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HOOGSTAMNIEUWS 2010-2
Voorwoord
Pomologia nr 2 ligt ondertussen in de bussen en is door sommige leden al volledig ‘verteerd’. Het nummer staat bol
van de info over kersen. Je krijgt ondermeer een uitgebreide beschrijving van de Bruine Bigareau - Hedel�nger Riesenkirsche, maakt kennis met de moderne kersenveredeling in Canada en de UK of kan aan de slag met deeg en kersenpannenkoeken maken. In dit nummer van Hoogstamnieuws geven we vooral ons zomerprogramma mee. Neem de agenda
er al maar bij! Op 11 juli 2010 staat ‘de Kers’, een verhaal apart, in de kijker. Vergeet in augustus en september ook
onze pruimenproefdagen niet. Verder kan je ook NBS-kersen of NBS-pruimen kopen en de eigen appelen en peren laten
persen door de sapmobiel.

NBSW en de NBS bezoeken met de sapmobiel in de oogstperiode tal
van dorpen in Haspengouw en Voeren. De sapmobiel perst appels (en
peren) tot een natuurlijk vitaminerijk drankje. Het sap wordt gepasteuriseerd en vacuüm verpakt in 5 liter drinkboxen, het zgn. bag-in-box
systeem. Op deze wijze is het sap 2 jaar en meer houdbaar. De sappersdagen zijn ondertussen vastgelegd. Kijk voor de juiste data en plaatsen
op onze website www.boomgaardenstichting.be of neem contact op met
het NBS-secretariaat op 012/39 10 36.

UK, here we come
Van 21 t.e.m. 24 oktober 2010 is Engeland gastland voor Europom, het internationaal evenement
van de Europese Pomologische NGO’s. Plaats van gebeuren is de befaamde Wisley Garden en
de organisatie verloopt ingebed in ‘A Taste of Autumn’, een jaarlijks evenement georganiseerd
door de Royal Horticultural Society. De NBS zal vanzelfsprekend aanwezig zijn met de typisch
Belgische appels en vooral onze historische perenrassen.
Wil je mee? Dat kan dankzij onze tweedaagse. We geven even kort het programma mee. Heen
op vrijdag 22 oktober. Bezoek aan Wisley Gardens, de standen van Europom en ontdekken waar
‘A Taste of Autumn’ voor staat . Overnachting in het Holiday Inn Hotel (Guildford). Zaterdag
23 oktober gaat het richting Faversham voor een bezoek aan de Brogdale Collections. Die dag is
tevens de eerste dag van het Apple Festival. De prijs hangt af van het aantal inschrijvingen. Maar je mag rekenen op zo’n 145
tot 165 euro voor twee fruitige dagen.
Inschrijven kan door voor 10 juli een voorschot te storten van € 100 euro pp op het NBS-rekeningnummer 451-8525391-96
met de vermelding ‘Europomuitstap’. Meer info: NBS-secretariaat, tel. 012/39 11 88, info@boomgaardenstichting.be, www.
boomgaardenstichting.be. Mocht er onvoldoende belangstelling zijn, word je verwittigd en krijg je je voorschot teruggestort.
Hoogstamnieuws is onze smaakmaker en wordt gratis bezorgd aan alle boomgaardeigenaars en fruitliefhebbers. Spaar het milieu en ontvang Hoogstamnieuws 2010-3 per mail. Meld je aan via 012/39 11 88 of
info@boomgaardenstichting.be en het volgend nummer ligt gegarandeerd in je digibus.

NBS-activiteitenkalender 2010
• Za 26 juni ’10 - Praktijkles ‘oculeren en chipbudden’
Afspraak: 9 u-12 u, NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal
• Zo 04 juli ’10 - Infostand tijdens de Landbouwdagen
Afspraak: 9 u-18u, Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
• Za 14 aug ’10 - Praktijkles ‘snoeien van fruittuin/fruithaag en realiseren van een spilvorm van kleinfruit’
Afspraak: 9 u-12 u, boomgaard Willy Mahieu, 8490 Jabbeke - Inschrijven via 012/39 11 88
• Za 14 aug ’10 - Praktijkles ‘hoe oculeer ik mijn eigen fruit en tuinplanten’
Afspraak: 13 u-17 u, boomgaard Willy Mahieu, 8490 Jabbeke - Inschrijven via 012/39 11 88
• Za 21 aug ’10 - Praktijkles ‘zomersnoei’
Afspraak: 9 u-12 u, Keizelboomgaard, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek - Inschrijven via 012/39 11 88
• Za 28 aug ’10 - Vorming ‘zomersnoei’ ism RL Groene Corridor
Afspraak: 9.30 u-16.30 u, Gemeenschapscentrum,1745 Opwijk - Inschrijven via 02/253 43 04
• Zo 29 aug ’10 - Pruimendag SLE ism NBS - PRUIMEN PROEVEN
Afspraak: 10 u-18 u, Domein Puyenbroeck, 9185 Wachtebeke
• Zo 05 sept ’10 - Begeleide wandelingen Keizelboomgaard NBS - PRUIMEN PROEVEN
Afspraak: 13.30 u, 15 u, 16.30, Keizelstraat, 3590 Diepenbeek
• Za en zo 11 en 12 sept ’10 - Moestuindagen
Afspraak: 10 u-16 u, Kasteel van Heks, Hekslaan 1, 3870 Heers
• Za 11 sept ’10 - Bezoek aan tuinen, leifruitbomen van Domein Gaasbeek
Afspraak: 14 u, Kasteel van Gaasbeek, 1750 Gaasbeek - Inschrijven via 012/39 11 88, € 1,50
• Zo 12 sept ’10 - Oogstfeest - PRUIMEN PROEVEN
Afspraak: 14 u-18 u, Hof ter Saksen, 9120 Beveren
• Zo 12 sept ’10 - Oogstfeesten Donkgaard, sapmobiel in werking
Afspraak: 14 u-17u, Pastorij Donk, 3540 Herk-De-Stad
• Zo 19 sept ’10 - Perenfestival, oude en lokale perenrassen NBS
Afspraak: 14 u-18u, Dorpsfeest, centrum, 3830 Wellen
• Zo 19 sept ’10 - Open boomgaarddag Pomona Belgica
Afspraak: zonsopgang tot zonsondergang, boomgaard Eddy Vets, Bevelsesteenweg 85, 2222 Itegem
• Zo 19 sept ’10 - Infostand streekeigen fruitvariëteiten ism Lions Club
Afspraak: 13 u-17 u, Oostheuvel Ierskruisstraat 54, 3770 Riemst
• Zo 26 sept ’10 - Fruithappening ism RLD
Afspraak: Korbeek Losestraat 120, 3360 Bierbeek
• Za 2 okt ’10 - Theorieles ‘variëteitenkeuze, oogsten en bewaren van fruit’
Afspraak: 9 u-12u, UHasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D, 3590 Diepenbeek
• Zo 17 okt ’10 - Nationale NBS-fruittentoonstelling
Afspraak: 10 u-17u, Domein Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen

