Ja,

ik doe mee met de adoptie fruitbomen Roockershuyspark

Roockershuyspark

Het eerste jaarbedrag van mijn sponsoring wordt
vóór 1 november 2022 door mij betaald door overmaking naar:
Vereniging Roockershuyspark Tuitjenhorn– rekeningnr. NL13 RABO 0184 8963 71
Aankruisen svp, wat je voorkeur is:
	Ik zal vastleggen bij mijn eerste overboeking, via ‘periodieke betaling’ en ‘jaarlijks’, dat de volgende
jaren dit bedrag elk jaar – uiterlijk eind oktober – zal worden overgemaakt.
Ik verzoek mij elk jaar een betalingsherinnering te mailen

Naam:__________________________________________________________
Adres:__________________________________________________________
Tel.: ___________________________________________________________
E-mail adres:_____________________________________________________

Hier svp aankruisen met hoeveel bomen je ons gaat steunen en welk fruit daarbij jouw voorkeur heeft.
	
Ik sponsor één fruitboom, kosten € 20,- per jaar.
	
Ik sponsor meer fruitbomen, aantal:______ . Kosten per boom € 20,– Totaal € ______ per jaar.
	
Bij voorkeur adopteur ik deze fruitsoort, svp aankruisen!
handappel

kook/moesappel

handpeer

stoofpeer

pruim

Bij elke boom komt een paaltje, waarop een plaatje met het
boomnummer, boomsoort en jouw of een andere naam, zie voorbeeld.
Extra tekst tegen meerkosten in overleg.
Je ontvangt na het planten van de fruitbomen een mail met
informatie over jouw boom/bomen en de juiste locatie.
	Ik ga akkoord met het vermelden van mijn naam op de
website van het Roockershuyspark.
	Ik wil vermeld worden als ‘anonieme adoptie’.
Vragen? Mail naar info@roockershuyspark.nl.
Of bel Jan: 06 2186 5481.

Ruimte voor opmerkingen:
________________________________________

88

Saffraanpeer
Schager Maagd
Sjaak en Anneke
Kruijer

________________________________________
_____________________________________________________________
Zie andere zijde voor de lijst met fruitbomen.

Perkgewijs plantplan fruitbomen
In het nieuwe deel van het park staan drie perken met fruitbomen ingeschetst.
Om praktische redenen gaan we de adopties perk-voor-perk noteren, te beginnen met perk 7.
Bij voldoende belangstelling volgen de andere perken 8 en 9.

Dus doe mee en help ons zoveel mogelijk fruitbomen te planten..!!
PLANTPERK 7 - 100 BOMEN
Appels

Peren

1 Schagerrood / 30 bomen
	Prima lichtzure handappel.
Oeroud Schager ras.
Pluktijd: oktober-november.

3

2 Uitgeester Zoet / 20 bomen
	Hand/moesappel. Direct als
‘kookappel’ te bebruiken, later
na de nodige ligtijd ook geschikt
als handappel.
Pluktijd: oktober.

Schager Maagd / 20 bomen
Grote ‘Saffraan’-handpeer met
zeer aromatische smaak.
Pluktijd: begin september, kort
houdbaar.

4 Tesselaar / 30 bomen
	Vroege stoofpeer, die soms al aan
de boom geel kleurt.
Pluktijd: september

