
Taart en ijsjes bij 25 jaar fruitbomengroep
Onze hoogstamfruitbomen werden op 25 maart 1998 geplant. Ze worden sindsdien onderhouden door 
GWL bewoners. De fruitbomengroep bestaat daarmee (bijna) 25 jaar. In 2009 is de traditie ontstaan om 
in september het fruit te plukken, daar taarten en andere lekkernijen van te maken, en die uit te delen aan 
de buurtbewoners. Op 17 september gebeurde dit voor de 13e keer. Vanwege het 25 jarig jubileum was het 
uitdelen extra feestelijk.

Vanaf half 10 kwamen zo’n 20 plukkers bijeen. Na een rondje thee en koffie, met stroopwafel, en een korte 
plukinstructie, gingen ze aan de slag. Met ladders, plukstokken en kratten liepen ze van boom tot boom. Veel 
fruit was tijdens de warme zomerweken al gevallen. Toch bleef er nog genoeg te plukken over. Opvallend 
waren vooral de mooie, grote stoofpeertjes. Op de foto staan de tevreden plukkers, in regenjas, bij hun oogst.

De appels en peren werden 
daarna, samen met benodigde 
basisingrediënten, uitgedeeld aan 
de bak-vrijwilligers. Die gingen 
er thuis mee aan de slag, met 
elk hun eigen recept. Gelukkig 
werd het in de loop van de 
middag droog. Rond kwart voor 
5 hielpen jongens en meisjes 
met tafels opzetten. Samen was 
het zo klaar, erg fijn. Tegen 5 
uur kwam de beloning: door 
de trotse vrijwilligers gemaakte 
taarten, cakes, stoofpeertjes en 
ander lekkers, werden op de tafels 
geplaatst. Er waren maar liefst 28 
taarten gemaakt, een record. Het 
was een feest voor het oog, al die 
verschillende baksels. Hiernaast 
een kleine selectie.
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Al snel verzamelden meer dan 100 buurtbewoners zich, gelokt door de in alle blokken opgehangen 
aankondigingen. “Welke is het lekkerst, want die neem ik”, werd er gevraagd. De oplossing: je proeft vele 
verschillende taarten en oordeelt zelf. Met de taartenbakkers achter de tafels werd druk gesproken over de 
recepten en ingrediënten. Om volgend jaar zelf te komen bakken? Wie weet. Ook al waren er 28 taarten en 
cakes, al gauw was de bodem van menig bakblik of bord in zicht.

Speciaal voor dit 25-jarige 
jubileum jaar kwam Pelle, 
één van de ijsmakers bij 
IJsbaart, gratis fruit ijsjes 
uitdelen. De smaken: 
aardbei, vlierbloesem – 
framboos, mango – passie 
en (natuurlijk) appeltje 
– peer. Uit de foto’s krijg 
je wellicht de indruk dat 
alleen de kinderen de 
ijsjes lekker vonden. Niets 
was minder waar: ook de 
volwassenen stonden bij 
de uitdeeltafel in de rij. 
Menigeen kon moeilijk 
kiezen, en stond met zijn of 
haar buur te praten met in 
1 hand een stuk appeltaart 
en in de andere hand een 
ijsje.

Na een uurtje smullen werd 
het plots donkerder: regen 
in aantocht. Razendsnel 
werden de taartrestanten 
ingepakt (om thuis verder 
op te eten), de van de oogst 
overgebleven appels en 
peren onder de aanwezigen 
verdeeld, en de tafels weer 
opgeruimd. Wie wilde, die 
mocht een handvol ijsjes 
meenemen voor thuis. 
GWL vrijwilligers, bedankt 
voor jullie hulp.  <<
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