Beste Mensen,
Het is vandaag alweer een paar dagen officieel voorjaar! En de natuur werkt dit jaar helemaal mee.. De vogels die volop fluiten
en hun nesten aan het maken zijn, ’s ochtends worden we er weer wakker van. De eerste wilde hommels vliegen weer op zoek
naar nectar. Deze hebben overwinterd in de grond en komen nu het warmer wordt, weer naar boven. Omdat we al een paar
jaar hommels kopen voor de bestuiving zien we steeds meer wilde hommels in de boomgaard.( Eind maart zijn er weer nieuwe
hommelkasten tussen de kersenbomen gezet) Waarschijnlijk overleven een aantal nakomelingen van de hommels het toch in de
winter. Hommels en bijen gebruiken wij voor de bestuiving van onze kersen-, pruimen-, en appelbloemetjes. Er worden vlak
voor de bloei ( nu dus )een aantal bijenkasten in onze boomgaard gezet door onze imker Piet. Aan het einde van het seizoen
hebben we hier heerlijke fruitbloesemhoning van.
Het is alweer een tijdje geleden dat U onze nieuwsbrief kreeg en daarom wat langer als normaal. Vele van u volgen ons ook via
facebook Fruitbedrijf Hoekstra of de website (www.fruitbedrijfhoekstra.nl ),maar gezien de reactie van U op onze nieuwsbrief
wordt die altijd erg gewaardeerd en gaan we er gewoon mee door. Kiest U binnenkort voor een andere provider met een nieuw
e-mailadres ? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten dan sturen wij onze nieuwsbrief daar naartoe.
De mensen die ons op facebook volgen hebben vast gezien dat de oprichter van dit bedrijf onze (schoon) vader Dirk Hoekstra
op dinsdag 26 maart is overleden op 93 jarige leeftijd. We zullen zijn aanwezigheid gaan missen vooral op de dagen wanneer we
iets organiseerde was hij graag van de partij en hij kwam vaak een soft ijsje eten.
In de boomgaard zijn we vanaf begin november aan het snoeien. We beginnen met de appelbomen en daarna met de snoei van
de pruimen en kersen bomen. Hiermee beginnen we altijd na 1 februari, dan heb je minder kans op invriezen van de
snoeiwonden, daar heeft de appelboom geen last van, maar de pruimen en kersenbomen wel. Je moet ze eigenlijk of na de
pruimen- of kersenpluk snoeien of net voor de bomen gaan bloeien. Wij doen het wat eerder omdat we anders nooit klaar zijn
voordat de bloei begint. Heeft u zelf een paar kersen- en/of pruimenbomen staan dan kunt u ze het beste nu snoeien voor de
bloei begint en anders na het plukken.
Wij zijn helemaal klaar met de snoei. Deze winter had ook eigenlijk alleen maar “werkbare” dagen d.w.z. geen sneeuw of
strenge vorst dat je niet buiten kon en dat is een pré voor als je wilt snoeien. En het komt ook goed uit ,omdat alles weer
vroeger is en we liever niet snoeien als de bomen bloeien. Nu hebben we alles klaargemaakt voor de nachtvorstbestrijding.
Voor de appelbomen is dat de beregening, daarvoor moeten we alle slangen door spoelen, verstopte sproeiers schoonmaken en
alle palen weer rechtzetten. Alle sproeiers, waar het water uitkomt, moeten elkaar overlappen, zodat we een aan één gesloten
waterdek over de appelknoppen/bloesem hebben. Hierdoor zorgen we ervoor dat de knoppen niet bevriezen. En bij de kersen
en pruimenbomen zijn de foliekappen dichtgemaakt.
Ook hebben we alle fruitbomen al wat kunstmest (voeding) gegeven,zodat ze bij het ontwaken uit de winterslaap direct volop
voeding hadden.