FRAMBILZEN, zondag 11 juli - Fruit- en streekproductenmarkt, Bilzen-centrum

Op 11 juli wordt de markt van Bilzen omgetoverd tot een fruit- én streekproductenmarkt. Met kwaliteitsproducten uit zowel
Haspengouw als uit de rest van de provincie kan je er op een gezonde manier genieten van al wat Limburg rijk is.
Programma 11.30 u:
aperitiefconcert in open lucht
11.30 u-18.00 u: fruit- en streekproductenmarkt
14.00 u en 16.00 u: grabbelpas-activiteit, gratis Riddershow door theatergroep ‘Inspinazie’
20.00 u:
guldensporenviering (zaal Concordia)
De shuttle of een uitgestippelde �etsroute brengt je naar de KERS in Alden Biesen. Zo wordt 11 juli in Bilzen een échte
fruitdag! Kan het nog feestelijker?

Een verhaal apart
Internationale NBS Kersenhappening
Landcommanderij Alden Biesen
Zondag 11 juli 2010 van 10 tot 17u
Bereikbaarheid
Op de E313 Antwerpen-Luik neemt u afrit 31. Daarna volgt u de wegwijzers Alden Biesen.

Programma
Maak kennis met meer dan 200 kersenvariëteiten uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland
Stap de hele dag mee met onze gidsen in de Hertenbergboomgaard, de grootste kersencollectie van Vlaanderen
Anekdotes en straﬀe kersenverhalen begeleiden je op je weg
Onze medewerkers plukken op hoge ladders en sorteren, u mag gewoon kijken en snoepen
Vergeet de kilo’s en proef onze kersenbereidingen: likeur, sap, gebak, ijs, thee, pannenkoek
Lekker uitrusten op het terras en aan de talrijke degustatiestands
Advies en wetenswaardigheden over subsidies, recepten, bereidingen
Niet te missen, onze lekkerste-kers-verkiezing
Kinderanimatie, hoe-leer-ik-plukken-ladder
Cherry-boys en -girls kunnen een ritje op een pony maken
Onze cherry-express, de huifkar, rijdt voor de mama’s en papa’s, opa’s en oma’s

Gratis toegang
Werken samen

Initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Info NBS 012-39 11 88 of Alden Biesen 089-51 93 93
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Hoogstamnieuws

Bestel kersen en pruimen
Dit seizoen hebben we weer kersen en pruimen uit onze eigen boomgaarden aan te
bieden. Dat vers fruit gaat best snel van de boom naar uw bord of … maag. Vandaar dat
voorafbestelling (nodige gegevens zie onder) noodzakelijk is.
Vermeld duidelijk - wanneer je wat - afhaalt. De NBS-kersen zijn te verkrijgen van half
juni tot half juli en de NBS-pruimen kan je heel de pruimentijd bestellen. Kersen kosten € 4/kg in voorverkoop (leden betalen
€ 3,50); pruimen kosten € 1/kg - met uitz. van de Reine Claude die € 2/kg kost - in voorverkoop.
Bestellen gebeurt door ons de nodige gegevens te bezorgen en het verschuldigde bedrag op onze rekening te
storten. Bestellingen worden doorgeven via mail info@boomgaardenstichting.be of fax 012/74 74 38.
Afhaling: secretariaat NBS, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, dinsdag-donderdag: 8.00-16.30, vrijdag:
8.00-14.30 of op afspraak.
Bestelgegevens aankoop
Naam: …………………………………………………………………………………..…….
Adres en gemeente: ……………………………………………………………..……..……..
Telefoonnr. (zodat we u tijdens kantooruren kunnen bereiken): ……………….……..……..……..
- bestelt ….. kg kersen aan € 4/kg en haalt deze af op …..…..…..…..…..…..…..…..............
- bestelt ….. kg pruimen aan € 1/kg en haalt deze af op …..…..…..…..…..…..…..…...........
- bestelt ….. kg Reine Claude aan € 2/kg en haalt deze af op …..…..…..…..…..…..….........
Stort ..…........ euro op rekeningnummer 451-8525391-96 met vermelding ‘aankoop ….. kg kersen/aankoop
….. kg pruimen/aankoop ….. kg Reine Claude’.

