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de KERS®

gidsing doorheen de historische Hertenberg- 
boomgaard

standen met toepassing en gebruiken van kersen

expo van meer dan 250 kersenvariëteiten uit de 
Euregio België, Nederland en Duitsland

info-, boeken- en materiaalstanden

kersenbereidingen en -gebak

kersengerechten en -recepten

kersensappen, -thee, -wijn enz.

degustatie en aankoop

gezellige terrasjes

ritjes op de “Kersenboemel”

pony ritjes

kinderanimatie

zondag 12 juli 2015 
10 u. tot 17 u.

12de euregionale kersenhappening 
 

Landcommanderij 
                     Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

GRATIS  
TOEGANG

Nationale Boomgaardenstichting (NBS) vzw,  
tel. 012 39 11 88, info@boomgaardenstichting.be  

www.boomgaardenstichting.be
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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 2015-2
Voorwoord
Met de zomer in aantocht kondigt er zich weer een drukke en uitnodigen-
de agenda aan. Van ontspanning tot educatie, of een gezonde mix van beide…  
Als toppers op zondag 12 juli de 12de Euregionale kersenhappening de KERS® 
2015 in de landcommanderij Alden Biesen (Bilzen) en op 11 oktober de Natio-
nale Fruittentoonstelling in Tillegem (Brugge), verder ook niet te vergeten, in au-
gustus, de pruimendagen in Beveren en Wachtebeke, ‘De Sapmobiel®’ in actie  
tijdens het oogstseizoen en onze vele lessen aangaande kweek, snoei en verzorging van 
vruchtbomen. Onze activiteiten bieden voor elk wat wils. We heten u van harte welkom!

Zomersnoei 2015
Het snoei- en plantseizoen 2014-2015 is nog maar net afgerond of reeds staat de 
kersentijd en zomersnoeiperiode voor de deur.
Steenfruitsoorten, zoals kersen, pruimen en perziken, worden best na de pluk gesnoeid. 
Voor pitfruit, zoals appels en peren, kan zomersnoei, vanaf half augustus tot eind sep-
tember overwogen worden als de bomen zeer sterk groeien of onvoldoende vruchten 
voortbrengen. Zomersnoei heeft immers een remmend effect op de groei en zorgt voor 
een betere belichting van de vruchttakken, hetgeen de vruchtkwaliteit en vroming van 
sterke knoppen ten goede komt. Zieke takken kunnen we dan gelijktijdig wegnemen; 
het open snoeien van de bomen geeft ook minder schimmelziektes.    

Voor (zomer)snoei van uw vruchtbomen, het snoeien van hagen, een onderhoudscon-
tract of de realisatie van een eigen plant-project bezorgt u best uw aanvraag aan het 
NBS-secretariaat via tel. 012 39 11 88,  fax 012 74 74 38,  
of via info@boomgaardenstichting.be   
Wij maken u een gedetailleerde offerte, een aanplantingsplan en staan garant voor een 
verzorgde en degelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Zoete kers wordt onmiddelijk na 
de oogst gesnoeid. Voor een betere 
wondgenezing snoeit men ongewens-
te zijtwijgen, die sterker zijn dan de 
hoofdtwijg, op stompen.
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Eerstvolgende activiteiten 2015

za 06 juni ’15
om 14 u.

Enten en oculeren - theorieles (NBS i.s.m. Stad Mechelen)
deelname: € 5 (incl. syllabus)
Tivoli-kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94, 2800 Mechelen

za 13 juni ’15
9 u. – 12 u.

Zomersnoei – praktijkles (NBS i.s.m. RLLK) (regio Limburg)
inschrijven via tel. 011 78 52 59, dhr. Peter Roosen

za 20 juni ’15
9.30 u. – 10.30 u.
10.30 u. – 13.30 u.

De teelt van houtig kleinfruit  theorieles (regio Limburg)                                                      
Herkennen ziektebeelden & hun biologische bestrijding in 
pit- en steenfruit. theorie- en praktijkles
inschrijven via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers

za 27 juni ’15
9 u. - 12 u.

Oculeren en chipbudden – praktijkles (regio Limburg)
inschrijven via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers

zo 12 juli ’15
10 u. tot 17 u.

