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Deze Landschapskrant wordt gedrukt met financiële steun van de provincie vlaams-Brabant en verspreid met de steun van de gemeenten 
Bertem, Bierbeek, herent, huldenberg, kampenhout, kortenberg, Leuven, oud-heverlee, overijse en tervuren.

Op zondag 26 september toveren we Bierbeek om 
tot een paradijs voor fruitliefhebbers en levensgenie-
ters. Kom je smaakpapillen verwennen en geef je ogen de 
kost. Er zijn wandelingen, workshops, tentoonstellingen en 
nog veel meer. Ook voor kinderen is er heel wat te beleven.

Landschapskrant
regionaal LandschapSeptemBer 2010
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dijLeLand
regionaal Landschap dijleland vzw wil 
zorgen voor natuur en landschap in 
de streek. dit doen we samen met de 
inwoners van de regio en in overleg met 
overheden en verenigingen betrokken 
bij de open ruimte. We zijn actief in de 
gemeenten Bertem, Bierbeek, herent, 
huldenberg, kampenhout, kortenberg, 
Leuven, Oud-heverlee, Overijse en 
tervuren.

in deze krant:

• Fruitfeest!
• nieuwe wandelroute
• project in de kijker
• doe mee!

verbeelding. Neem nu 
de callebasse de 
tirlemont. Je hoort er 

een brokje geschiedenis 
in en dat vind ik wel boei-

end. Natuurlijk hebben we 
de boomgaard ook aangelegd 

omwille van zijn natuurwaarde. hij 
past hier echt in het landschap en 
trekt heel wat dierenleven aan.” 

Je geeft- als doorwinterde taartenbak-
ster - tijdens het Fruitfeest de kookwork-
shop ‘Appeltaart gauwgereed’. Ben je 
altijd al dol geweest op taarten bakken?  
“Dat heb ik met de paplepel meege-
kregen! Bij ons thuis hadden we bijna 

het hele jaar door eigen 
fruit en daar maak-
ten we allerlei lekkers 
mee. confituren, taar-
ten, … zelfs kweepe-
renbrood. wij kochten 
nooit gebak bij de bak-
ker, hoor. Als ik ergens 
zin in had, dan ging ik 
experimenteren in de 
keuken.”

Je hebt ooit een kook-
boekje geschreven vol met zoete 
gerechten en lekkernijen? “Samen met 
mijn jeugdvriendin Bie heb ik zo’n 
25 jaar geleden ’40 succesrecepten 
van Liesbeth en Bie’ uitgebracht. 
we bakten allebei graag en omdat 
iedereen ons om de haverklap om 
recepten vroeg, besloten we onze 

’40 succesrecepten van Liesbeth en Bie’ is niet 
meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar 

wel tijdens het Fruitfeest.
Gastvrouw  Liesbeth Geerinck

al enkele jaren zetten we ons in 
voor het eerherstel van de hoog-

stamboomgaard in de streek. In stilte 
konden we al heel wat realiseren: er 
werden nieuwe boomgaarden aan-
geplant en oude hersteld. 
Na zes plantseizoenen staat 
de teller op iets meer dan 
tweeduizend aangeplante 
bomen. tijd voor een feestje! 

Daarvoor zijn we te gast in 
Hof ter Eiken. Gastvrouw 
Liesbeth Geerinck vertelt 
ons, bij een stukje appel-
taart, over haar passie voor 
hoogstamfruit: “wij wonen 
op deze hoeve van in 1973. 
toen we enkele jaren geleden kennis 
maakten met jullie hoogstamboom-
gaardenproject waren we meteen 
enthousiast. en we hadden plek 
genoeg, dus kwam er in 2008 een 
boomgaard bij met wel 42 verschil-
lende oude fruitrassen. De namen van 
die oude rassen spreken echt tot de 

favoriete nagerechten te bundelen in 
een soort van keukenschrift en dit uit 
te geven. Dat was een succes, want 
het raakte altijd snel uitverkocht. De 
‘Appeltaart gauwgereed’ die we tij-
dens het Fruitfeest gaan maken, is 
één van de beproefde recepten van 
toen. ze is héérlijk, simpel te maken 
en lukt altijd!” 

Liesbeth geeft de kookworkshop om 
13u, 14u en 15u in haar ruime keu-
ken. Vooraf inschrijven is nodig. Kijk 
verder in deze krant voor alle info.

Zondag 26 september, 10u tot 18u

FruitFeest!
Hof ter Eiken in Bierbeek  

Jawel, hoog-
stamboom-
gaarden zijn 
weer in. Wie wil 
er niet snoepen 
van gezond 
fruit uit eigen 
tuin?

inkOm gratis! 
kijk snel binnenin 

voor het hele 
programma



prOgramma

Voor deze activiteiten moet je inschrijven. Bel of mail vóór 
23 september naar 016/40 85 58 of info@rld.be.  Vermeld titel en 
aanvangsuur van de activiteit waarvoor je inschrijft, het aantal perso-
nen, je naam en contactgegevens (mailadres/tel).  

Activiteiten voor kinderen
 
 08u30 tai ji in de boomgaard (tot 10u00) 

Kom helemaal tot rust via de zachte bewegingen van deze oude Chinese 
gevechtskunst.  

