
Snoeicursus groot en klein fruit voorjaar 2016  

SdBB organiseert begin 2016 weer snoeicursussen. Er is een cursusdag voor het snoeien van hoogstam 
fruitbomen: appel, peer, pruim, noot, kers en een snoeidag voor klein fruit: braam, rode bes, zwarte bes, 
framboos en taybes. 

Op beide dagen wordt begonnen met theorie, maar daarna de toepassing ervan en de praktijk van het 
daadwerkelijk snoeien. Bij het theorie gedeelte wordt ingegaan op de achtergronden van de groei- en 
snoeiregels. Er wordt uitleg gegeven over achterstallig onderhoud, vormsnoei, verjongingssnoei, maar ook 
over het praktisch gebruik van gereedschap en onderhoud van gereedschap. Na een korte demonstratie gaat 
elke deelnemer zelfstandig aan de slag in een boomgaard of klein fruitaanplant. 

Tijdstip: zaterdag 30 januari 2016 cursusdag over hoogstamfruit en zaterdag 6 februari 2016 
cursusdag kleinfruit. 

Men kan zich voor beide dagen opgeven, maar het is natuurlijk ook mogelijk om aan één cursusdag deel te 
nemen. Voor Vrienden van SdBB zijn de kosten per cursusdag € 30, - Anderen kunnen deelnemen voor € 50,- 
Voor dezelfde prijs is het mogelijk je aan te melden als Vriend van SdBB (€20,-) en daarna deelnemen voor 
€30,- 

Aanmelden vóór 15 januari 2016 bij Cees Sleutjes en tegelijkertijd het betreffende bedrag overmaken op de 
rekening van de Stichting de Brabantse Boerderij: NL 79 RABO0152028382. Graag daarbij vermelden: 
snoeien hoogstamfruit 30-01-2016 en/of snoeien kleinfruit 06-02-2016. 

Een deelnemer die een te snoeien boomgaard met hoogstam heeft in Brabant kan zich aanmelden als 
cursuslocatie. Dan even contact opnemen met Cees Sleutjes. Hij beoordeelt of de locatie geschikt is. Anders 
zal de cursus worden uitgevoerd in de omgeving van Liempde. Informatie over de locatie ontvangt elke 
deelnemer later. 

Bij onwerkbaar weer wordt de cursusdatum 2 weken opgeschoven. Ook daarover ontvangt u bericht. Geef 
daarom bij de aanmelding uw telefoonnummer en E mailadres op waarop U bereikbaar bent. 

Verdere informatie bij Cees Sleutjes tel 0411 632726 of op het E Mailadres snoeien.sdbb@outlook.com 


