Heb je zin in appeltaart?
Op ons mooie GWL terrein staan 63 hoogstamfruitbomen.
Deze worden onderhouden door enthousiaste vrijwilligers die
op ons terrein wonen. Zij snoeien de bomen en plukken het
fruit. De oogst is ook dit jaar matig. De redenen: 1. Tijdens de
bloesemtijd in april was er nachtvorst. 2. Halsbandparkieten
hebben veel appels opgegeten. 3. Door de warme juni maand
hebben veel bomen hun appels laten vallen. 4. Er is al fruit
geplukt. Helaas zijn daarbij zelfs takken afgebroken.
Op zaterdag 18 september houden de vrijwilligers de jaarlijkse plukdag. Het resterende
fruit is dan heerlijk op smaak en wordt geplukt. Buurtbewoners, vooral kinderen, zijn van
harte uitgenodigd te komen helpen. KOM JIJ OOK?
Om 10 uur ’s ochtends starten we bij het
Buurtbeheerderhuisje (verzamelen vanaf half 10).
Onder leiding van de vrijwilligers van de
Hoogstamfruitbomengroep gaan jong en oud kratten met
appels en peren verzamelen. Wie wil mag helpen. Dit is je
kans om op ladders te klimmen en fruit te plukken. Nu mag
het! Zorg wel voor kleding die vies mag worden en stevig
schoeisel. Veiligheid voor alles.
Rond half 1 gaan de vrijwilligers thuis appeltaarten en stoofpeertjes maken.
Wil jij helpen om voor jouw mede-buurtbewoners een appeltaart of appelcake te bakken?
Kom dan naar het buurtbeheerdershuisje tussen half 1 en 1 uur. Daar krijg je het fruit
mee, samen met de basis ingrediënten. Je hebt tot 5 uur om iets lekkers te maken.
Om 5 uur ’s middags zijn alle GWL bewoners
uitgenodigd om bij het Buurtbeheerdershuisje de
gemaakte appeltaarten en stoofpeertjes te komen
opeten en appelsap te drinken. Wat een genot om die
mooie taarten te bekijken en te proeven. Heerlijk!
Kom genieten van al die heerlijke appeltaarten.
Tot dan! De vrijwilligers
Meer info over de fruitbomen: www.gwlfruitbomen.nl
Ook deze dag geldt:
Hou rekening met elkaar, hou 1,5 meter afstand.
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