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We hebben er lang op moeten wachten, maar dit 
jaar hebben we eindelijk het wensbos terug mogen 
openen met alle Make-A-Wish®-kinderen erbij! 
Waar we normaal gezien één jaar lang een boompje 
toekennen aan een kind, nodigden we voor onze 
jubileumeditie ook de kinderen van 2020 en 2021 
opnieuw uit. 5 jaar het Fruitsnacks-wensbos, 5 jaar 
waarin wij zorgen voor een extra verrassing voor 
deze geweldige kinderen.
Het wensbos
In het Fruitsnacks-wensbos krijgt elk kind dat zijn of haar 
wens in vervulling zag gaan een eigen fruitboom. Die 
boom draagt een jaar lang hun naam en mogen ze volgen 
tot de vruchten klaar zijn om te plukken. Wij organiseren 
een openingsdag om de boom voor de eerste keer te 
komen ontdekken in volle bloei én een plukdag waarin 
ze hun eigen peren mogen komen plukken. Tussendoor 
brengen we ze steeds op de hoogte van alle werken in de 
boomgaard en hoe het fruit groeit.
Feestelijke en fleurige opening 
De opening van het wensbos ging door op 15 april. Deze 
datum hebben we niet zomaar gekozen. Midden april, dat 

is het moment om de bloesems op hun mooiste te komen 
bewonderen! De eerste blik op hun eigen fruitboompje 
moet dus zeker in die periode. Bij de verwelkoming zorgde 
een clown voor het amusement en een visagist toverde 
de leukste figuurtjes op de gezichtjes van de kinderen. 
Na wat lekkere snacks was het tijd om het wensbos te 
openen. De introductie over het wensbos, die kregen ze 
natuurlijk van Karel zelf! Wat volgde was een namiddag 
vol leuke activiteiten zoals een ritje door de boomgaard 
met paard en kar, de creatie van hun eigen smoothie op 
de smoothiefiets en een bezoekje aan onze buren: de 
natuur- en belevingsboerderij Hoeve op den Mierhoop en 
zorgboerderij Snoetjes en Toetjes. Natuurlijk was er ook 
genoeg tijd voor leuke foto’s met de hele familie! Wat vind 
je trouwens van ons gepersonaliseerde Instagram frame? 
Voor de aankleding van ons evenement konden we 
rekenen op een prachtige ballonenboog van Laura 
Dewallef van Lolaland! Langs deze weg bedanken we ook 
nog graag Jos Stevens voor de tour met zijn boerenpaard 
en het uitlenen van de mechanische stier! En tot slot ook 
een dikke merci voor clown Herbie en alle vrijwilligers die 
deze dag kwamen helpen!

Steun jij Make-A-Wish® mee?
Als partner van Fruitsnacks steun jij Make-A-Wish® mee, 
want bij de plukdag zorgen we steeds voor een mooie 
cheque met een deel van onze inkomsten. Dat neemt niet 
weg dat Make-A-Wish® nog heel wat steun kan 
gebruiken, want wensjes kosten centjes zoals 
CEO Hilde Vander Stichele het zegt. Daarom 
doen we langs deze weg een oproep. Ook 
jij kan dit prachtige initiatief steunen via 
www.makeawish.be/doneren/
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Sinds midden april staat hij er, onze 
eigen windmolen! Een volgende 

duurzame keuze die Fruitsnacks maakt. 
Naast onze nieuwe loods staat nu een 

windmolen van 50 meter hoog! Met het hele team 
hebben we de plaatsing van de windmolen op de voet 
kunnen volgen. Het was spectaculair! Ondertussen 
hebben wij al wat kunnen wennen aan het nieuwe 
uitzicht in de boomgaard en heeft de windmolen zijn 
eerste werk al gedaan. Wij vertellen je hier graag 
waarom we beslisten om een eigen windmolen te 
plaatsen!

De laatste investeringen van het 
nieuwbouwproject
De laatste puntjes worden op de i gezet in de nieuwe 
kantoren van Fruitsnacks. De laatste maanden investeerde 
Fruitsnacks fors in een nieuwe infrastructuur. Wat 
betreft duurzame keuzes werd er bijvoorbeeld al een 

warmtewisselaar geïnstalleerd die de warmte van de 
koelinstallaties zal hergebruiken voor zowel de kantoren als 
de verblijven voor de seizoenarbeiders. Natuurlijk beschikte 
de oude loods ook al over de nodige zonnepanelen, met 
een opbrengst van 150 000 kWh. “Door te kiezen voor een 
windmolen kunnen we nu ook energie opwekken als het 
donker weer is en ’s nachts. Vooral in de winter is dat een 
groot voordeel omdat de zonnepanelen dan minder energie 
produceren. Door de combinatie van zonne- en windenergie 
wekken we egaler elektriciteit op en hebben we daardoor 
een hoger percentage zelfconsumptie.” zegt zaakvoerder 
Karel Paesmans. 

De windmolen in cijfers
  Een vermogen van 95 kW.
  Een ashoogte van 38 meter en een totale hoogte
     van 50 meter!
  Een opbrengst van 170 000 kWh, het equivalent van  
     het verbruik van 50 gezinnen.



