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Beste Leden van Landschapsvereniging de Reggestreek, 

 
Dit jaar bestaat De Reggestreek 20 jaar. Dit vieren we op zaterdag,          

6 oktober a.s.! En wel op verschillende manieren. 
 

Op 6 oktober hebben we een braderie georganiseerd van 10.00 tot 
16.00 uur bij Kulturhus ’t Akkerhus, Ypeloschoolweg 2B te Ypelo .  

 
Op de braderie zijn stands van diverse partners en ondernemers in de 

Reggestreek. 
 

 

 
Speciaal voor leden hebben we als vereniging ook op 6 oktober de 

Achterhoekse Sappers ingehuurd. 
 

 U kunt door deze pers uw fruit zoals appels, peren en bramen laten 
persen tot sap. Dit sap wordt dan in vacuüm verpakte pakken van 5 liter 

gedaan. Uit deze pakken kunt u na opening 6 tot 8 weken lang sap van 
uw eigen fruit tappen, ook buiten de koelkast. 

 
Hoe werkt het ? 

1. Verzamel mooi fruit zonder grote deuken of rotte plekken (een klein 
plekje is niet erg).  

2. Bepaal hoeveel kg fruit je meeneemt. Minimaal 100kg  (ca 500 appels).  
3. Kosten: €0.95 tot €1.10 per liter afhankelijk van de hoeveelheid.    

4. Kom met 2 personen voor hand en spandiensten  
5. Neem ook belangstellenden mee. 

6. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor de sappers. 
7. Aanmelden kan via de site www.achterhoeksesappers.nl 

8. U ontvangt dan een tijdstip waarop uw fruit is ingepland om geperst te 
worden. 

Zie voor meer achtergrond informatie: www.achterhoeksesappers.nl 
 

http://www.achterhoeksesappers.nl/
http://www.achterhoeksesappers.nl/


 

 

 -2- 

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan hebben we een 

bijzondere actie om De Reggestreek nog mooier te maken !  

 
Leden kunnen tijdens de braderie gratis inheemse planten, fruitbomen en 

(kleinfruit)struiken bestellen als erfbeplanting voor bijvoorbeeld hagen, 
singels en boomgaarden. Dit ter waarde van €100 (inkoopprijs). We 

bekijken dan samen met u welk plantsoen bij uw wensen en locatie past. 
Alleen tijdens de braderie bieden we deze mogelijkheid van advisering. 

 
 

 

 
 
Voor deze dag zijn we ook op zoek naar leden die hand en spandiensten 

willen verrichten. Wil je ons helpen meld je dan aan bij Wim Boom via 
wboom52@gmail.com 

 
Met hartelijke groet namens de jubileum commissie, 

Bert Ooms 
Wim Boom 

Dilleen Nijenhuis 

Kristianne van der Put 
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