
  

 

 

 

Hoogstamnieuws 2012-3 

 

NBS-activiteitenkalender 2012  

Komend trimester organiseren wij een hele reeks van locale, provinciale en 

gewestelijke activiteiten, verspreid over heel Vlaanderen waarop we iedereen van 

harte welkom heten! Onze activiteitenkalender vindt u ook steeds terug op onze 

website www.boomgaardenstichting.be . 

 

 

 

 

 

 

za 08 sept ’12 – 9.30 u.-16 u. 

Zomersnoei (i.s.m. RLD)      (theorie en praktijk) 

locatie: regio Vlaams-Brabant 

inschrijven via mevr. Els Van Hoeck, tel. 016 40 85 58 

 

 

 

 

 

zo 26 aug ’12 – 10 u.-18 u. 

Oogstfeesten (gratis) 

Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, 

2800 Mechelen 

zo 26 aug ’12 – 10 u. – 18 u. 

Pruimenproefstand (i.s.m. SLE) 

Domein Puyenbroeck 

Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke 

vr 31 aug ’12 – 10 u.-16 u.  

en za 01 sept ’12           (theorie- en praktijk)     

Zomersnoei (i.s.m. RLNH) 

locatie: regio Vlaams-Brabant 

inschrijven via dhr. Stefan Smets, tel. 016 61 92 23 

tel. 016 61 92 23 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

zo 16 sept ’12 – 10 u.-18 u. 

Wellens Perenfestival (i.s.m. gemeente Wellen) 

Een dag volledig in het teken van de peer. 

Centrum Wellen 

 

 

Er zijn zowel theoretische als doe-

evenementen voorzien waardoor we 

opnieuw het educatieve aan het 

aangename koppelen. 

za 25 aug ’12 – 9 u.-12 u.         (praktijkles) 

Achterstallige en zomersnoei 

Hof ter Loo, 8210 Loppem 

inschrijven via mevr. Katleen Pipeleers 

tel. 012 39 11 88 (details na inschrijving) 

(!) onder voorbehoud van inschrijvingen 

 

vr 14 sept ’12 – om 14.30 u. 

en zo 16 sept ’12               (theorie- en praktijkles) 

Snoeien van steenfruit (gratis) 

Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, 2800 

Mechelen 

vr 26-zo 28 okt ’12 

Europom 2012 

locatie: Oostenrijk 

door Arche Streuobst i.s.m. Klosterneuburg 

info: zie website  

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
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NBS-lessenreeks Pajottenland 2013 

In 2013 organiseert de NBS, in het kader van haar vormingsactiviteiten, de lessenreeks 

Pajottenland, zijnde een cursus ‘Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, 

kweek, snoei en verzorging’. De lessenreeks loopt een 8-tal data en bestaat zowel uit een 

theoretisch als een praktijkgedeelte. 

▪za 23 feb ’13 – 9 u.-12 u.              (theorie) 

Fruitbiologie en de fruitboom als levend 

organisme  

zolder pastorie Gaasbeek, Donkerstraat 21 

▪za 08 juni ’13  

9.30 u.-10.30 u.                              (theorie) 

Kleinfruit 

zolder pastorie Gaasbeek, Donkerstraat 21 

 

10.30 u.-11.30 u.                                    (theorie) 

Herkennen van ziektebeelden en hun 

biologische bestrijding 

zolder pastorie Gaasbeek, Donkerstraat 21 

 

12 u.-14 u.                                     (praktijk) 

Herkennen van ziektebeelden en hun 

biologische bestrijding 

boomgaard op locatie 

▪za 23 ma ’13  

9 u.-12 u.                                         (theorie) 

Grondbewerking, planttechnieken en 

principes van de snoei  
zolder pastorie Gaasbeek, Donkerstraat 21 

 

13 u.-16 u.                                      (praktijk) 

Planten, vorm- en onderhoudssnoei  

boomgaard op locatie 

▪za 13 april ’13 – 9 u.-12 u.          (praktijk) 

Sleunen van fruitbomen 

boomgaard op locatie 

▪za 22 juni ’13 – 9 u.-12u.           (praktijk)  

Snoeiwerken en zomerveredeling 

boomgaard op locatie 

▪za 27 april ’13 – 9 u.-12 u.          (praktijk) 

Enttechnieken 

locatie wordt nader meegedeeld 

▪za 25 aug ’13 – 9 u.-12 u.          (praktijk) 

Zomersnoei 

boomgaard op locatie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Volledige cursus: € 75 voor leden, € 89 voor niet-leden. Deze som kan gestort 

worden op rekening IBAN BE65 4518 5253 9196 [BIC KREDBEBB] van NBS voor 

België of op rekening A.P.R. 49 93 73 634 bij AMRO Maastricht voor Nederland. 

