appelproeverij
Op zondag 6 oktober van 12.00 uur tot
16.00 uur wordt in de oude
boomgaard nabij het gemeentehuis
een appelproeverij gehouden.
Inwoners van de gemeente Boxtel, die een eigen
boomgaard(je) hebben, worden uitgenodigd om met wat
appels en peren naar de unieke boomgaard bij het
gemeentehuis komen om de bezoekers te laten proeven van
lekkere, vaak niet bekende soorten appels en peren.
De eigenaren mogen ook hun eigen fruit verkopen.
Ook kunt u eigengemaakte jams etc laten proeven en
verkopen.U kunt beschikken over een gedeelte van de
marktkraam.
Twee pomologen (fruitdeskundigen) zijn aanwezig om het
meegebrachte fruit, waarvan de naam niet bekend is te
benoemen of wel onderzoek daar toe doen.
Wilt u ook een stand om deelnemen, neem dan contact op
met Gerard Buiks, tel. 0411675171 of Betsie van der Sloot,
tel. 0411631503, betsie@vandersloot.demon.nl
De appelproeverij, tussen 12.00 uur en 16.00 uur, maakt
deel uit van de herfstfair op de markt en de fruitdag in en
rondom de oude boomgaard op zondag 6 oktober.

mobiele fruitpers
Bij de boomgaard staat ook een
mobiele fruitpers.
Vanaf 9 uur in de ochtend kan uw
fruit geperst worden.
Hier kunt u voor de prijs van 1 euro
per liter uw fruit laten persen tot
appelsap. Het appelsap is zeer lang
houdbaar.
De mobiele fruitpers maakt van ongeveer 7 kg fruit 5 liter
heerlijk fris sap. Dit sap wordt gepasteuriseerd en verpakt in
een karton met een tap. Goed te bewaren en makkelijk te
gebruiken. Ongeopend is het pak sap is zeker een jaar
houdbaar en geopend zeker 3 maanden.
Iedereen met meer dan 15 kg appels en of peren kan zich
aanmelden om zijn/haar oogst te laten verwerken tot
fruitsap. Opgeven kan bij Henk Heling van de gemeente
Boxtel: hen@boxtel.nl 0411-655291. Opgave is verplicht.
Dit project “aanvullende opgave Boxtel” draagt bij aan:
Een vitaal, mooi en schoon Brabants Platteland wordt mede
mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie NoordBrabant en cofinanciering van de gemeente Boxtel

informatie
HOOGSTAMFRUITDAG
met de producten van de boomgaard:
fruit, sap, honing, jams en gelei.
De hoogstambrigade “Het Groene Woud” geeft uitleg over
het beheer van hoogstamfruitbomen en de mogelijkheid om
ook uw fruitbomen te snoeien.
Naast fruit zijn ook imkers aanwezig met honing en
aanverwante producten, die u alles kunnen vertellen over
buien, biodiversiteit in de boomgaard e.d.
De gemeente Boxtel is aanwezig met informatie over de
subsidieprojecten: hoogstamfruit, erfbeplanting en
vergroten biodiversiteit. Met deze projecten kunt u nog dit
jaar meedoen.

Op de markt is de herfstfair.
Contact:
Mobiele fruitpers en hoogstamfruit: Henk Heling van de
gemeente Boxtel: hen@boxtel.nl 0411-655291
Appelproeverij: Gerard Buiks, tel. 0411675171 of
Betsie van der Sloot, tel. 0411631503,
betsie@vandersloot.demon.nl

