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HOOGSTAMNIEUWS 2009-4
Redactioneel
Beste boomgaard- en fruitliefhebbers
2009 was het 25 jarig bestaan van de Nationale Boomgaardenstichting, maar ook van het verschijnen van ons 100ste
ledenblad Pomologia. Het was het jaar met en enorm groot aantal lessen en educatieve activiteiten verdeeld over heel
Vlaanderen, met infostands en tentoonstellingen, met adviesverleningen en boomgaardplanningen, met determinaties en
prospecties, met onderhoudsopdrachten en aanplantingen. Met internationale happenings: Zomertoer Engeland, de Kers
2009, Europom 09 en Pruimenproefdagen in 3 provincies.
Ook voor 2010 hebben wij een reeks van activiteiten voor jullie geprogrammeerd, verspreid over het Vlaamse
Gewest. Maak je keuze en bevestig zo snel mogelijk je inschrijving want het aantal plaatsen is helaas beperkt.
Voor degenen die alleen een bepaalde THEMA-les kiezen (snoei, druiventeelt, leivormen, enten, ...) kunnen de
losse vormingsactiviteiten een oplossing bieden.
We beschikken momenteel over een goede stock van een 5 -tal verschillende RAS- appelsappen en ook een gunstig aanbod
van Keulemansap op fles. Verder zolang de voorraad strekt, in Bag-in-box verpakkingen van 5 liter, Alden Biesensap en
Keizelsap.
De nieuwe stroop is voortreffelijk en van natuurlijke teelt uit onze eigen boomgaarden. Doe er je voordeel mee, maar wacht
niet te lang.
Met het jaareinde in het zicht willen wij u graag uitnodigen om onze vereniging als lid te vervoegen.
Hoogstamnieuws geeft slechts een klein beeld van wat ons 52 blz. tellende tijdschrift Pomologia in volkleurendruk u 4 maal
per jaar kan bieden. Vruchtbeschrijvingen, plant- en onderhoudstips, geschiedkundige fruit- en boomgaardbijdragen,
materialen, boekennieuws enz… en dat voor de luttele prijs van 20 eur/jaar.
Nog opzoek naar een nieuwjaarsgeschenk voor vrienden en kennissen? Schenk eens een boek uit het NBS boekenaanbod, een
NBS-fruitkorf, of beter nog schenk een lidmaatschap van de NBS en bezorg hen zo een heel jaar durende attentie.

Voor u allen nog een zalig kerstfeest, een goed jaareinde en een gelukkig, gezond en vruchtvol 2010.
Ludo Royen, nationaal voorzitter

“Sleunen van fruitbomen” in
Keizelboomgaard, Keizelstraat in 3590
Diepenbeek.

NBS-activiteitenagenda 2010
za. 16 jan. ’10
14 u.-17u.

entbeurs/entles
Leer zelf je boom maken of laat hem
maken. Uitwisselen of aankoop van
onderstammen en enthout
Tivoli Park .Info: 015 251812

za. 06 feb. ’10
9u.-16 u.-

korte vorming druiventeelt
Padonck druivengaard
Borgloon
Inschrijven verplicht 012 391188

za. 13 feb. ’10
14 u. – 16 u.

demonstratiesnoei laagstam
Weidestraat 20, 1700 Dilbeek
Inschrijven verplicht 0498 467892

za. 6 maart. ’10
9 u. – 16 u.

snoeicursus ism Inverde
Pastorij Hakendover
Schoolpad 43, 3300 Tienen
Inschrijven verplicht 016 819163

za. 6 maart. '10
10 u. - 18 u

za. 27 maart’10
14 u. -17 u

aanplant en onderhoud van
fruitbomen
Verzorging, bemesting en snoei van
fruitbomen
Tivoli Park. Info:015 251812
snoeiles ism centrum de Paddenbroek
Educatief centrum Paddenbroek
Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik
Inschrijving verplicht: 02 3064562

za. 17 april ’10

entles ism centrum de Paddenbroek
Educatief centrum Paddenbroek
Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik
Inschrijving verplicht: 02 3064562

za. 24 april’10

opkweek en vormen van leivormen
Diverse aspecten van het vormen en
snoeien van leibomen
Tivoli Park.Info: 015 251812

Basiscursus fruitteelt 2010
Limburg
Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek,
snoei en verzorging
20 februari 2010 voormiddag (9u-12u): theorieles
“Fruitbiologie en de fruitboom als levend
organisme”, in lokaal A103 van de
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek,
13 maart 2010

13 maart 2010

20 maart 2010

voormiddag (9u-12u): theorieles
“Grondbewerking, planttechnieken en
principes van de snoei” in lokaal A103 van
de Universiteit Hasselt, Campus
Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590
Diepenbeek
Namiddag (13u-16u): praktijkles
“Vorm- en onderhoudssnoei” in
Keizelboomgaard, Keizelstraat in 3590
Diepenbeek.
voormiddag (9u-12u): praktijkles

