Bezoek onze website!

DE KERS® 2020 QUIZ
Ontdek de hoogstamboomgaard en de KERS® met enkele vragen! Vul de quiz individueel of
met het hele gezin in en maak kans op een heus streekproductenpakket. Iedere deelnemer
ontvangt daarbovenop ook nog eens gratis ons tijdschrift Pomologia, dus er zijn
geen verliezers! Stuur uw antwoorden tussen 12 juni en 12 juli naar
nbs@boomgaardenstichting.be en wie weet wint u het streekproductenpakket!
Voor alle informatie, de digitale gidsbeurt en de digitale tentoonstelling, bezoek onze website
www.boomgaardenstichting.be
De Hoogstamboomgaard

Hulp nodig?

Omcirkel de woorden die bij een hoogstamboomgaard horen:

STAM VAN 2 METER
MAAR EEN KORTE PERIODE FRUIT
STAM VAN 1 METER

BEGRAZING DOOR DIEREN
WEINIG BIODIVERSITEIT

BIJNA ALTIJD GEMENGD FRUIT

ER LOPEN GEEN DIEREN
DE HELE OOGSTPERIODE FRUIT

VEEL BIODIVERSITEIT

ER LOPEN ENKEL KIPPEN

ALTIJD ÉÉN FRUITSOORT
STAM VAN 0.5 METER

BOMEN KUNNEN HEEL OUD WORDEN

Kersen en krieken
Hieronder staan enkele smakelijke spreekwoorden over kersen en krieken.
Verbind het juiste spreekwoord met de juiste betekenis!
De kers op de taart





Niets is perfect

Geen krieken zonder stenen





Profiteren zonder ervoor te willen werken

Naar rijpe kersen klimt men hoog







Met hem is het kwaad kersen eten



 Voor een belangrijk doel heeft men veel over

Spreeuwen willen wel kersen eten,
maar geen bomen planten

Men kan hem beter mijden
Hetgeen het werk afmaakt

Boomgaardbeestjes
De boomgaard zit vol leven. Getuige daarvan zijn de vele bijen die voor bloei en bestuiving zorgen.
Bezoek zeker eens de Bij-mobiel aan het vlonderpad in Alden Biesen, daar is tal van nuttige informatie
terug te vinden! Probeer daarna de juiste naam bij het juiste diertje te zetten.

HOMMEL – HONINGBIJ – SOLITAIRE BIJ – WESP

………………………………….

……………………………………

…………………………………………

Noteer nog 5 andere beestjes die in de boomgaard te vinden zijn:







……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

……………………………..

Meer info over:
Honingbijen

Leven in de
boomgaard

Solitaire bijen

Dode bomen

Kersenvariëteiten
Er bestaan honderden kersenvariëteiten, waar velen nog nooit
van hebben gehoord. Op onze digitale tentoonstelling en aan
de ingang van de Hertenbergboomgaard in Alden Biesen
kunt u er al heel wat ontdekken.
Duid hieronder enkel de kersenvariëteiten aan:

Golden Delicious – Kordia – Kleine Waalse – Gravenstein
– Elisa Rathke – Sweetheart – Bramley’s Seedling – Stella
– Bigarreau Napoleon – Rabau – Oktavia – Brabanders –
Superman – Winterbanana – Madame Macors –
Platkoppen – Rotzakken – Zoete Compet – Lapins

Ontdek onze
tentoonstelling

Los de rebus op!
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