
 
 
Fleurig Appeltern 
 
Themagroep Fleurig Appeltern mag rekenen op de inzet van een grote groep vrijwilligers en 
wordt gevormd door de volgende personen: Ad Toebast, Ineke Hijmans,  Wim v. Leeuwen, Lia 
van den Bergh, Alie Prinsen, Albertine Roffelsen, Stefan van Ooijen, Hugo Kruyt, Lianne van 
Haarlem, Laura Minderhout, Berthe Maat, Peter van Loon, Hans Pelser en Kees Rhee. 
 
Wil je meer informatie of wil je bij deze groep aansluiten? Neem dan contact op met kartrekker 
Ad Toebast via 06-53756668 of via adtoebast@outlook.com. 
 
Wat hebben wij in 2018, gedaan? 

o We hebben de picknickplaats gemaakt tegenover de kerk 
o Bij de grote bloembak aan de Noordzuid hebben we een handpomp geplaatst én er is ons 

een pomp met benzinemotor  geschonken om water te halen uit de sloot. Die konden we 
wel goed gebruiken in deze droge zomer! 

o Het veld aan de Kerkstraat wordt nu gemaaid als gazon zijnde. Het wordt met een swing 
gemaaid, waardoor we een kijkje in de rabatten kunnen nemen. 
De veldjes hebben tot juli gebloeid. De bloemen, die daarna zouden moeten komen, zijn 
niet opgekomen. Voor komend jaar wordt naar aanvullende beplanting gezocht. 

o Bij de Klaverpas en de vangkooi aan de Dijkgraaf de Leeuwweg hebben we wilde 
bloemen gezaaid. Mede door de droogte is dit niets geworden. Komend jaar doen we dit 
opnieuw. 

o Het zitje tegenover de voormalige Stoep op de Blauwe Sluis hebben we gefatsoeneerd en 
er een bloembak geplaatst. 

o Op de dijkhelling bij de Sluissestraat hebben we vogelmelkbollen geplant. 
o Op het pastoor Willemsplein hebben we een dorpsmoestuin ingericht. De oogst hebben 

we verkocht aan de plaatselijke horeca en passanten.  
 

Wat zijn de plannen voor 2019 
We hebben ideeën genoeg! Het zal moeten blijken wat we ervan kunnen verwezenlijken komend 
jaar. 

o We willen met een kunstwerk, gemaakt van Cortenstaal en een bloembak de entrees van 
ons dorp verfraaien. We hebben het plan om daarin ook ieder buurtschap te benoemen, 
zoals De Wal, de Tuut, De Sluis. 

o We willen bloembakken hangen aan de reling bij Stoomgemaal de Tuut en het bruggetje 
over de Wetering bij de Walstraat. 

o We willen van de bank op de veerstoep een mooie zitplek maken. 
o We willen centraal in het dorp rondom de speeltuin bij de Kampstraat de lantaarnpalen 

verfraaien met hanging baskets. 
o We kunnen tot de herfst gebruik maken van de grond aan het pastoor Willemsplein voor 

de moestuin. We hebben het idee om op een vast moment in de tuin te werken en er een 
bankje bij te plaatsen, waarbij men dan een kopje koffie/thee kan drinken. 
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