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Nationale Boomgaardenstichting vzw
Vereniging voor pomologie, fruittuin-, boomgaard- en landschapsbeheer
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88; fax 012 74 74 38,
www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be
KBO 430 689 797 - bankrek.: IBAN BE65 4518 5253 9196 - BIC KREDBEBB

Hoogstamnieuws 2017-3

NBS-plantactie 2017 - 2018
In onze eigen kwekerij telen we honderden variëteiten voor de fruit- en boom-
gaardliefhebbers, zowel in hoog-,  halfstam- als in struikvorm voor kleine tuinen, 
tevens tal van soorten kleinfruit en haagplanten ...

In het komende najaar zijn via de plantactie meer dan 600 variëteiten te bekomen. De 
plantfolder wordt u op eenvoudige vraag toegestuurd. Ook aanplanten kan desgewenst 
door onze zustervereniging NBSW vzw, aan sociaal tarief. 
U kan steeds op ons rekenen voor plantadvies, variëteitenkeuze, planning, enz.

Ons volledig aanbod vindt u terug via www.boomgaardenstichting.be - tabblad   
‘Plantactie’. Hier kan u ook een handig bestelformulier downloaden. 
Voor meer info en/of bestellingen kan u contact opnemen met het NBS-secretariaat 
via tel. 012 39 11 88  of info@boomgaardenstichting.be 

de ‘KERS®’ Een verhaal apart
Met 50 anekdotes en kersengerechten
anno 1940 - 1970

Al meerdere jaren verzamelden we voor 
u kersenverhalen en gezegden. Deze 
anekdotes zijn nu samen met enkele 
kersengerechten gebundeld. Het resul-
taat is een 36 blz. tellend volkleuren-
werkje geworden, een baken voor onze 
jaarlijkse kersenhappening ‘de KERS®’ 
in Alden Biesen! (steeds 2e WE juli)

Te bekomen door overschrijving van 
€ 5 + € 2,50 portkosten voor België 
(€ 4 voor het buitenland) op rekening 
BE65 4518 5253 9196 van de NBS vzw 
met vermelding ‘de KERS®, een verhaal 
apart’.

BOEKENNIEUWS

http://www.boomgaardenstichting.be 
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Lessenreeks Limburg - Leut 2018 
i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland

za 24 feb ’18 
9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme 
- theorieles

za 10 mrt ’18 
9 u. - 12 u.

13 u. - 16 u.

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de 
snoei - theorieles

Vorm- en onderhoudssnoei - praktijkles 
op locatie in de boomgaarden

za 24 mrt ’18 
9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen - praktijkles 
op locatie in de boomgaarden

za 21 apr ’18 
9 u. - 12 u.

Enttechnieken - praktijkles 
op locatie in de booomgaarden

za 26 mei ’18 
9.30 u. -11.30 u.

11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrij-
ding - theorieles

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrij-
ding - praktijkles 
op locatie in de boomgaarden

za 23 juni ’18 
9 u. - 12 u.

Occuleren, chipbudden en kleinfruitteelt - praktijkles 
op locatie in de boomgaarden

za 25 aug ’18 
9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles 
op locatie in de boomgaarden

za 6 okt ’18 
9 u. - 12 u.

- Variëteitenkeuze, oogsten en bewaren van fruit -
   theorieles
- Examen, rechtgevend op erkend getuigschrift

Praktische informatie 
Volledige cursus: € 85 voor leden en € 95 voor niet-leden. Te storten op rekening: 
BE65 4518 5253 9196 van NBS vzw met vermelding ‘Lessenreeks Leut 2018’

EUROPOM® 2017 - Internationale Fruithappening - Tsjechië 
Van 5 t.e.m. 8 oktober.
Meerbepaald in de stad Olomouc en georganiseerd door onze zusterorganisatie 
‘Czech Gardening Association’.  
info: www.europom2017.cz en  www.europom.eu

http://www.europom2017.cz/
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Eerstvolgende activiteiten 2017
zo 20 aug ’17
14 u. - 17 u.

Zomerfruitdag (i.s.m. gemeente Beveren)
Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren

za 26 aug ’17 Zomersnoei - theorie- en praktijkles (i.s.m. Regionaal Land-
schap Groene Corridor) - Info en inschrijven via dhr. Wim 
Solie, tel. 02 253 43 04 regio Vlaams-Brabant.

zo 27 aug ’17
10 u. tot 18 u.

