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Diensten en producten worden steeds geleverd onder toepassing van onze algemene voorwaarden, in de meest recente 

versie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Op verzoek zenden wij u de voorwaarden 

kosteloos toe. Tevens vindt u de algemene voorwaarden op onze website. 

 

Dé Appeldag 2021 
Studiedag appel- en perenteelt 

 

Geachte relatie, 

 

De onzekerheid door Corona afgelopen winter heeft er toe geleid dat de organisatie van Dé Appeldag 

2021 later op gang is gekomen dan u van ons gewend bent. In overleg met gemeente Houten, NFO en 

het Appeldag bedrijf is besloten de organisatie door te zetten. We kiezen voor de traditionele opzet 

waarbij we uiterlijk half mei beslissen welke aanpassingen eventueel nog nodig zijn.  

 

De dan geldende overheidsrichtlijnen zullen nageleefd worden. Wanneer half mei blijkt dat Dé 

Appeldag niet door kan gaan, of in aangepaste vorm, dan zullen we u daar duidelijk over informeren. Wel 

moeten we nu starten met de organisatie, dus kan het aanmelden beginnen!  

 

NFO kring Midden Nederland en Delphy organiseren dus Dé Appeldag 2021, met eveneens veel 

informatie voor de perentelers! Een studiedag rondom de teelt van de appel en peer. Dé Appeldag zal 

plaats vinden op donderdag 1 juli 2021 bij het fruitbedrijf van Van Den Brink, Tuurdijk 43, ’T Goy.  

2 Juli 2021 graag noteren voor uitloop, wanneer er spreiding van bezoekers geëist wordt. In 

principe is de insteek om enkel 1 juli 2021 aan te houden. De eerder gecommuniceerde datum van 

24 juni 2021, met evt. optie 25 juni 2021 komt te vervallen.  

 

De dag zal in het teken staan van nationale- en internationale ontwikkelingen op het gebied van de 

appel en perenteelt. Van Den Brink is een teelt-, opslag- en sorteerbedrijf met recent uitgebreide 

opslag- en sorteerfaciliteiten.  
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Naast de focus op appel- en perenteelt zullen diverse noviteiten voor de brede fruitteelt aan bod 

komen, waar ook zeker de perenteler zijn voordeel uit kan halen. Denk hierbij aan digitalisering in 

de fruitteelt, mechanisatie en diverse teelt toepassingen. 

 

Als team fruitteelt van Delphy, in samenwerking met NFO, geven wij een gerichte invulling aan deze dag. 

Zo worden er rondleidingen verzorgd over actuele en innovatieve teeltonderwerpen in de appelteelt op 

speciaal daarvoor aangelegde demonstratievelden. Het organiseren van een infomarkt en het 

demonstreren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie en bedrijfsuitrusting 

komen aan de orde. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

 

U kunt zich apart opgeven voor de onderdelen. We vragen voor deelname een bijdrage. U krijgt een 

standplaats, opname in het programmaboekje en publiciteit. Daarnaast zullen door de uitvoerders een 

(aantal) publiekstrekker(s) worden georganiseerd. 

 

Meld u snel aan op: https://delphy.nl/microsite/de-appeldag-2021/ 

Hier treft u ook meer informatie aan. 

Heeft u als bedrijf interesse in hoofdsponsorschap van Dé Appeldag, neem contact op! 

Voor informatie kunt u terecht bij René Bal van Delphy, tel. +31 (0)6-53375087; r.bal@delphy.nl. 

 

Namens de NFO en Delphy heten we jullie van harte welkom op 1 juli 2021!   

 

Met vriendelijke groet,  

 

Delphy – team Fruitteelt 

appeldag@delphy.nl 
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