24 april 2010

voormiddag (9u-12u): praktijkles
“Enttechnieken” op NBS-secretariaat,
Leopold-III-straat 8 in 3724 Vliermaal

12 juni 2010

voormiddag (9u30-11u30): theorieles
“Herkennen van ziektebeelden en hun
biologische bestrijding” in lokaal A103 van
de Universiteit Hasselt, Campus
Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D, 3590
Diepenbeek
Voormiddag (11u30 – 13u30): praktijkles
“Herkennen van ziektebeelden en
hun biologische bestrijding” in
Keizelboomgaard, Keizelstraat in 3590
Diepenbeek

26 juni 2010

21 aug 2010

voormiddag (9u-12u): praktijkles
“Oculeren en chipbudden”
NBS-secretariaat, Leopold-III-straat
8 in 3724 Vliermaal
voormiddag (9u-12u): praktijkles
“zomersnoei” in de Keizelboomgaard,
Keizelstraat in 3590 Diepenbeek

2 oktober 2010 voormiddag (9u-12u): theorieles
“Variëteitenkeuze en het oogsten en
bewaren
van fruit” met mogelijk tot proeven; in
lokaal A103 van de Universiteit Hasselt,
Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D,
3590 Diepenbeek
Na de theorieles “Variëteitenkeuze en het oogsten en
bewaren van fruit” van 2 oktober volgt een examen dat
recht geeft op een door het Ministerie van Land- en
Tuinbouw geviseerd getuigschrift “Vorming en onderhoud
van vruchtbomen en boomgaarden” binnen het kader van
de naschoolse vorming.
Praktische informatie
Volledige cursus: 71,00 euro voor leden en 84,00 euro voor
niet-leden. Deze som kan gestort worden op rekening
451-8525391-96 van N.B.S. met vermelding lessenreeks
Limburg 2010
Voor de praktische lessen zullen wegwijzers met de
vermelding “N.B.S. Les” in de omgeving geplaatst worden.
Laarzen of waterdichte schoenen en aangepaste kleding zijn
sterk aan te bevelen voor de praktijklessen!

Wij zijn op zoek naar een administratieve kracht
Functie
Uw taken:
• Redactie van tijdschrift en publicaties.
• Bijhouden van diverse gegevensbestanden (leden,
pomologische collectie, collectie, bibliotheek,
aanleg nieuwe boomgaarden…).
• Behandelen van de inkomende en uitgaande
correspondentie via de verschillende kanalen
• Publiciteit voeren voor evenementen,
lessenreeksen,…
• Bijhouden van dossiers van diverse aard
(projecten, personeel, opleiding…)
• Bijhouden en opvolgen van de financiële toestand
van de verenigingen (NBS en NBSW) en bijstaan
van de penningmeester.
• Uitvoeren van taken die kaderen in de organisatie
van activiteiten, door de verenigingen
georganiseerd t.v.v. de leden en het publiek.
• Vervangen van de coördinator (in geval van
onbeschikbaarheid) tijdens de vergaderingen van
de RvB en de Algemene ledenvergadering en er
de notulen bijhouden.
• Vakkundig gebruik maken van de middelen
(infrastructuur, gereedschap, uitrusting en
verbruikbare voorraden) ter beschikking gesteld
voor de uitvoering van de dienst.
• Deelnemen aan het onderhoud van de middelen
bedoeld in de paragraaf hiervoor, dit voor zo ver
de praktijk of de gebruiksaanwijzingen geen
interventie van gespecialiseerd personeel
vereisen.
• Deelnemen aan evenementen ter promotie van
de N.B.S en haar doelstellingen.
• Steeds de goede naam en faam van de N.B.S.
uitdragen.
Profiel
U beschikt over minimum een diploma hoger middelbaar
onderwijs;
U werkt erg accuraat, kan in verschillende lijsten tegelijk
werken.
U bent N-talig en beschikt over een goede kennis F en E
U kan werken met Word, Excel, Powerpoint.
Grondige kennis van MS acces en boekhouden is een
pluspunt.
U bent stressbestendig.
Wij bieden
Een vaste betrekking in een dynamische VZW;
Een betrekking met veel afwisseling;
Onmiddellijke indiensttreding.

Geïnteresseerd?
Stuur uw CV naar Kim Jansen, Nationale Boomgaarden
Stichting v.z.w., Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal.
Reacties worden discreet en snel behandeld.