12de Euregionale kersenhappening
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

za 8 aug ’15
9.30 u. - 15 u.

Zomersnoei - theorie- en praktijkles  
(NBS i.s.m. RL de Voorkempen) (regio Antwerpen)  
inschrijven via tel. 03 312 87 14, dhr. Tim Geuvels

zo 16 aug ’15
12 u. - 18 u.

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

za 22 aug ’15
9 u. – 12 u.

Zomersnoei – praktijkles (regio Limburg)
inschrijven via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers

zo 23 aug ’15
10 u. - 18 u.

Pruimenproefstand (NBS i.s.m. SLE)
domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke

zo 23 aug ’15
13.30 u. – 17 u. 

Snoei kleinfruit, druiven en kiwi’s
Achter de wereld 4, 2230 Herselt

di 25 aug ’15 
19 u. – 22 u.

Zomersnoei pruim en kers – praktijkles (NBS i.s.m. RLH)
inschrijven via tel. 011 26 50 80, mevr. Mieke Vanlangenaeker 
(regio Limburg)

vr 28 aug ’15
za 29 aug ’15
13 u. – 16.30 u.

Zomersnoei – theorie- en praktijkles (NBS i.s.m. RLNH)
inschrijven via tel. 016 61 92 23, dhr. Stefan Smets
(regio Vlaams-Brabant)

za 05 sept ’15
14 u. – 16 u.

Rondleiding museumtuin Gaasbeek
inschrijven via tel. 012 39 11 88, mevr. Katleen Pipeleers

za 19 sept ’15
10 u. - 16 u.

Bilzen de Boom in, Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Raap je eigen appels en laat ze omvormen tot lekker sap!
inschr. via 012 39 11 88 of nbsw@boomgaardenstichting.be

Activiteiten kunnen steeds veranderd, desnoods geschrapt, of toegevoegd worden. 
Neem daarom best regelmatig eens een kijkje op www.boomgaardenstichting.be.
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Kersen- en pruimenaanbod 
Deze vruchten horen bij de zomer; ze zijn er dus maar even en daar moet je met volle 
teugen van genieten! Lekker uit het vuistje of verwerkt in talloze heerlijke zomer- 
recepten. Vooraf bestellen is noodzakelijk, want kersen en pruimen moeten snel na het 
plukken worden verhandeld. 
Opgelet! - Indien u graag specifieke variëteiten wil, neem dan eerst contact op voor 
het aanbod van de dag. Dit kan via tel. 012 39 11 88.

Kersenaanbod, aan € 4/kg - Wij bieden u een variatie van kersen afkomstig uit de 6 
hectare grote kersenboomgaard van Alden Biesen en onze eigen hoogstamboomgaar-
den. • donkere kersen: Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Kordia, Regina, Schneiders
          Späte Knorpelkirsche,  Bruine Bigarreau … 
        • bonte kersen: Bigarreau Napoleon, Wimmertingse, Bigarreau Rosé Blanc …  

Pruimenaanbod, vanaf € 1/kg - Tevens is er vanaf augustus een ruim aanbod van 
pruimenvariëteiten, zoals Mirabellen, Sultan, Monarch, Myrobolaan, Reine Claude 
d’Althan (Conducta), Enkele en Dubbele Altesse, Reine Claude d’Oullins …

Bestellen kan mits onderstaand strookje ingevuld te bezorgen en het verschuldigde 
bedrag op onze rekening te storten. U kan het formulier ook mailen via  
info@boomgaardenstichting.be of faxen via 012 74 74 38.   

