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In de eerste week van september valt het herfstnummer van ons POMblad op uw ‘deurmat’. Zoals
gebruikelijk zullen wij u daarin uitgebreid informeren over activiteiten van de POM. Vooruitlopend
daarop hierbij alvast de eerstkomende data zodat u deze in de agenda kunt zetten.
-

Zaterdag 25 augustus: cursus Ziekten en Plagen in de fruittuin
Voor de theorie van deze interessante cursus maken we gebruik van het ijsclubgebouw,
Nicolaas Cromhoutlaan t/o de Kerkhoflaan te 1462 JL Middenbeemster. Voor het
praktijkgedeelte gaan we na de lunch naar een boomgaard in de buurt. De start is om 9.30 uur
en we zijn om drie uur klaar. Cursusleider is Luciën Slippens.
Aanmelden via cursussen@hoogstamfruitnh.com of bij Elise Konijn, 0229 574457.

-

Zaterdag 1 én zondag 2 september zijn de Open Dagen van de Collectieboomgaard
aan de Volgerweg 26 te 1462 HR Middenbeemster van 10.00 tot 16.00 uur. Midden in het
Werelderfgoed Beemster ligt deze unieke boomgaard met honderden verschillende fruitrassen.
De rijpe vruchten zijn te proeven aan de smaaktafels die vrij toegankelijk zijn. Daarbij diverse
kramen met informatie en de mogelijkheid om het eigen fruit te laten determineren. Er zijn nog
enkele gratis kramen beschikbaar voor leden die hun, uiteraard natuur gerelateerde, hobby
willen delen. Bellen met 06 37196683. Ook kunt u proeven van het verwerkte fruit o.a. in de
vorm van sap. Uiteraard kunt u bij de commissie aanplantbemiddeling fruitbomen naar uw
keuze bestellen. Ook hier is de entree vrij.

-

Dinsdag 4 september en dinsdag 2 oktober zijn de workshops Chutney koken
U leert met rijp fruit uit de Collectieboomgaard chutneys te koken. 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.
Aanmelden via 0229 541375 of pomculinair@hoogstamfruitnh.com.

-

Dinsdag 25 september is er een determinatieavond
in de Collectieboomgaard aan de Volgerweg 26 te 1462 HR Middenbeemster.
Van 19.00 tot 20.30 uur zijn determineerders aanwezig om samen met u de namen van uw
fruit te vinden. Neem van ieder ras vijf stuks rijp fruit mee.

-

Fruit-persdagen

op donderdag 4 oktober in Westbeemster en zaterdag 7 oktober te

Heemskerk bij kasteeltuin Assumburg kunt u met ‘Appel van OPA’ fruit laten persen tot sap. In
de herfstPOM kunt u alles lezen over deze gelegenheid uw eigen fruit, en misschien dat van de
buren, te laten verwerken tot houdbaar sap.
Voor de meest actuele informatie en prijzen van cursussen zie ook facebook en
www.hoogstamfruitnh.com

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