De bloemknoppen van de kersen en pruimen staan op springen , bij de appels duurt het nog even. En dan kleurt de hele
boomgaard wit. Wilt u dit eens zien houdt de website in de gaten en kom gerust langs om er doorheen te wandelen het is een
prachtig gezicht, erg sfeervol om foto’s te maken en het ruikt nog heerlijk ook. Op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april
organiseren wij om 11.00 uur en 14.00 een bloesemwandeling met een gids, zodat u van alles kunt vragen. En op andere dagen
wanneer de winkel open is kunt u zelf wandelen. Wel je even melden zodat we weten dat er iemand in de boomgaard loopt.
In de schuur zijn we af en toe aan het sorteren v.d. appels voor de veiling en natuurlijk voor de winkel .Deze worden dan met
een koeltransport opgehaald om zo bij de veiling verkocht te worden aan de supermarkten, distributeurs of groothandel. En
dan vinden wij het jammer dat ze relatief warm in de winkels liggen dus bewaar uw appels ,peren zo koud mogelijk liefst
koelkast zodat ze minder gauw rijp worden en lekker hard blijven. En vooral nu het warmer wordt buiten
.
In de winkel gaat het lekker door, we hebben nog genoeg lekkere elstar,wellant, jonagold en goudreinette voor de appeltaart en
appelmoes, volop citrusvruchten, aardappels en de eerste nieuwe nicola aardappel is er alweer. Ook begint de nieuwe hollandse
groente voorzichting te komen: raapsteeltjes, spinazie, andijvie , tomaten ,rabarber, komkommers, bloemkool zijn weer. En
binnenkort verwachten we de eerste Hollandse aardbeien uit de polder en Asperges. April aanbieding 4 kilo Elstar en 4 kilo
Goudrenet samen € 6,00

Het gaat een prachtig voorjaars week worden .Je merkt het direct ook aan onze klanten ze komen direct op de fiets als het weer
het even toelaat . De eerste klanten hebben al genoten van een kop koffie op het terras. Vanaf donderdag 11 april is er weer
heerlijk softijs en is er een mogelijkheid om uw elektrische fiets op te laden. U kunt ons als eindpunt /tussenstop van uw
fietstocht gebruiken en dan weer terug naar huis met een fietstas vol lekkere verse producten (nieuwe fietsroute Burchtroute
39 km )
Ik heb weer een nieuwe hoeveelheid jam gemaakt en met de uitloopeieren een traktatie voor het paasontbijt. Alles wat wij
maken is in een beperkte hoeveelheid bereidt, waardoor de smaak en kwaliteit optimaal is. Altijd staat de kwaliteit en smaak bij
ons hoog in ons vaandel. Bent u toch ontevreden over een product: vertel het ons, bent u juist tevreden: vertel het verder.
Heeft u voor de paasdagen speciale wensen, vertel het ons en wij proberen er voor te zorgen dat we u kunnen helpen.
Agenda tips
6 april Kom in de Kas in Ens
Meerdere bedrijven doen in Ens mee. Onder andere; Kwekerij De Stadsweiden, Flevoplant , Kwekerij Wouters, Kwekerij Baas
(www.komindekas.nl)
19 april t/m 5 mei Tulpenroute
Deze is weer in de polder uitgezet. U kunt weer een pitstop maken op ons bedrijf.Er beginnen nu al enkele percelen te bloeien.
(www.tulpenfestival.nl )
Maandag 22 april 2de paasdag “Noordoostpolder Buitendag “ in het Kuinderbos van Staatsbosbeheer waar van alles te doen
er zijn meerdere stands /kramen www.buitendagnop.nl
14 t/m 17 juni Uit-je-tent-weekend
Uniek kamperen op bijzondere plekken in de Noordoostpolder..( www.vvvnoordoostpolder.nl)
Zaterdag 6 juli Kersen festival
Onze eigen open dag waar vanalles te beleven,te zien en te proeven is. Hiervan krijgt u nog de officiele uitnodiging.
( www.fruitbedrijfhoekstra.nl )
Medio september appelplukdagen
Wij wensen U fijne paasdagen en tot gauw.
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