▪Voor info en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren, ma-do van 8-16.30 u. 

en vrij van 8-14.30 u., terecht bij het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 

Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, www.boomgaardenstichting.be, 

info@boomgaardenstichting.be .  

▪za 22 sept ’13 – 9 u.-12 u.  

Variëteitenkeuze en                    (theorie)                                                                        

het oogsten en bewaren van fruit 

zolder pastorie Gaasbeek, Donkerstraat 21 

Na de laatste les 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. 

 

NBS-lessenreeks Noord-Limburg (gaat nog van start in 2012-meer hierover op onze website.) 

http://www.boomgaardenstichting.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be


Wil je van je zelf geteelde appels je eigen appelsap laten persen, dan kan dat! Onze 

volledig gerestylde mobiele pers, ‘de Sapmobiel’, is weer op weg voor persdagen in 

uw omgeving en dit overal in Vlaanderen. Zowel particulieren als beroepsfruittelers 

kunnen zich inschrijven voor een van de onderstaande persdagen in hun regio          

(minstens 100 kg appels nodig). 

 

 

 

 

‘De Sapmobiel’ komt eraan!                              

  

 

 

 

 

 
DATUM PLAATS LOCATIE + ADRES 

12/09 Vliermaal Secretariaat, Leopold III-straat 8 

16/09 Wellen Oude Kerkhof, centrum Wellen 

17/09 Neeroeteren Scholtisplein 1 

19/09 Herk-de-Stad Pastorie Donk, Dreefstraat 1 

21 en 22/09 Glabbeek nog verder te bepalen – zie website 

27/09 Bilzen Parking Alden Biesen, Kasteelstraat 6 

28 en 29/09 Bilzen Parking Alden Biesen, i.s.m. RLH en stad Bilzen 

05/10 Sint-Truiden Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

06/10 Sint-Truiden Fruitrush, Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 

08/10 Dilsen-Stokkem Ommersteyn, De Schiervellaan 5, 3650 Rotem 

12 en 13/10 Geetbets Stationsplein, 3450 Geetbets 

14/10 Riemst Sporthal Herderen, Sint-Jansstraat 8c, Herderen 

15/10 Voeren Kerkplein, Moelingen 

20/10 Mechelen PITO, Antwerpsesteenweg 145 

21/10 Gingelom Boekhoutstraat 35, Boekhout 

24 en 25/10 Borgloon Stroopfabriek, Stationstraat 54 

28/10 Nieuwerkerken Kerkstraat 113 

30/10 Vliermaal NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

▪Ook alle steenvruchten (vooral kersen), aardbeien, bessen, druiven … kunnen door ‘de 

Sapmobiel’ worden verwerkt wat u de mogelijkheid biedt om alle vormen van gemengde 

sappen aan te maken, zoals bv. appel/kersen, appel/aardbeien, appel/bessen … 

 

 
Om u een idee te geven: 

100 kg appels = 60 tot 70 l sap 

afhankelijk van de aard en rijpheidsgraad van het fruit 

 

 

zie ook www.boomgaardenstichting.be of www.desapmobiel.be  

voor inschrijvingen of indien u zelf een persdag wil organiseren                                                        

tel. 012 39 11 88 of nbsw@boomgaardenstichting.be  

 

http://www.desapmobiel.be/
http://www.desapmobiel.be/
http://www.desapmobiel.be/
http://www.desapmobiel.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.desapmobiel.be/
mailto:nbsw@boomgaardenstichting.be


Prijzen buiten alle concurrentie 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Fruitwijzer  

 

 

 

 

 

 

 

n je zelf een persdag wil organiseren kan je ons steeds contacteren op het nummer 012 39 

11 88.  

 

 

 

 

▪Fruitteelt, fruitcultuur en pomologie van 

verleden tot heden. 

▪Volledige pomologische beschrijving, in 

fichevorm, van 113 fruitvariëteiten: 39 appels, 

30 peren, 21 pruimen, 12 kersen, 6 perziken, 

en 5 bijzondere variëteiten. Allen tevens als 

boom te bekomen via de jaarlijke NBS-

plantactie (zie verder!) 

▪Alle aspecten van de teelt van fruitbomen 

komen eveneens uitvoerig aan bod. 

 

 

 

Uitzonderlijk te bekomen bij de NBS door het overmaken van € 10 + port € 4,50 (België) of port € 10 

(rest Europa) op rekening IBAN BE65 4518 5253 9196 - BIC KREDBEBB van de NBS.  

