19 februari aanstaande organiseert de POM een entochtend voor alle jonge
(en ook oudere) kinderen die zin hebben om zelf een boom te ‘bouwen’ (enten).
We leggen je eerst uit waarom we enten en laten zien hoe je een fruitboom in elkaar zet.
Ervaren fruitboomkwekers vertellen je alles wat je wilt weten over jonge fruitbomen.
Je mag zelf een appel of peren ras uitkiezen waarvan je de naam leuk vindt of waarvan je
denkt dat de smaak wel lekker is. En voor je het weet loop je met een eigen fruitboompje
in je hand de deur uit.
Het kost niets en het is nog leuk om te doen ook.
We zijn op deze dag van 9.30 tot 12.00 uur in het IJsclubgebouw aan de Nicolaas
Cromhoutlaan 5 in de Middenbeemster. Je mag vrij binnen lopen en je bent ongeveer een
uurtje bezig.
Wij van de POM, vinden het leuk als je erbij kunt zijn.
Natuurlijk mag je iemand meebrengen die het misschien ook wel leuk vindt om te doen.
Kom je ook? Laat dit dan even weten. Je kunt een mailtje (laten) sturen naar
secretariaat@hoogstamfruitnh.com
of bellen (inspreken) 06 81238094
Groeten van de POM

