
Heb je zin in appeltaart? 
 

Op zaterdag 22 september 2018 was de negende GWL pluk en bakdag, georganiseerd door de 

GWL Hoogstamfruitbomengroep. De dag begon wat anders dan in andere jaren.  

Om kwart over 9 verzamelde een groepje vaste vrijwilligers in het Buurtbeheerdershuisje. 

Michel Floris vertelde hen dat hij op de volgende snoeidag, in april 2019, zal stoppen als 

voorzitter. Na vanaf september 2008 maar liefst 24 snoei en pluk/bak dagen te hebben 

georganiseerd, vindt hij het tijd om het stokje over te geven. Het komende halfjaar zal 

worden gezocht naar een opvolger.  

Michel had nog een verrassing. Hij had uitgezocht welke 5 vrijwilligers hem de afgelopen 10 

jaar het vaakst hebben geholpen. Zij werden door hem in het zonnetje gezet. 

 

Links: de organisator zorgt voor het inkopen van de ingrediënten voor de pluk en bakdag 

    
Rechts: Michel spreekt de vrijwilligers toe en overhandigt 5 van hen een presentje 

 

Alle helpers bij het plukken, zowel kinderen als volwassenen, krijgen een korte instructie 

    
 

Rond 10 uur werd begonnen met het plukken van de appels en peren. Ook dit jaar hielpen er 

weer veel kinderen, die de ladders beklommen om het fruit te plukken. Een prachtig gezicht. 
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Rond 10 uur werd begonnen met het plukken van de appels en peren. Ook dit jaar hielpen er 

weer veel kinderen, die de ladders beklommen om het fruit te plukken. Een prachtig gezicht. 

    
 

Rond 12 uur werd het fruit verdeeld en gingen de taartenbakkers thuis aan de slag, met hun 

favoriete recept. 

    
 

Rond 17 uur werd het resultaat vol trots gepresenteerd. 
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Er waren zoveel taarten gebakken dat we aan drie tafels eigenlijk niet genoeg hadden. Op de 

tafel stonden maar liefst 17 verschillende appeltaarten, een perentaart en twee heerlijke 

pannen stoofpeertjes. 

    
 

Door de regen en de vele blokactiviteiten wegens burendag kwamen er wat minder mensen 

langs dan bij een zonnige dag. De GWL bewoners die gekomen waren konden genieten van de 

diverse taarten, begeleid met appelsap. Sommigen lieten zich niet afschrikken door die paar 

drupjes en smikkelden gewoon onder de tafels verder. 
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Toen het echt ging regenen, ging het taart eten gewoon in het buurtbeheerdershuisje verder. 

    
  

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige pluk en bak dag. Iedereen die geholpen 

heeft... bedankt. 
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