(!) Het verzenden van boeken gebeurt steeds op risico van de besteller. 

▪particulieren en professionelen             

(< 2000 l) 

 

 

 

 

 

 

 

▪fruittelers en/of groothandel                        

en/of demodag (2000-2500 l) 

 

 

 

 

 

€ 0,95 (excl. BTW 6%) 

5 l bag-in-box inbegrepen 

€ 4,75 (excl. BTW 6%) 

verpakking inbegrepen 

 

€ 2,85 (excl. BTW 6%) 

+ € 0,45 verpakkingskost 

uitzonderlijke handelsprijs van 

€ 4,40 (excl. BTW 6%)/sapbox van 5 l 

verpakking inbegrepen 

 

Nieuw is een volledig eigen 3 l BIB-

verpakking ‘de Sapmobiel’. Deze box 

met zijn handig tapkraantje aan de 

smalle bovenkant neemt een minimum 

aan plaats in in uw koelkast en 

garandeert bovendien een maximale 

bewaartijd (zelfs na opening). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u onvoldoende fruit dit jaar? 

Geen probleem, de NBS beschikt over 

voldoende eigen sap om uw tekort aan 

te vullen. Contacteer gerust even het 

NBS-secretariaat en we zoeken samen 

naar een oplossing. 

 

 

 

? 

per liter 

per sapbox 

5 l 

per sapbox 

3l 

 

▪Voor nog grotere hoeveelheden geldt 

een nog scherper prijsaanbod. 

 

http://www.desapmobiel.be/
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                      Beveren-Oogstfeest (NBS i.s.m. gemeente Beveren)         

zo 16 september 2012 - 14 u. – 18 u. - GRATIS TOEGANG 

Hof ter Saksen, Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren 

 

 

 

 

▪NBS-expo oude fruitrassen 
 

▪workshops fruitverwerking 

 

▪educatieve spelen 

 

▪paard en koets 

 

▪volksdansen 

 

▪ezelritjes, gidsbeurten 

 

▪ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

info: NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88,          

fax 012 74 74 38, www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be 

 

▪verkoop en infostand van        

10-tallen fruitvariëteiten 

▪expo van meer dan 500 appel- en 

peervariëteiten, velen typisch 

voor Noord-Limburg 

▪boeken, info- en materialenstand 

▪plantactiestand  

hoogstamfruitbomen  

▪stroop-, honing- en sapstand 

▪ … 

 

 

 

 

 

 

NBS-nationale fruittentoonstelling 

zo 28 okt 2012 – 10 u.-17 u. – GRATIS TOEGANG 

’t Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer 

 

 

http://www.boomgaardenstichting.be/
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NBS-fruitproducten (uit de NBS-hoogstamboomgaarden) 

NBS-plantfolder  

 

Hoogstamnieuws 

         

                                           

  

  

  

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

België-Belgique 

P.B.-B.P. 

3500 Hasselt 

BC 10293 

 P508286 

afgiftekantoor Hasselt 

 

 

Het najaar, vanaf november, start onze plantactie 2012-2013. Vraag nu al 

onze plantfolder aan; deze omvat een ruim aanbod van appels, peren, 

kersen, pruimen, noten, nectarines, abrikozen, druiven … die u bij de 

NBS kan bestellen. Wij verzorgen advies, soortechtheid en kwaliteit. 

Plantfolder gratis aan te vragen bij het NBS-secretariaat, Leopold III-

straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, 

www.boomgaardenstichting.be, info@boomgaardenstichting.be . 

. 

NBS-stroop, 100% natuurlijk, zonder enige toevoeging 

▪perenstroop (600 g) [70% peer, 30% appel], aan € 3,5/potje 

▪kersenstroop (300 g) [50% kers, 25% appel, 25% peer], aan € 3/potje 

 

NBS-appelsap, 100% puur, zonder enige toevoeging 

▪10-rassen appelsap (PROMO*) aan € 8/box 5 l (€ 15/2 boxen) 

▪puur sap Gascogne Scarlet, aan € 10/box 5 l                                                                                   

▪puur sap Keuleman, aan € 10/box 5 l 

▪Keizelsap versus Biesensap, aan € 2/fles 

                                                                                                       (*) Zolang de voorraad strekt. 

 

 

 

 

 

 

 

editie augustus/2012 

Afzender: NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal 

                                                                                                                         

V.U.: dhr. Ludo Royen, Boschelstraat 21, 3724 Vliermaal 

 

Gratis nieuwsbrief voor alle fruitliefhebbers. 

Verschijnt driemaandelijks in de perioden:  
januari-maart, april-juni, juli-september, oktober-december 
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