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Hoogstamnieuws 2020-2
Voorwoord

Zoals vele zaken in onze maatschappij, heeft een virus ons genoodzaakt om onze
“normale” activiteiten heruit te vinden. Onze grote activiteiten, zoals de KERS®
in juli en de Nationale Fruittentoonstelling in het najaar, zullen wij in een alternatief kleedje steken. Over de KERS® vindt u reeds een aantal ideeën terug op pagina 2. Concrete en actuele informatie kunt u steeds terugvinden op onze website
en Facebookpagina.
•

•
•

Ons streekproductenwinkeltje hebben we een andere inrichting gegeven. We kunnen jullie terug op een veilige manier ontvangen, maar bestellingen kunnen tevens
worden doorgegeven via e-mail of telefoon. Dez kunnen worden afgehaald of per
post verzonden. Meer info op p. 3-4.
Vanaf midden augustus zal de Sapmobiel® weer op ronde gaan in Vlaanderen.
Enkele standplaatsen kunnen wij reeds bevestigen en lijsten we op in een tabel op
pagina 5.
Vooraleer we appels en peren gaan persen, plukken we binnen enkele weken reeds
de eerste kersen. Ontdek er alles over op p. 6.

Activiteiten?

Voorlopig zijn er nog geen activiteiten in groep toegelaten, maar van zodra mogelijk, brengen wij u onmiddellijk op de hoogte via onze website, onze Facebookpagina maar ook via een extra editie Hoogstamnieuws. Indien u ons nog geen
e-mailadres heeft bezorgd, is het momenteel zeker aangeraden dit te doen als u de
meest recente updates over onze activiteiten wilt ontvangen.
Om u toch niet helemaal in het ongewisse te laten, willen we toch even vooruitblikken
op enkele activiteiten van dit najaar. Zo verwachten wij zeker nog heel wat snoeilessen te kunnen geven en ook een Nationale Fruittentoonstelling (Melle) en Oogstfeest
(Beveren) staan nog op het programma.
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De KERS® 2020, lockdown-editie

De voorbereidingen voor ons grootste evenement van het jaar, de KERS®, lopen
dit jaar anders dan voorzien. We willen echter ons trouwe publiek de kans niet
ontzeggen om ook dit jaar te kunnen genieten van de kersenbomen en de vruchten in de boomgaarden van Alden Biesen. Een grote activiteit kan begin juli nog
niet, maar een individueel bezoek en een wandeling met uw eigen gezin wel.

Tentoonstelling

We zoeken uit op welke manier we een kersententoonstelling
kunnen organiseren die permanent en veilig kan worden bezocht
gedurende de hele kersentijd. Hieraan koppelen we nog extra
info- en doe-activiteiten. Op onze website zal ook een digitale
tentoonstelling terug te vinden zijn. Misschien zonder de geuren
en smaken, maar dat maken de mooie kleuren van de vruchten
meer dan goed.

Gidsbeurten

Onze gidsbeurten, een vaste waarde voor wie jaarlijks de KERS®
bezoekt, zullen dit jaar eveneens online terug te vinden zijn. We
trokken met enkele van onze gidsen de boomgaard in en filmden
hen (vanop veilige afstand) om zo alsnog een boeiende, leerrijke
gidsbeurt samen te stellen, waar u samen van kunt genieten.

Boomgaardquiz

Nog interessanter voor de kinderen is onze kers- en boomgaardquiz, waaraan het hele
gezin kan deelnemen. Haal een bundel bij de toeristische dienst in Alden Biesen of
download ze van de website om de boomgaard (zelfs die van u) in te trekken.
Vul alle vragen correct in en maak kans op een streekproductenpakket, vervaardigd
van fruit uit onze eigen hoogstamboomgaarden! Stuur uw antwoorden op naar
nbs@boomgaardenstichting.be en wij brengen de winnaar persoonlijk op de hoogte.