Bestelformulier aankoop
naam: ……………………………………………………………………………………
adres: ……………………………………………. Gemeente: …………………………
telefoonnr.: ………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………..……………………………………....
bestelt: ……………kg kersen, ……………kg pruimen en stort vandaag € ……….….. 
op rekening IBAN BE65 4518 5253 9196, BIC KREDBEBB van NBS vzw 

Vermeld duidelijk wanneer u uw bestelling wil afhalen:
• Kersen en/of pruimen op het NBS-secretariaat in Vliermaal, 
  op ….…./…..…/……..…om ………… u.
• Kersen in Alden Biesen (ten laatste om 15 u.)  tijdens de kersenhappening 
  ‘de KERS®’ op 12 juli 2015, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen 
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Sapmobiel
Dit najaar gaat de Sapmobiel® weer op ronde. Er liggen al heel wat datums vast.  
Heb je min. 100 kg fruit en wil je hier graag lekker 100% natuurlijk sap van laten 
maken? Schrijf dan in en wees er als één van de eersten bij!

ma 14 & di 15 sept. Kortessem, sporthal, Oud Mersenhoven 2
do 17 & vr 18 sept. Bilzen, Alden Biesen, Kasteelstraat 6
zo 20 sept. Wellen, Dorpsplein
za 26 sept. Diepenbeek, locatie wordt nog meegedeeld
zo 27 sept. Tongeren (Mal), Kruisvindingstraat 
ma 28 sept. Alken, locatie wordt nog meegedeeld
di 29 & wo 30 sept. Kontich, locatie wordt nog meegedeeld
zo 4 okt. Mechelen, locatie wordt nog meegedeeld
do 15 okt. Voeren, Kerkplein Moelingen

Let op: inschrijven is verplicht! Bel tijdens de kantooruren naar +32 (0)12 39 11 88  
of stuur een mailtje naar nbsw@boomgaardenstichting.be.

NBS ontvangt Gouden Erepenning
Voor de Gouden Erepenning 2014 koos het Vlaams Parlement 
voor het thema ‘vrijwilligerswerk’. De vele vrijwilligers zijn 
heel belangrijk voor Vlaanderen; zij zijn het levende bewijs van  
solidariteit en belangeloze inzet voor de samenleving. Met het 
toekennen van de erepenningen wil het Vlaams parlement zijn 
waardering hierover uiten.

Uit de kandidaten van organisaties die symbool kunnen staan voor 
vrijwiligerswerk in Vlaanderen werd, naast Chiro Brussel, het  
Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Meters en Peters vzw, 
ook de Nationale Boomgaardenstichting vzw als laureaat naar  
voren geschoven. Op 20-05-2015 mocht onze voorzitter Ludo 
Royen, in een speciale huldezitting van het voltallig Vlaams  
Parlement in de grote Koepelzaal, de Gouden Erepenning ontvangen uit hande van 
parlementsvoorzitter dhr. Jan Peumans. Sinds haar oprichting 30 jaar geleden is 
deze huldiging een ware mijlpaal en grote eer voor de Nationale Boomgaardenstich-
ting. Wij dragen deze erepenning dan ook op aan al onze vrijwilligers en zijn hen 
zeer dankbaar voor onze vele jaren van samenwerking en de jaren die nog zullen 
volgen. Verder danken wij ook het Vlaams parlement voor deze bijzondere erken-
ning die alle vrijwilligers in de hele leefmilieusector een hart onder de riem steekt.

De opname van de uitreiking kan u raadplegen via:
https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/980919 
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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 MEI 2015

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 é-magazine.

Hoogstamnieuws 2015-2

NBS-stroop
Bereid volgens eeuwenoude traditie, zonder enige toevoeging, gestookt in een   
antieke koperen ketel, rechtstreeks op een vuur geplaatst.  
Het ambachtelijke zit hem in het ganse ononderbroken proces, gaande van de juiste 
fruitkeuzes, de bereiding zelf (incl. het constant aanpassen van het vuur) tot het direct 
erna afvullen van de stroop. Dankzij onze vele fruitvariëteiten, kunnen wij u stroop 
met diverse smaken aanbieden.

Variëteitstroop
aan € 4,50/potje (600 g)
• Gemengde stroop (peer/appel)
• Korsoneispeerstroop 
   (enkel 100% van deze variëteit,
   zoals 100 jaar geleden!)

Bijzondere stroop
aan € 3,50/potje (300 g)
• Pruimenstroop
• Kweepeerstroop
• Kersenstroop

 
  NIEUW!
  aan € 5/flesje (250 ml)
  Kersenknijpstroop

handig en snel in gebruik:  
 heerlijk op de pannenkoek, 
op ijs, op de boterham …

makkelijk mee te nemen 
naar school of het werk!


