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5. Activiteiten
komende winter

12 november,
Spaarnwoude

Genieweg 50
1981 LN Velsen-Zuid
van 10 tot 15 uur
Hoge fruitbomen snoeien in
IKIZIO

26 november, omgeving
Haarlem
van 9.30 tot 14 uur
basiscursus fruitbomen
snoeien

1. Werkdagen in Haarlemmer
Kweektuin

Informatie op
www.appelvanopa.nl

Inmiddels is ook de 2e werkdag op het terrein van
de Haarlemmer Kweektuin een feit. Op 3 september
en 5 november waren rond de 20 mensen gezellig

2 december, Haarlem
van 10 tot 14 uur

aan het werk.
Voorbereiden en bomen planten in het park, maar

Kleverlaan 9
2023JC Haarlem

ook de lekkere lunch droegen bij aan het succes
van de werkdag. Wil je volgende keer ook

Biomarkt

meedoen? We doen in elk geval mee met NLDoet.

Aanmelden NLdoet in de Haarlemmer
Kweektuin op 11 maart 2017

11 december, Haarlem
van 11 tot 17 uur
Kleverlaan 9
2023JC Haarlem
Slow Food Kerstmarkt

2. Winnaar prijsvraag
De vraag was: welk fruitras ligt hier en wat is
het gewicht van deze vrucht? Het was een
Bramley Stedeling van 390 gram.

7 januari 2017, Haarlem
van 10 tot 14 uur

En de winnaar is geworden Arendt

Kleverlaan 9
2023JC Haarlem

Brandt, met 386 gram het dichtste bij.

Biomarkt

14 januari 2017, omgeving
Haarlem
van 9.30 tot 14 uur
basiscursus fruitbomen
snoeien
Informatie op
www.appelvanopa.nl

3. De Sappers was in Haarlem
Jaarlijks gaan velen van ons met hun appels en
peren naar Breukelen of de Betuwe om sap te laten
persen. Wij dachten, laten we het omkeren en een

28 januari 2017, omgeving
Haarlem
van 9.30 tot 14 uur
basiscursus fruitbomen
snoeien
Informatie op
www.appelvanopa.nl

mobiele fruitpers naar ons laten komen. We
nodigden de Sappers uit voor het Herfstevenement
in de Haarlemmer Kweektuin. Om te zorgen dat de

11 februari 2017,
Spaarnwoude

Sappers komt is een minimum aantal ton fruit nodig.
Best een uitdaging voor de regio Haarlem.
Zo ontstond de ‘challenge' en zetten we in op 3 ton,
ofwel 3.000 kg fruit. Uiteindelijk persten de Sappers
die dag meer dan 5.000 kg appels en peren. Veel
meer dan we hadden durven bedenken. Doe je

Genieweg 50
1981 LN Velsen-Zuid
van 9.30 tot 14 uur
basiscursus fruitbomen
snoeien
Informatie op
www.appelvanopa.nl

volgend jaar ook mee?
Het was wel even spannend hoe het persen zou
verlopen, zoveel fruit op 1 dag. Mooi weer en
gezelligheid van alle mensen leverde leuke
gesprekken op en maakte dat het een super
evenement werd. Wat ons betreft voor herhaling
vatbaar en wil je er volgend jaar ook bij zijn, laat het
ons weten.

Aanmelden voor
een cursus

Aanmelden appelsap persen 2017

4. Wie helpt 12 november de hoge
fruitbomen in IKIZIO snoeien?
Ikizio is een oude boomgaard in Spaarnwoude.
Er staan middelhoge- en hoge appelbomen. De
middelhoge bomen worden regelmatig
gesnoeid, maar de bomen van meer dan 8
meter hoog moeten het elk jaar ontgelden. Nu
organiseren we op zaterdag 12 november een
snoeidag voor deze bomen.
Hoge ladders en snoeigereedschap zijn dan
aanwezig, kom je ons helpen?

Graag willen we weten wie er mee doet, zodat
we genoeg materiaal kunnen regelen. Voor
koffie en thee wordt gezorgd. We snoeien van
10 uur tot ongeveer 14 uur. Fijn als je komt!

Aanmelden snoeien IKIZIO

Hartelijke groet,
Ada Harkema, Ria Reeuwijk
Liesbeth van Steijn - 023 536 59 09
Rogier Tan - 06 11647106

Dit boek is bij ons te koop