Adviezen, aankopen, Sapmobiel®

We bieden met veel plezier dezelfde producten en adviezen aan die u op de KERS®
ook kunt vinden. Neem daarom gerust contact met ons op als u met vragen of bestellingen zit en wij helpen u graag verder. Contact opnemen kan best via
info@boomgaardenstichting.be of 012 39 11 88.
Kom tussen 12 juni en 12 juli naar Alden Biesen of bezoek onze website
voor meer informatie.
Voor meer info: www.boomgaardenstichting.be en
www.facebook.com/Nat.Boomgaardenstichting/.
We hopen nog extra aankondigingen rond de KERS® te mogen doen!
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NBS-winkel

Sinds kort is ons streekproductenwinkeltje terug geopend. We proberen zoveel
mogelijk op bestelling te werken, zodat we het aantal bezoekers in onze winkel
kunnen beperken. Wat betekent dit voor u?
•

•

Na het plaatsen van uw bestelling, brengen wij u op de hoogte wanneer deze kan
worden afgehaald. We zetten de producten klaar in onze winkel. Betaling gebeurt
zoveel mogelijk contactloos en wij laten slechts één klant per keer toe in onze
winkel. Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Indien u niet in onze regio woont, kunnen wij ook nog steeds verzendingen doen
met de post. Vanaf slechts € 6 verzendkosten, kan uw bestelling over heel België
geleverd worden.

NBS-stroop (en -gelei)

Onze ambachtelijk gestookte stroop, vervaardigd uit fruit van onze eigen
hoogstamboomgaarden, bevat geen gram toegevoegde suiker, noch enige andere
toevoeging; ze wordt bekomen door het sap van gekookte vruchten langdurig te
koken en vervolgens te laten indikken. Deze gezonde, typisch Limburgse
zoetmaker is een must voor vele recepten. U kan kiezen uit:
PEER of KWEEPEER
Korsoneisperenstroop
NIEUW

€ 5/potje (600 g)

Légipont-Sterappelstroop

€ 5/potje (600 g)

Légipontstroop

€ 4/potje (450 g)

Dubbel Flippenstroop

€ 5/potje (600 g)

Kweestroop Champion

€ 4/potje (300 g)

Schenkstroop Kriekpeer

€ 4/potje (320 g)

PRUIM of KERS
Hedelfingerstroop (oogst 2019)
Jubileumstroop
Mirabellenstroop

€ 5/potje (300 g)
€ 4/potje (400 g)
€ 4/potje (400 g)

APPEL
Sterappel-Keulemanstroop
Sterappel-Boskoopstroop
Snell-appelstroop

€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)
€ 5/potje (600 g)

Kweegelei Champion
(met 50% suiker)

€ 3/potje (330 g)
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NBS-fruitsappen

Wij bieden u het hele jaar 100 % direct geperst sap van een mix van hoogstamappels, geplukt uit de eigen NBS-boomgaarden, verwerkt (persen en pasteuriseren) en
afgevuld door De Sapmobiel® in boxen met een handig tapkraantje. Enkel 100 % sap,
rechtstreeks geperst, mag het label vruchtensap dragen.
appelsap:
bag-in-box (3 liter)
bag-in-box (5 liter)

€ 6,50
€ 10,00

kers-appelsap:
bag-in-box (3 liter)

€ 8,50

peer-appelsap:
bag-in-box (3 liter)

€ 6,50

NBS-boeken en materialen

U kunt bij ons steeds een ruim aanbod pomologische
boekwerken en hoogwaardige materialen verkrijgen.
Wij bieden zowel eigen publicaties
als enkele must-haves in het
boomgaardbeheer aan.
Op onze website
(www.boomgaardenstichting.be)
kunt u het hele aanbod terugvinden.

Hoe bestellen?