Zomerfruitdag (i.s.m. Steunpunt Levend Erfgoed)
Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1 A, 9185 Wach-
tebeke

vr 1 - za 2 sept 
’17 
10 u. - 16.30 u.

Zomersnoei - praktijkles (i.s.m. Regionaal Landschap 
Noord-Hageland) - Info en inschrijven via dhr. Stefan Smets, 
tel. 016 61 92 23, regio Vlaams-Brabant.

za 02 sept ’17 Zomersnoei - theorie- en praktijkles (i.s.m. Regionaal Land-
schap Dijleland) - Info en inschrijven via mevr. An Devroey, 
tel. 016 40 85 58, regio Vlaams-Brabant.

za 02 sept ’17 
om 14 u.

Enten en oculeren - theorieles (i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname: € 5 (incl. syllabus) - Tivoli-kinderboerderij, Ant-
werpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 10 sept ’17
14 u. tot 17 u.

Keizelfeest, Rondleiding Keizelboomgaard – 30-jaar bestaan!
Keizel t.h.v. huisnr. 40, 3590 Diepenbeek

za 23 sept ’17
om 14 u.

Proeven in de boomgaard (i.s.m. Stad Mechelen)
gratis proeven van vele appel- en perensoorten
Tivoli-boomgaard, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

zo 08 okt ’17 NBS-infostand - Rivierenhof, Turnhoutsebaan 232,             
2100 Antwerpen

za 14 okt ’17
om 14 u.

Kleinfruit - theorieles (i.s.m. Stad Mechelen)
Deelname: € 5 (incl. syllabus) - Tivoli-kinderboerderij, Ant-
werpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 14 okt ’17
9 u. - 16.30 u.

Snoei van fruitbomen - theorie- en praktijkles (i.s.m. Vorming 
Plus) - Info en inschrijven via mevr. Tiny Alaerts, 
tel. 016 24 47 21, regio Vlaams-Brabant.

zo 22 okt ’17
10 u. - 17 u.

NBS-nationale fruitexpo 
expo van 100den fruitvariëteiten
De Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde

Activiteiten kunnen steeds aangepast en/of toegevoegd worden. 
Neem daarom best regelmatig een kijkje op www.boomgaardenstichting.be
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NBS-variëteitenstroop 
Hiermee smeren we je letterlijk stroop om de mond en je zal het proeven! 
Zonder toegevoegde suikers of bewaringsmiddelen!

PEER - APPEL
Korsoneispeerstroop (= puur peer) à € 5/potje (600 g)
Sterappel-Keulemanstroop à € 5/potje (600 g)
Sterappel-Boskoopstroop à € 5/potje (600 g)

PRUIM - KERS
Oogstpruimstroop, à € 4/potje (400 g)
Pruimenstroop (gemengd) à € 3,50/potje (300 g)
Kersenstroop à € 5/potje (300 g)
Kers-Oogstappelstroop à € 5/potje (300 g) 

Voorlopig EENMALIG op het NBS - Secretariaat en tijdens 
onze activiteiten te verkrijgen, zolang de voorraad strekt! 

Gelei Rode & witte Bessen à € 5/potje (400 g)
Gelei van Oogstpruim à € 6/potje (750 g)
Coulis van Oogstpruim à € 6/potje (750 g)

NBS - Nationale Fruitexpo 
De Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde 

zo 22 oktober 2017 van 10 u. tot 17 u.

Een samenwerking van: 
Tuinbouwschool Horteco Vilvoorde, die uitzonderlijk haar 52 ha groot schooldomein 
openstelt; 1 ha serres met allerlei teelten, een dierenpark met meer dan 1000 dieren, 
fruitaanplantingen, kringlooptuin ...

