
 

 

 

 

Cursussen 
  

Cursus Programma seizoen 2018/2019 

 

Fruittuinen Zuid-Kennemerland1 
Wij zijn een club enthousiastelingen voor fruitbomen en wij zetten ons 
i voor (kennis)overdracht van oude fruitrassen. Wat we willen 
bereiken is dat appel- en perenrassen generatie op generatie worden 
geplant, onderhouden, het fruit wordt geoogst en dat de kennis die 

hiervoor nodig is wordt doorgegeven.  

www.appelvanopa.nl. 
 

Maatwerk Snoeicursus georganiseerd door  

Fruittuinen Zuid-Kennemerland  

Zaterdag 2 februari 2019 Lions Smulbos 

Locatie: IJweg t.o. 820 (2131 LT) Hoofddorp 

Verzamelen 09.00 u, aanvang 09.15 u eindtijd 13.00 u 

Docenten: Pé van der Gracht en Rogier Tan 

Het programma: 

9:00 uur Ontvangst en welkom met koffie en thee  

9.15 uur Kleurrijke verhalen en in 2 groepen snoeien van de 65 

fruitbomen in het Smulbos, onder leiding van Pé en Rogier  

(“learning by doing”) 

10.30 uur koffie, thee en een versnapering 

12.00 uur Kopje soep en een broodje 

13.00 uur Einde  

 

                                                           
1
 Doelstelling van deze stichting is (kennis)overdracht van 'oude' fruitrassen. Dat doen ze door het geven van 

cursussen, het onderhouden en initiëren van fruittuinen / boomgaarden bij de landgoederen in de regio, het 
vermeerderen van fruitbomen door te enten en het verzorgen van snoei- en plukdagen voor vrijwilligers en 

voor groepen zoals de Lions en klanten van bedrijven. 
.  
 
 

http://www.appelvanopa.nl/


 

 

Tijdens de cursus fruitbomen snoeien worden de deelnemers 

begeleid bij: 

 de fijne kneepjes van het onderhouden van fruitbomen  

 het in de praktijk snoeien in het Smulbos  
en wordt uitleg gegeven over het juiste gereedschap 

Wat heeft de deelnemer nodig? 

 warme kleding 

 warme laarzen of waterdichte schoenen (géén klompen)  
 

De stichting Fruittuinen zorgt voor  

 3 ladders, 

 6 zagen,  

 handschoenen en  

 snoeischaren 

Prijs deelname € 20,00.  

Aanmelden bij Harry Winnubst via  

harrylionsxxy@gmail.com 

 

Als het te gevaarlijk weer is om op een ladder te staan,  

overleggen we met wat we gaan doen. 

 

          

 