Geef uw bestelling door aan ons secretariaat via info@boomgaardenstichting.be
of 012 39 11 88. Stort daarna het vereiste bedrag op rekeningnummer
BE65 4518 5253 9196 met als vermelding “bestelling” + uw naam.
(Niet zeker over de verzendkosten? Wij controleren het graag alvorens u stort.)
Van zodra wij uw betaling goed ontvangen hebben, stellen wij alles in het werk om
uw bestelling zo snel mogelijk bij u te krijgen.
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De Sapmobiel®

Een overvloedig bloesemjaar doet ons vermoeden dat er binnenkort weer kilo’s aan
fruit geplukt en geraapt kunnen worden. Te veel om allemaal zo op te eten, maar daar
biedt De Sapmobiel® met plezier een oplossing voor. Vanaf
september staat de Sapmobiel® weer trouw op post om u te
helpen met het verwerken van uw appels tot heerlijk, puur
natuurlijk sap. Met een lading vanaf 70 kg appels kunt u bij
onze mobiele persinstallatie terecht; wij persen hiervan uw
eigen sap. Hou zeker de kalender op www.desapmobiel.be
in de gaten en schrijf u in voor een van onze persdagen:
do 10 sept.

2280 Grobbendonk

vr 11 sept.

De Wonderwijzer, Hoogstraat 41, 3690 Zutendaal

za 12 sept.

Demerstrand, Stationsstraat, 3590 Diepenbeek

14-15 sept.

Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout

16-17 sept.

Parking Sportcentrum ’t Hofeind, Hofeinde, 2330 Merksplas

18-19 sept.

regio de Voorkempen

zo 20 sept.

Smaakfestival, Gemeenteplein, Dorpsstraat, 3830 Wellen

zo 20 sept.

Kozenstraat 77, 3512 Stevoort

ma 21 sept.

Wielerpiste, Deusterstraat 74B, 3990 Peer

24-26 sept.

Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

28-29 sept.

Parking station, Azaleastraat, 2590 Berlaar

wo 30 sept.

Don Bosco, Broechemsesteenweg 100, 2531 Vremde

do 1 okt.

Boudewijnlaan 61, 2220 Heist-op-den-Berg

2-3 okt.

Tuinbouwschool, Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen

ma 5 okt.

Sporthal Hirtheren, St.- Jansstraat 8C, 3770 Herderen

di 6 okt.

Stroopfabriek, Stationsstraat 54, 3840 Borgloon

ma 12 okt.

Sint-Jorisheem, Hendriksveldstraat, 3570 Alken

di 13 okt.

Gemeenteplein, 3790 Moelingen

wo 14 okt.

Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen-Helchteren

Deze gegevens kunnen mogelijk nog wijzigen.

Let op! Inschrijven is verplicht. Contacteer ons tijdens de kantooruren:
+32 (0)12 39 11 88 of stuur een mailtje naar nbs@boomgaardenstichting.be
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Afzender: NBS-secretariaat,
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal
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Hoogstamnieuws 2020-2

U ontvangt Hoogstamnieuws nog niet? Geef ons een seintje via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be
en ontvang voortaan gratis ons driemaandelijks E-magazine.
Hoogstamnieuws niet meer ontvangen? Laat het ons weten via hoogstamnieuws@boomgaardenstichting.be

Aanbod vroege kersen 2020

Het kersenseizoen is voor velen onder ons een van de favoriete periodes van het
jaar. Er is immers niets zo lekker als verse, puur natuurlijke kersen. U kunt ervoor kiezen om ze zo te eten, maar ze komen zeker ook tot hun recht als smaakmaker in talloze (na-)gerechten. Men zegt
niet voor niets ‘de kers op de taart’.
Binnenkort kunt u weer heerlijke, onbespoten
eetkersen bij ons bekomen. Tijdig bestellen
is de boodschap, want na het plukken moeten
de kersen direct verhandeld worden. Vraag bij
het NBS-secretariaat naar het dagaanbod en de
dagprijs.
De eerste, vroege kersen kunt u bij ons verwachten vanaf eind mei.

Hou onze Facebookpagina zeker in de gaten,
waarop we zullen aankondigen waar en hoe
u kersen kunt bekomen!
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