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ENTHOUT 
 

Nu alle oliebollen en appelflappen weer genuttigd  
zijn en de kerstspullen op zolder staan is de tijd 
aangebroken om aan enten te denken. 
Juist in de maanden januari en februari kunnen 
we de doelstelling van onze vereniging, het 
behoud van oude rassen, verwezenlijken. 
Door zelf te enten kunnen ook de minder 
gangbare rassen aangeplant worden. Zeldzame 
rassen die normaal gesproken niet leverbaar zijn 
door fruitboomkwekers. En niet in de laatste 
plaats, het enten is niet moeilijk te leren en het is 
geweldig om je zelf geënte boom te zien 
opgroeien. 
In deze maanden bevinden de vruchtbomen zich 
in een rustperiode. De groei van de boom lijkt stil 
te staan. Deze rustperiode is het ideale moment 
om enthout te knippen. De griffels, zoals de 
afgeknipte takjes heten, kunnen prima bewaard 
worden op een koele plaats in vochtig zand tot 
het moment van openten. 
 

Uit zowel de Collectieboomgaard in Beemster als 
de Abdijtuin Egmond levert de vereniging enthout 
aan leden en niet-leden van POMvNH. Wie wil 
weten welke rassen appel, peer en pruim 
beschikbaar zijn moet even kijken op 
hoogstamfruitnh.com. Op deze site staat een 
uitgebreide lijst van beschikbaar enthout. De 
kosten voor een griffel bedragen € 1,50 (niet-
leden betalen € 3,00)  
Porto-verzamelkosten zijn € 6,00 per bestelling.  
Bestellingen kunnen worden gedaan bij Jan Bier, 
0299 681350 of j.bier.bregman@quicknet.nl 
 
 Snoeicursus !! 
Voor de basissnoeicursus in de Bongerd in 
Tuitjenhorn op zaterdag 16 januari zijn nog 
plaatsen beschikbaar.  
Aanmelden via cursussen@hoogstamfruitnh.com 
of Elise Konijn, 0229 574457 
 
 
JUBILEUMACTIE POMvNH 25 JAAR 

 ENTCURSUS 
 

Bent u de kunst van het enten nog niet meester 
dan is een entcursus misschien iets voor u. Na 
een gezellige morgen theorie en een middagje 
praktijk bent u zelf in staat om een eigen boom ‘te 
bouwen’. Aan het eind van de middag kunnen de 
zelf op geënte boompjes mee naar huis worden 
genomen. 
 

De entcursus wordt op 20 februari a.s. gehouden 
in het IJsclubgebouw aan de Nic. Cromhoutlaan 
1462JL in Middenbeemster. Cursusleiders zijn 
Peter Conijn en Jan Bor. Aanvang 9.30 uur 
Opgeven via cursussen@hoogstamfruitnh.com of  
Elise Konijn 0229 574457. 
 
Een week later, op zaterdag 27 februari, is de 
entochtend voor leden op dezelfde locatie. Vanaf 
9.30 uur kunnen de meer ervaren enters hun zelf 
gewenste vruchtbomen openten. Enthout, 
onderstammen, messen, entwas en band zijn 
aanwezig. En met de hulp van Peter Conijn en 
Jan Bor gaat het enten iedereen lukken. Voor 
specifieke wensen t.a.v. onderstammen en/of 
enthout vooraf contact opnemen met Jan Bor (035 
5252781) of met Jan Bier. Opgeven voor deze 
ochtend kan via 
secretariaat@hoogstamfruitnh.com. 
 
  BIJZONDER BIJZONDER BIJZONDER 
BIJZONDER 
 

Dezelfde dag is er voor 
kinderen  ook gelegenheid om 
kennis te maken met het 
enten. Om 12.30 uur start 
Kees Vlaar op dezelfde locatie 
met een entles. Samen met 
Peter en Jan zorgt hij er voor 
dat ieder kind naar huis gaat 
met een zelf uitgezocht, vers 
geënt vruchtboompje in een 
pot. 
Aanmelden via 
jeugd@hoogstamfruitnh.com 
Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 

 

  
In de winterPOM zijn ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de POM aan de leden 
honderd vruchtbomen cadeau gedaan. Niet iedereen heeft al gereageerd. Om in aanmerking te 
komen voor een boom is het voldoende om een felicitatie te sturen naar 
secretariaat@hoogstamfruitnh.com. Wel melden welke van de beschikbaar gestelde bomen u graag 
ontvangt en waarom dat specifieke ras. Misschien een leuk cadeau voor een (klein)kind? De lijst is te 
vinden op de site en in de winterPOM.  En oh ja, een kaartje mag ook!!!  


