Algemene Voorwaarden , regels & tips voor
adoptiebomen 2021
We hebben wat tips voor jullie en vragen je rekening te houden met de onderstaande regels.
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Pluk je appels met aandacht, leg je hand voorzichtig om de onderkant van de vrucht en
hou je vinger bij het steeltje
Kantel de vrucht naar boven, het steeltje zal nu vanzelf loslaten
Wees voorzichtig met het fruit, het is kwetsbaar. Voor langer plezier van het fruit:
a. Knijp niet in het fruit, dan krijg je beurse plekken
b. Trek het fruit niet van de boom, je beschadig zowel de boom als het fruit
c. Gooi het fruit niet in een tas/ mand maar leg het voorzichtig erin.
Willen jullie kinderen onder toezicht houden in de boomgaard? Zo is klimmen in de
bomen niet toegestaan
Jullie mogen op alle dagen van de week plukken tussen zonsopgang en zonsondergang.
In het weekend vragen wij 3,- parkeergeld. Tot 11:00 uur mogen jullie in het weekend
gratis uitrijden.
Neem veel grote tassen of kratten mee, misschien zelfs een bolderkar.
Het is niet de bedoeling dat je met je auto de boomgaard in rijdt.
Pluk alleen van je eigen boom. Hangt er minder dan 8 kg (40 appels) aan de boom, dan
krijg je een compensatie. Meld je svp hiervoor bij de infostand. Indien deze niet bemenst
is: dan bij kantoor Olmenhorst (naast de Fruitloods)
We adviseren je boom in ten minste twee keer te oogsten. Eerst de appels die het meest
rijp ogen(*) en richting het einde, van het plukvenster, de resterende oogst. Zo kan de
boom tussentijds zijn energie richten op de rijping van de resterende appels en kun je
maximaal genieten van het verse fruit!
Mocht je niet bij het hoog hangende fruit kunnen komen; we hebben bij De Fruitloods
trapjes te leen. Deze kun je lenen tegen €100 borg of iets van persoonlijke waarde,
zoals autosleutels of je ID kaart. Te verkrijgen naast de kas van de Fruitloods (even de
bel laten klingelen!)
(*) met rijp ogen bedoelen wij: voldoende rood gekleurd en dit rood moet voldoende
warm zijn. Dat gebeurt als de ondergrond van groen naar geel verandert. En juist dat is
het belangrijkste kenmerk van rijping.

12. Mocht je nog meer vragen hebben dan kun je contact opnemen via onze social edia

kanalen of mailen naar ofa@olmenhorst.nl.

Namens het hele Olmenhorst team, geniet van je oogst!
Landgoed “De Olmenhorst” Lisserweg 481 2165 AS LISSERBROEK 0252-413165
info@olmenhorst.nl www.olmenhorst.nl
prijswijzigingen zijn onder voorbehoud
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