Februari 2012
Dinsdag 28 februari: “Genieten van Fruitbomen”
(Lezing door Jan en Jos Dilven)
Wie kent ze niet van vroeger; de Sterappeltjes, Jutteperen en al die andere
mooie oude rassen fruitbomen. Fruitbomen zijn echte genietbomen. In elk
seizoen van het jaar zorgen fruitbomen voor verrassingen in de tuin. Van de
prachtige bloesem in het voorjaar tot de heerlijke vruchten tot ver in het
najaar. De vruchten en de bomen zijn een genot voor alle zintuigen. Dat was
vroeger al en dat kan nog steeds.
De broers Jan en Jos Dilven uit Gilze zijn geboren onder de fruitbomen. Opa
was fruitteler en veel familieleden ‘zitten in het fruit’. Uit hobby zijn ze
begonnen met het verzamelen van allerlei oude fruitrassen en het vormen van
leibomen. Ze hebben een passie voor fruitbomen, het opkweken, snoeien en
vormen en genieten van de dieren die op de fruitbomen af komen zoals
vogels, bijen en allerlei andere insecten.

Tijdens de lezing laten Jan en Jos u kennis maken met de vele fruitsoorten en
rassen die er waren en nog steeds zijn en de wijze waarop ze worden
toegepast in tuinen. Ook laten ze zien hoe je met de juiste snoei en goed
onderhoud jarenlang heel veel plezier kunt beleven van fruitbomen. Door het
vormen en leiden van fruitbomen zijn er vele bijzondere toepassingen mogelijk
waar u ook nog eens de vruchten van kunt plukken. Aan de hand van hun
ervaring en met behulp van prachtige foto’s nemen zij u mee in hun passie
voor fruitbomen. Als u nog vragen hebt voor de heren: stelt u ze gerust!
Bij de in aanbouw zijnde Hoeve de Vijf Turven is in 2011 gestart met een
boomgaard met 22 verschillende soorten hoogstam fruitbomen. En dit jaar
wordt het boerenerf van de Vijf Turven ingericht met diverse oude fruitrassen
die vroeger op boerenerven voorkwamen. Ook hier zijn de gebroeders Dilven
bij betrokken.
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De lezing wordt gehouden in restaurant SED en begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis. Graag tot 28 februari!!
Na de lezing worden onder de aanwezigen enkele fruitbomen verloot.
Dit mag u niet missen!!!!! Tot 28 februari!!
Met vriendelijke groet,
BESTUUR HEEMKUNDEKRING “DES GRAVEN MOER”

NB1
Bij uitzondering wordt voor deze activiteit een huis aan huis brief verspreid.
Wij willen hiermee onze vereniging bij de inwoners van ’s Gravenmoer extra
onder de aandacht brengen!

NB2
Onze volgende activiteit vindt plaats op dinsdag 27 maart: de algemene
ledenvergadering. Binnenkort ontvangt u de stukken!!
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