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De buitentemperatuur daalt gestaag en het geluid van de bladblazers neemt toe. Tijd om de bomen
te verzorgen. De POMologische Vereniging NH kan u daarbij helpen. Zie onderstaand overzicht.

SNOEIEN
Moeten uw fruitbomen dit jaar echt gesnoeid worden en gaat het u zelf niet lukken? Onze
vereniging heeft een groep deskundige mensen die tegen vergoeding vruchtbomen snoeit. Tot april
kan deze snoeibrigade ook uw vruchtbomen snoeien. Even contact opnemen met Piet Konijn 0229
574457 of een mailtje sturen naar snoeien@hoogstamfruitnh.com.

BASISSNOEICURSUS
Wilt u de edele kunst van het snoeien zelf ook leren dan kunt u zich aanmelden voor een basissnoeicursus.
Voor de cursus op 13 november is het maximale aantal deelnemers bereikt. De volgende wordt gegeven op
zaterdag 8 januari 2022 op campingpark ‘De Bongerd’ aan de Bongerdlaan 3 te 1747 CA Tuitjenhorn.
Docenten zijn René de Weerd voor de theorie in het ochtendprogramma en Jan Romein die zorgt voor het
praktijkdeel tijdens de middag. We beginnen om 9.30 uur en eindigen om 15.00 uur. Zelf een snoeischaar/zaag meenemen en een lunchpakket. Voor koffie / thee en soep wordt gezorgd.
Aanmelden via cursussen@hoogstamfruitnh.com of telefonisch bij Elise Konijn 0229 574457.

LEDENSNOEIDAG
Wie al een basissnoeicursus heeft gevolgd maar meer ervaring op wil doen met snoeien moet echt een keer
naar een ledensnoeidag gaan.

Let op, datum is gewijzigd.

Op 20 november wordt zo’n dag weer gehouden in de boomgaard van de familie Konijn aan de Kerkstraat
102 te Wognum. Eigen snoeischaar/-zaag en brood meenemen, maar voor koffie/thee en soep wordt
gezorgd. We starten om half tien en om half drie worden de ladders weer opgeborgen. Voor deze dag geldt
een maximum aantal deelnemers, dus vol = vol.
Aanmelden en info bij secretariaat@hoogstamfruitnh.com.

BASISSNOEICURSUS
Op zaterdag 20 november aanstaande en 12 februari 2022 organiseert Rogier Tan in Zuid-Kennemerland een
basissnoeicursus. Voor verdere informatie en aanmelden bellen met 06 11647106.

LEDENSNOEIDAG
Op zaterdag 11 december gaan we met leden onder begeleiding snoeien in de fruittuin van de familie Kuiper,
Wagenweg 15, 1724 PT in Oud Karspel. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Wel graag een snoeischaar/zaag meenemen. Aanmelden en info bij secretariaat@hoogstamfruitnh.com.

UITLEVEREN BESTELDE BOMEN
Hebt u bomen besteld dan ontvangt u binnenkort een e-mailbericht met informatie over het afhalen bij de
Abdijtuin in Egmond. Reserveer alvast zaterdag 27 november aanstaande tussen tien en twee uur.

Voor de meest actuele informatie zie ook facebook (delen mag)
en www.hoogstamfruitnh.com

