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Beste POM – leden !
T. In normale tijden zonder corona-pandemie zouden wij, Pieternel en Thomasvaer,
het jaar 2021 inluiden met een terugblik op het afgelopen jaar.
En dat op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, de eerste maandag van de eerste maand,
een vast startpunt vanwaar de weg naar een nieuw POM-jaar wordt gebaand.
P. Maar door de lockdown ging dit feest niet door
en toch zaten wij er al helemaal klaar voor.
Dus moesten we iets anders verzinnen:
hoe komt onze toespraak nu bij de leden binnen?
T. Wij dachten: per nieuwsbrief, die krijgt bijna iedereen.
Maar de POM-redactie zei ‘waar moet het dan met het lentenummer heen?
Het is al lastig om het te vullen nu er zo weinig activiteiten zijn.
En als ‘Thomasvaer en Pieternel’ wegvalt kost dat nog meer moeite en pijn.’
P.

Dus is dit nu een voorproefje van ons nieuwjaarsverhaal.
In de komende lente-POM leest u de rest dan allemaal.

T. + P. Wel is hier voor u allen de wens voor een mooier en gezond nieuwjaar

van Pieternel en Thomasvaer!

CURSUSSEN

We horen in deze tijd weinig anders dan dat activiteiten niet doorgaan vanwege het risico op
besmetting met het covid-19 virus, iets wat nooit zal wennen.
Aan dat rijtje afzeggingen kunnen we nu toevoegen:
-

de basissnoeicursus van zaterdag 6 februari
de entcursus van zaterdag 13 februari
de entochtend voor leden en jeugd op zaterdag 20 februari
de ledensnoeidag van zaterdag 6 maart
de cursus vormsnoeien van zaterdag 13 maart

Het zijn allemaal activiteiten waarbij het moeilijk is om de anderhalve meter regel te handhaven
en het bestuur wil haar leden geen onnodige risico’s laten lopen.
Voor de cursisten van de cursus basissnoeien bestaat de mogelijkheid dat daarvoor de
leeggevallen datum van 13 maart wordt gebruikt. Zij zullen daar persoonlijk bericht van krijgen.
Uiteraard ook weer onder voorbehoud van de ontwikkelingen.
Fruittuinen Zuid-Kennemerland
De lockdown is afgekondigd tot 11 februari. Daarom is het nog onduidelijk of de basiscursus op 13
februari 2021 in de educatieve boomgaard van Spaarnwoude (bij Haarlem) door kan gaan. Mail je

naam en telefoonnummer aan fruittuinenzk@gmail.com, zodat Rogier Tan (06 11647106) je t.z.t.
kan vertellen of de cursus doorgaat.

LEDENVERGADERING
Over het doorgaan van de Algemene ledenvergadering op 17 maart heeft het bestuur nog geen
besluit genomen. Waarschijnlijk weten we binnenkort meer waarna het gepubliceerd zal worden
in de voorjaarsPOM.

COPY POMblad
Wat dit laatste betreft: weinig activiteiten dus ook weinig verslagen. Dé kans bij uitstek voor u,
leden om dat stukje tekst over een ‘interessant pomologisch fenomeen’ gepubliceerd te zien
worden in ons blad. Bijdragen zijn dus welkom op redactie@hoogstamfruitnh.com.

AANPLANTBEMIDDELING
De bomenuitlevering heeft op 12 december plaats gevonden.
Er zijn nog ongeveer acht hoogstammen beschikbaar waarvan
de meeste Schagerrood en ook nog een tiental halfstammen.
Liefhebbers kunnen vanaf 19 januari op donderdagmorgen
langs gaan bij de Collectieboomgaard (vanaf dan wordt er weer
gewerkt) om te kijken of er nog iets van hun gading bij is.
Mailen naar aanplantbemiddeling@hoogstamfruitnh.com mag ook.