 10u00 rotteboswandeling (tot 11u00) 
Verken de mooie omgeving van Hof ter Eiken.  Een gids van Natuurpunt 
geeft je uitleg over de natte bossen, holle wegen en hoogstamboomgaar-
den tijdens een wandeling van 2,5 km.  

  tai ji in de boomgaard (tot 11u30) 
 11u00 rondleiding op hof ter eiken (tot 11u30) 

Hoe ging het er op de hoeve aan toe in de jaren '50 van vorige eeuw?  Een 
boerenzoon van de laatste landbouwuitbater vertelt het je aan de hand 
van foto's uit de oude doos en enkele leuke anekdotes.  Hij neemt je ook 
mee naar de tuin van het nabijgelegen ‘kasteeltje’. 

  Workshop 'ambachtelijk fruit persen' (tot 11u45)
Maak het hele proces mee van appel tot sap.  En help een handje bij het 
wassen, snijden, malen, persen en ... opdrinken natuurlijk! 

 13u00 kookworkshop 'appeltaart gauwgereed' (tot 14u00) 
Test één van de "40 succesrecepten van Liesbeth en Bie" 
(zie voorpagina).  Gastvrouw Liesbeth laat je bakken en smullen in haar 
eigen keuken.  

 13u30 spel 'Fruitdiefjes' (tot 14u30)  
Kruip in de huid van een Eikelmuis, een schattig knaagdiertje dat in hoog-
stamboomgaarden leeft.  Voor 8-12 jarigen, o.l.v. JNM.  (zie kader)  

  Workshop ‘ambachtelijk fruit persen' (tot 14u15)
 14u00 rotteboswandeling (tot 15u00) 
  kookworkshop 'appeltaart gauwgereed' (tot 15u00) 
  kookworkshop 'snelle bereidingen met appels en peren' 
  (tot 15u00)   Je leert zowel hartige als zoete hapjes bereiden o.l.v. KVLV.
 15u00 kookworkshop 'appeltaart gauwgereed' (tot 16u00) 
  kookworkshop 'snelle bereidingen met appels en peren' 
  (tot 16u00)  
 15u30 spel 'Fruitdiefjes' (tot 16u30)  
  rotteboswandeling (tot 16u30) 
  rondleiding op hof ter eiken (tot 16u00) 
 16u00 Workshop 'ambachtelijk fruit persen' (tot 16u45)
  kookworkshop 'snelle bereidingen met appels en peren' 
   (tot 17u00) 
 17u00 Optreden jekkolo (tot 17u30)

Dit jeugdkoor verrast je met vrolijke liedjes over fruit.  
 17u30 afsluitmoment en prijsuitreiking kleurwedstrijd en zoektocht
 18u00  einde

Zondag 26 september

FruitFeest!  
Wat is er te doen?

je eigen sap, vers van de pers

Weet je niet waar naartoe met 
al die appelen en peren uit je 
tuin?  Laat ze op het Fruitfeest 
tot sap persen door de mobiele 
fruitpers!   

hiervoor dien je vooraf in te 
schrijven door te bellen naar 
050/78 11 94, tussen 8 en 19u.  
vermeld hoeveel kilo appelen en 
peren je denkt mee te brengen 
(minimum 75 kg, 1 kilo geeft tot 
0,7 liter sap).  mengen met zacht 
fruit zoals rabarber, pruimen, 
kersen, aardbeien en bessen kan.  
Diepgevroren fruit moet je vol-
ledig laten ontdooien. per vaatje 
van 5 liter betaal je 5,50 euro,  
spoelen, raspen, persen, pasteu-
riseren en vaatje inbegrepen. 
  
Bij de inschrijvingen wordt voor-
rang gegeven aan inwoners 
van het regionaal Landschap 
Dijleland.  vanaf 15 september 
staan de inschrijvingen open 
voor iedereen.  Geïnteresseerden 

van buiten het regionaal 
Landschap Dijleland kunnen zich 
voordien wel inschrijven op een 
wachtlijst.  

De mobiele fruitpers staat van 9 
tot 17u op de parking aan het PAX 
gebouw van het UPC Sint-Kamillus, 
Krijkelberg 1  in Bierbeek.

Afdeling Velpe-Mene

Het Fruitfeest kadert in het 
Europese SOLABIO-project 
en krijgt financiële steun van

Regionaal Landschap 
Dijleland vzw 
organiseert dit 
Fruitfeest i.s.m. 

FruitdieFjes 

een spel voor enthousiaste jongens en meisjes 

van 8 tot 12 jaar  

kruip in de huid van een 

schattige eikelmuis en ontdek 

wat dit zeldzame diertje alle-

maal moet doen om haar jon-

gen groot te brengen. Samen met je 

teamgenoten moet je voedsel verzamelen, een 

partner zoeken, een nest maken en gevaren 

trotseren. wie met de meeste, goed gevoede 

jonkies de eindmeet bereikt, wint het spel!

We spelen om 13u30 en 15u30, o.l.v. de Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

(JNM). Duur: 1 uur. Vergeet niet om je vooraf in te schrijven!

KlEurWEdstriJd
 Download een kleurplaat van 

www.rld.be, geef je ingekleurde 
tekening vóór 16 u af aan de ont-
haalstand en maak kans op een 
leuke prijs! Prijsuitreiking rond 
17u30.
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Vroeger was de Eikelmuis een algemene verschijning in boom-
gaarden, maar nu is ze erg zeldzaam geworden. Daarom is 
het één van de koesterburen van de gemeente Bierbeek in 
de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren 
dan je denkt’. Wil je alle koesterburen van deze of een andere 
gemeente leren kennen, surf dan naar www.rld.be.

vervolg van pagina 1

Met de appeloogst naar de mobiele fruitpers
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