En de NBS met: 
100den appel- en peervariëteiten

Bijzondere fruitsoorten voor de fruittuin

Info-stand NBS plantactie

Determinatie

Boeken, materialen, sap en stroop ...
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Persdagen de Sapmobiel®- seizoen 2017
wo 23 aug Vliermaal Parking rustoord, Kersendaelstraat 11
di 5 sept Vliermaal Parking rustoord, Kersendaelstraat 11
ma 11 sept Nieuwerkerken Kerkplein, 3850
di 12 sept Nijlen Broechemsesteenweg 219
zo 17 sept Wellen ‘Smaakfestival’, Dorpsstraat 25
zo 17 sept Stevoort Kozenstraat 77
ma 18 sept Voeren Kerkplein, Moelingen
di 19 sept Peer A. Preud’hommeplein (Peer-centrum)

wo 20 sept Borgloon Stroopfabriek, Stationstraat 54

do 21 sept Donk Dorpsplein, t.h.v Dorpsstraat 8

vrij 22 sept Riemst Sporthal, Sint-Jansstraat 8c

za 23 sept Diepenbeek ‘Demerstrand’, Stationsstraat

zo 24 sept Zutendaal ‘Lekker Lokaal’, Zuurbroekstraat
ma 25 sept Zutendaal School ‘De Wonderwijzer’, Hoogstraat 41
di 26 sept Nijlen Broechemsesteenweg 219
wo 27 sept Lauw Romeinse Kassei 523
do 28 sept Tienen Via, Waaibergstraat
vrij 29 sept Rotem ‘Ommersteyn’, Schiervellaan 5
za 30 sept Vremde ‘De Wigwam’, Dorpsstraat 15

zo 1 okt Mechelen ‘Tuinbouwschool’, Antwerpsesteenweg 145
di 3 - vrij 6 okt Tielt-Winge Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22

Voor meer info en/of wijzigingen, raadpleeg regelmatig  www.desapmobiel.be

De Sapmobiel®

Sapmobiel I en II staan klaar om het nieuwe persseizoen te starten. Al is de      
appeloogst dit jaar wat minder, heel wat perenbomen zijn rijkelijk beladen. 
Vandaar ons voorstel… “Waarom geen perensap laten persen? (eventueel in com-
binatie met wat zuurdere appels of andere vruchten)”

Het is misschien nog niet zo gebruikelijk, maar onbekend is onbemind. Perensap is 
immers verfrissend en bevat tal van gezonde voedingsstoffen, waaronder verschillende 
vitamines alsook een hoog gehalte aan anti-oxidanten die de afweer tegen kanker en 
hart- en vaatziekten kunnen verhogen. Ongefilterd perensap is bovendien vezelrijk, 
hoeft heus niet onder te doen voor appelsap of andere sappen en vomt een belangrijke 
aanvulling voor bijna elk dieet.

De peren ruim voor rijpheid oogsten! Enkel dan is een vlotte persing gegarandeerd.
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Afzender NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal
P508286, afgiftekantoor Hasselt - EDITIE AUG 2017

GRATIS infoblad
voor alle fruitliefhebbers
verschijnt 3-maandelijks

            U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via info@boomgaardenstichting.be
            en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine.

Hoogstamnieuws 2017-3

Let op: inschrijven is verplicht! via +32 (0)12 39 11 88  of stuur een 
mailtje naar nbsw@boomgaardenstichting.be
Vermeld duidelijk uw naam, de hoeveelheid fruit, adres, telefoonnum-
mer en e-mail adres en/of u wil afvullen in boxen van 3 l of van 5 l.

za 7 okt Vlierbeek Abdij Vlierbeek 15
za 7 okt Sint-Truiden ‘Tuinbouwschool’, Diestersteenweg 145
zo 8 okt Alken Byserveld, Eikendreef
ma 9 okt Alken Hendriksveldstraat z/n, Alken-St.-Joris 

di 10 okt Nijlen Broechemsesteenweg 219

wo 11 (-13) okt Alden Biesen Parking ‘Alden Biesen’, Kasteelstraat

zo 15 okt Helchteren Hengelhoefdreef 6
zo 15 okt Huizingen - Beersel Provincie Domein Huizingen, 

Henry Torleylaan 100
ma 16 okt Geel Molenberg 4
di 17 okt Neerglabbeek Orshof, Heymansweg 2
wo 18 okt Leuven ‘Sint-Albertuscollege’, Geldenaaksebaan 277
vrij 20 okt Hoegaarden Sporthal, Tiensestraat 43

https://www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting/