NBS-Nieuws

NBS-aanbod fruitproducten
De NBS beschikt over een kleine stock van volgende
producten, afkomstig van, op natuurlijke wijze geteeld,
fruit van de eigen NBS-boomgaarden.
Appelsap
Door de productie is er een onderscheid in on- en gefilterd
natuurzuiver appelsap:
gefilterd sap: Keizelsap (Keizelboomgaard in
Diepenbeek), Graaflijk sap (Graafappel uit Borgloon),
Biesensap (boomgaarden van Alden Biesen).
Te bekomen op het NBS-secretariaat of op NBS-activiteiten
aan € 2 /fles.
Ongefilterd sap: Box 5l met een mengeling lekkere
sapappels), fles ongefilterd sap
serveer TIP: NBS-appelsap, ideaal voor festiviteiten, op
verjaardagsfeestjes, ter vervanging van sinaasappelsap
tijdens recepties, fris geserveerd als aperitief op uw zomerse
BBQ, …
Ambachtelijke stroop
De stroop wordt op artisanale wijze en zonder de minste
toevoeging gestookt uit 80 % peren en 20 % appels. Te
bekomen op het NBS-secretariaat of op NBS-activiteiten
aan € 3,5 /potje (600 g).

Feestelijke fruitkorven voor bedrijven en leden.
Zo kunt u met onze producten kennismaken.
FEESTELIJKE FRUITKORF 1 - aan de prijs van € 27 / korf
2 flessen natuurlijk, zuiver appelsap.
1 pot natuurlijke perenstroop, artisanaal gestookt met
Dubbel Flip, Pastoorspeer en Wijnperen van eigen
boomgaarden.
1 pot fruithoning, meest residu-arme, zuivere honing,
puur van hoogstamfruitbloesem uit NBShoogstamboomgaarden, ambachtelijk bereid
2 kg bewaarappels van verschillende hoogstamrassen,
uit natuurlijke teelt van de eigen NBS-boomgaarden.
1 brochure “Fruitgebruik van Verleden tot Heden”.
FEESTELIJKE FRUITKORF 2 - aan de prijs van € 17 / korf
Idem aan voorgaande, maar zonder brochure.
Verwen vrienden, familie of uzelf en bestel een FEEST
FRUITKORF! Afhaling: na telefonische afspraak. Tel.:
012 39 11 88.

Boekennieuws
Onze 5de internationale fruithappening en tentoonstelling
EUROPOM ’09 is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In het
prachtige kader van Alden Biesen werd dit spektakel door
meer dan 4.000 bezoekers over drie volle dagen
gesmaakt.
De 12 landendelegaties die in AB
logeerden hadden de tijd van hun
leven en onder de titel:
EUROPOM’09 – vijfde
Internationale
Fruittentoonstelling” werd gelijk
ook een 80 blz. tellende brochure
gepubliceerd die niet enkel een
gids voor het Europom gebeuren
wilde zijn maar tevens een
tijdloos document vormt over
wat organisaties internationaal kunnen bewerkstelligen,…
In een eerste hoofdstuk wordt het gehele Europomgebeuren en –programma voorgesteld. Vervolgens komen
de organisaties en landendelegaties aan bod. Met hun
typisch aanbod en hun eigenheid.
Alleen al voor de prachtige reporducties van kleurenlitho’s
uit het Bulletin B’Arbori Culture Gent is de moeite waard.
Verder zijn de fijne staalsteken van leivormen uit Gaucher
een lust voor het oog. Fruitbomen door J.P. Billen, geeft in
een 8-tal blz. de voorzet tot het aanplanten van een
boomgaard of fruittuin.

Maar het 18 blz. tellende hoofdstuk fruitrassen door Erno
Eersels spant de kroon. Het bevat een schat aan gegevens
en tips, uit ervaring vergaarde kenmerken en gegevens
omtrent de meest geschikte rassen voor de liefhebber. 50
pruimenrassen, 6 perzikrassen, 86 appelrassen en 60
perenrassen komen allen summier aan bod. Met het
hoofdstuk ‘Hoe planten’, gaan we werkelijk terug naar de
basis. Waarop moet je letten en wat moet gebeuren bij het
planten. Fruitgebruik, bewaren en verwerking, door Jos
Neyens geeft dan weer een kijk op de ontelbare
verwerkingsmogelijkheden van onze fruitrassen. Onze
sapmobiel komt kort in de kijker en als fruitbereiding
worden een 4-tal recepten gepresenteerd.
Kortom een werkje dat je zeker niet mag missen.
Voor de prijs moet je het niet laten. De portkosten zijn
bijna hoger dan de prijs van het boekwerkje zelf.

Europom ’09 kan je bekomen aan de meer dan modale
prijs van 5 euro. En dat voor een combi kleurenuitgave op
80 bladzijden volgepropt met basisinformatie en verlucht
met kleurenlitho’s en etsen. Tevens een mooie herinnering
aan ons 25-jarig bestaan. Te storten op rekening
451-8525391-96 van de NBS vzw. Portkosten 2.5 euro

