Als voorzitter van het bestuur van 'Stichting Fruithof Frederiksoord' ben ik trots op wat onze
groep vrijwilligers heeft gepresteerd in 2016. Via dit jaarverslag wil ik u daar deelgenoot van
maken.
Wat hebben wij dit jaar bereikt:
• Bijna alle bomen zijn gesnoeid. Door een systematische werkwijze zijn maar enkele bomen
ontsnapt aan de schaar.
• Het laatste deel van de opkweek hoek is ontgonnen en in gebruik genomen.
• 60 m3 mest en 20 m3 compost zijn in de boomgaard verspreid.
• 800 m1 gras is gefreesd en ingezaaid met een bloemen mengsel.
• 400 enten hebben een nieuwe onderstam gekregen en zijn het hele jaar gepamperd.
• Tot aan de oogst is de opkweek hoek vrij van onkruid gebleven.
• Er is gemaaid tot de trekker overspannen is geraakt.
• Er is voor 1200 euro appelsap aan de mens gebracht op de Lentefair.
• Er is verkeer geregeld en parkeergewacht.
• Tientallen cursisten zijn een stuk wijzer gemaakt.
• 2000 kg kalk rond gestrooid.
• Er zijn boomgaarden aangelegd en bomen verkocht.
• Er zijn etiketten bevestigt, ondergestopt, afgeschoffeld, opgegraven, ontcijferd, herschreven
en verdwenen.
• 35 liter mengsmering is in rook opgegaan.
• 500 tokin stokken zijn in de grond gestoken.
• Bindband is in duizenden stukjes geknipt.
• Er zijn 150 kisten aangeschaft en deze zijn net als de oude, gevuld , geleegd , gevuld,
geleegd, gevuld, geleegd en opgeruimd.
• 13000 kg appels is verplaatst van de boom in de kist, van de grond in de kist, van de kist in
het sap, van de kist in de tas, van de kist in de grond, van de kist in de schredder.
• 1200 kg hiervan is minstens 2 keer door 1 van ons, liefdevol aangeraakt.
• 7000 kg hiervan is bruut gedeporteerd naar de pers en verwerkt tot sap.
• 2500 kg heeft ons verlaten als pulp en de rest is omgezet in arbeid
• Er is een nieuwe ladder aanhangwagen in gebruik genomen.
• Druiven zijn bemest, gezwaveld, gediefd, gekrent geplukt en verkocht.
• Peren zijn geplukt, geraapt, besneden, besnuffeld, beknepen, gebeten, geperst en gegeten.
• Peren zijn gedetermineerd. Er zijn peren stoofperen geworden en stoofperen zijn tot peer
bekeerd.
• Een Kubota trekker met voorlader is aangeschaft.
• Ruim honderd scholieren weten nu hoe appels, peren en pruimen groeien.
• 500 kg Elstar is aan de polder ontfutseld.
• De oude Fruitpers herontdekt en intensief gebruikt.
• Ruim 1000 Flaeijel feestgangers zijn gelaafd met appelsap.
• Souvenirs van eeuwen is mogelijk gemaakt.
• 20 mensen zijn ' Vriend van de Fruithof ' gemaakt.
• Honderden mensen aan de praat gehouden en een gezellig moment bezorgd.
• Een tiental boeken van Ziekten en Plagen verspreid.
• Een gevarieerde stroom aan appelgebak verkocht en weggewerkt.
• Duizenden foto's gemaakt.
• Een marktkraam bemenst op woensdag en zondagmiddag.
• De beukenhaag gesnoeid met een heggenschaar.
• Snoeihout van honderden bomen weggewerkt.
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Buitenschoolse opvang in de herfstvakantie.
Een concert gegeven met bosmaaiers en motorzaag.
Huisvesting mogelijk gemaakt voor 30 vogel broedpaartjes met rond de 60 legsels.
Een pannenkoek ondernemer een goede middag bezorgd.
1700 mensen wekelijks laten genieten van een foto reportage.
Tientallen mensen laten weten welke appel in de eigen tuin staat.
Onszelf een jaar ervaring rijker gemaakt.
Genoeg verdiend om het jaar met een positief saldo af te sluiten .

Met dank aan Landleven, de Maatschappij van Weldadigheid, onze donateurs, Vrienden van
de Fruithof en al onze bezoekers!!!