Vanaf mei kunnen we stilaan terug genieten van de aardbei. Een kiwi en banaan, die hebben we het 
hele jaar door ter beschikking. Daarom delen we in deze editie een smoothie van kiwi, banaan en 
aardbei! De ideale fruitige mix voor tijdens zonnigere dagen.

Ingrediënten (2 personen)
  2 bananen
  2 kiwi’s
  220 g aardbeien 
  300 ml yoghurt

1.Verwijder het kroontje van de aardbeien en snijd deze in stukjes.
2.Lepel de kiwi uit.
3.Haal de bananen uit de schil en snijd ze in stukjes.
4.Voeg al het fruit, samen met de yoghurt toe aan de blender
   en mix tot een smeuïg geheel.
5.Enjoy!

Smoothie van kiwi, banaan en aardbei! 
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De kiwi, één van de fruitsoorten die je wekelijks in de fruitmand ziet liggen.
Vandaag delen we 10 weetjes over deze fruitsoort die je misschien nog niet wist. 

Onze boomgaard in beeld Onze boomgaarden staan momenteel volop in bloei en
deze bloesempracht willen we jullie zeker niet onthouden

Ik ben Julien Driesen, hobbyimker. 35 
jaar geleden ben ik gestart met een 

3-tal bijenvolken.  Dit is ondertussen 
uitgegroeid tot een 20-tal 
bijenvolken. Via mijn schoonbroer 
en schoonzus, tevens nonkel en 

tante van Karel, ben ik bij Karel 
terechtgekomen voor het plaatsen van 

bijenvolken op de plantages. 

In de lente, wanneer de fruitbloesems er zijn, contacteert 
Karel mij en zorg ik dat de gevraagde bijenvolken naar Wijer 
verhuizen. Dit voor de bestuiving van de fruitbloesem maar 
natuurlijk ook voor het bekomen van lekkere fruithoning!

De voorbereiding om te verhuizen naar de boomgaard
Met meerdere leden van onze vereniging KIEBS vzw plaatsen 
we samen dan een 130 bijenvolken in de boomgaarden. De 
bijenvolken moeten klaargemaakt worden voor we ze naar 
de boomgaarden brengen. Zo moeten er voldoende bijtjes op 
de bijenkast zitten en moet de koningin moet in orde zijn. Een 
koningin legt in deze periode per dag ongeveer 2000 eitjes 
zodat het bijenvolk snel aangroeit en zorgt zo voor een goede 
bestuiving van de peren- en appelbloesem. De koningin 
draagt een stempeltje met nummer waardoor ze makkelijk 
in het bijenvolk te zien is. Op een sterk bijenvolk zitten een 
60.000 bijen.

Wekelijkse controle van de bijen én de honing
Om de zeven dagen worden de bijenvolken nagekeken. Dan 
controleren we of de koningin nog aanwezig is en kijken we 
hoe het bijenvolk zich heeft ontwikkeld. Daarnaast controleren 
we of er al honing in de raten aanwezig is. Wanneer er raten 
verzegeld zijn en vol nectar zitten moet ik ze vervangen 
door lege raten en als imker mee naar huis nemen. Als er 
voldoende raten met honing zijn dan wordt de honing uit de 
raten geslingerd en wordt de honing in honingpotten gedaan.

Na de bloesem in de boomgaard trekken de bijen naar 
andere oorden
De bijenvolken blijven een 4-5-tal weken op de fruitbloesem 
staan en dit tot de bloesems bestoven zijn. Dan worden ze 
naar andere plaatsen gebracht, o.a. naar de koolzaadvelden of 
plaatsen waar acaciabomen staan. Als laatste zijn de kastanje- 
en lindeboom aan de beurt.

Winter is coming…
Na het oogsten van al deze honing worden de bijenvolken 
vanaf eind augustus klaar gemaakt voor de winter. De 
bijenvolken worden allemaal terug naar huis gehaald om in 
alle rust in de bijenhal te overwinteren. En dan maar hopen 
dat ze de winter overleefd hebben en opnieuw naar de 
plantages kunnen voor bestuiving.

Imker Julien aan het woord

10 weetjes over de kiwi

1. Een kiwi bevat veel vitamine C. Met één stuk heb je 
meteen 166% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
vitamine C binnen.

2. Je kan de schil van de kiwi gewoon opeten!
3. Je kan een kiwi sneller laten rijpen door de vrucht uit de 

koelkast te plaatsen, bij ander fruit of in een papieren zak.
4. De oorsprong van de kiwi ligt in China. 
5. De groene kiwi bestond voor de gele kiwi. 
6. De gele kiwi is zoeter dan de groene.

7. Een kiwi is rijp wanneer die een beetje meegeeft als je er 
licht op duwt.

8. Een kiwi groeit aan een kiwiplant. Het duurt 3 tot 5 jaar 
voordat de eerste vruchten groeien.

9. Rijpe kiwi’s kan je nog een paar dagen bewaren in de 
koelkast, onrijp zelfs enkele weken.

10. China, Italië en Nieuw-Zeeland zijn de landen die 
gemiddeld het meeste kiwi’s produceren.  
 


