
Appels en peren plukken, appeltaart en stoofpeertjes eten 
 

De elfde oogstdag van de GWL Hoogstamfruitbomen, op zaterdag 19 september 2020, was, 

wegens een slechte oogst en corona maatregelen, duidelijk anders dan in voorgaande jaren. 

 

De halsbandparkieten hadden in de zomer al veel appels opgegeten. Op je balkon gezeten kon 

je ze in groepjes onze hoogstam fruitbomen in zien vliegen en “Hier moet je zijn” naar elkaar 

horen krijsen. Vervelend was 

dat ze maar een paar hapjes 

uit de appel namen en daarna 

naar de volgende gingen. Aan 

zo’n half opgegeten appel 

heb je niets meer, jammer. 

 

Toch hadden niet alleen de 

halsbandparkieten schuld 

aan de matige oogst dit jaar.  

 

De hete maand juni zorgde ervoor dat veel 

bomen hun appels hadden laten vallen. Dat is 

een natuurlijk proces, maar wel vervelend 

voor de GWL-appeltaartenbakkers, die zo 

nog minder overhielden. 

 

Gelukkig zijn we erin geslaagd om een leuke 

pluk en bak dag te houden. 

 

Met 9 vaste vrijwilligers hebben we de 

4 appelbomen en 3 perenbomen die nog wél 

fruit hadden zoveel mogelijk leeggehaald.  

 

Net als in de voorgaande jaren hingen de 

meeste appels in de appelboom tegenover 

het buurtbeheerdershuisje.  

De soortnaam van deze boom is Alkmene. 

 

Links zien jullie de voorzitter van de GWL 

Hoogstamfruitbomengroep, Michel Floris, 

de ladder over de heg leggen om in de tuin 

te komen waar deze mooie boom staat. 
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De appels worden geplukt. 

 

 

De echt kleine appeltjes hebben we laten 

hangen. Vanwege het weinige fruit waren we 

rond half 12 al klaar.  
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De plukploeg was dit jaar niet zo 

groot. 

 

De hulp van de vele jongere 

kinderen van het GWL terrein bij 

het plukken hebben we dit jaar 

enorm gemist.  

 

Hopelijk is meehelpen volgend 

najaar weer mogelijk. 

 

Gelukkig waren er toch voldoende 

appels voor de vrijwilligers om 

taarten mee te kunnen bakken.  

 

De ingrediënten waren vooraf al in zakjes 

gedaan, dus die konden we snel uitdelen aan 

de vrijwilligers die zich hadden opgegeven 

voor het taarten bakken. 

 

Ook enkele jonge taartenbakkers kwamen 

vanaf half 1 ingrediënten halen bij het 

buurtbeheerdershuisje. Ze waren op de 

oproep in de Nieuwsbrief afgekomen.  

Allen gingen thuis aan de slag om een mooie 

appeltaart te bakken. Al met al hadden we 

13 taartenbakkers. Een mooie score. 

 

Vanaf half 5 hebben we samen de tafels klaargezet. Ze stonden dit jaar niet naast elkaar, 

maar uit elkaar, in carré, met onderlinge afstand, dus corona-proef. Met de ronde witte 

tafels in het midden zag het er toch nog gezellig gevuld uit. 
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GWL-bewoners waren uitgenodigd om de taarten te komen proeven en appelsap te komen 

drinken. Vanaf 5 uur kwamen ze op de vrolijke geluiden, lekkere geuren en klaarstaande 

appelsap en perensap af.  

 

Met een korte speech bedankte de voorzitter de vrijwilligers en heette iedereen welkom. 

 

Hieronder zien jullie een aantal taartenbakkers: 
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De uitgestalde taarten zagen er weer prachtig uit, en waren ook heerlijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonderlijk toch, dat we samen elk jaar zoveel totaal verschillende taarten kunnen maken.  
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Daniel (midden) heeft een heerlijke taart gebakken.  

Hij was afgekomen op de oproep in de GWL Nieuwsbrief om te helpen bakken. 
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En ook deze jongens hebben een heerlijke taart gebakken (zonder hulp van ouders, 

verzekerden ze mij.

 
 

Enkele voorbeelden van taarten: 
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Er werd heerlijk gesmuld van de taarten. 

 

Enkele voorbeelden van taarten: 
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Er was ook een appelcake gemaakt. En wat dacht je van stoofperen met port? 

 

 

Voor wie dorst had was er appelsap en perensap. 
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De resterende appels (toch bijna 2 kratten vol) zijn verdeeld onder de aanwezigen.  

 

De stoofperen (zo'n 25 stuks, in 2 zakken) werden door de voorzitter verloot. 

De 2 winnaars kunnen heerlijke stoofperen maken. 
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Bedankt aan alle plukkers en bakkers.  

Dankzij jullie inzet (en mede dankzij een mooi zonnetje) was het weer een mooi feestje. 

 

Was jij er bij en heb je foto’s gemaakt? Wil je ze dan mailen naar info@gwlfruitbomen.nl?  

 

 

Wil je meer weten over de GWL Hoogstamfruitbomengroep? 

Kijk dan op https://gwl-terrein.nl/koepelvereniging/hoogstamfruitbomen/ 

 

Daar vind je ook uitgebreide (foto) reportages van dit jaar en voorgaande jaren. 

En er staan soortenlijsten en plattegronden met welke bomen bij jouw blok staan. 
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