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Ideeën in groepsverband, genoteerd op grote vellen: 
 
 
Activiteiten 

• Dansles. Ballroom. 
• Uitbreiding bestaande wandelingen. 
• Exposities. 
• Lezingen vanuit expertise/hobby. 
• Fysieke Leesclub. Gaat Berthe Maat oppakken. 
• activiteit voor vrouwen tussen 50-70 jaar. 
• Buddyproject. Iemand uit het dorp op sleeptouw nemen. Oekrainers 

in Yasmin. 
• Aktiviteitencommissie voor De Schuur. 
• Creacafé in ’t Schuurke (breien, haken, dotten, diamond painting). 
• Wandeling in Heerlijkheid in Kerstsfeer verbinden met Buddyproject 

(Oekrainers). 
• Muziek/dansavond met bijv. 80 jaren muziek, Motown, enz. 
• Ruilbeurs, goed plan! Pagina in ’t Sermoentje. 

 
(Verkeers-) veiligheid 

• Vogelverschrikker met politiepak in de Kerkstraat. 
• In de Kerkstraat 30 km met grote letters op het wegdek 
• Kerkstraat: zwarte kat met lichtgevende (reflecterende) ogen. 

‘overstekend wild’. 
• Motoren en auto’s van de dijk. 

 
Promotie Appeltern 

• PR Huize Hendriks. Joep v. Gruijthuisen? André Prinsen? 
• Vlag met oude logo gemeente Appeltern. 
• Ansichtkaart + postzegel Appeltern. Is dat niet commercieel?  
• Knop op website voor bezoekers/gasten ‘Wat is er te doen?’ 
• Link vice versa met ondernemers. 
• Een speciaal koekje bakken met vorm gekoppeld aan iets van 

Appeltern. 
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Heemkundekring 

• Vlag?? 
• Bestuurslid eraan koppelen-> bewaren? 
• Wim en Ineke interviews over het leven van vroeger in ’t Stèkske 
• Bordjes aan huizen met info over vroeger (zie in Megen) 

 
Inrichting buitenruimte - Fleurig 

• Kennis vergaren over biodiversiteit. 
• Bijen en vlinder diversiteit. 
• Bestaande bakken worden opgenoemd. 
• De Groene Parel o.b.v. Laura Minderhout; vogelbosje, struwelen. 
• Bakken aan de brug. 
• Insektenhotel wordt door Jan v. Ooijen opgepakt. 
• Sedumdakje op oude bushalte, wat is de meerwaarde? 
• Bloeiende bermen, beheer gemeente. 
• Bomen Noord-Zuid -> biodiversiteitsplan van de gemeente. 
• Struweel Noord-Zuid -> provincie. 
• Aanplant bomen bij de Tuut bv. Lindebomen. 
• Aanzicht van De Schuur verfraaien. 
• Bloembakken bij De Schuur. Eventueel hoveniers benaderen. 
• Verhoogde stoelen bij de dijk = kunstwerk en uitzichtpunt. 

 
Nog meer? 

• Moestuingroep. 
• Centraal pakket afhaal-/wegbrengpunt. 
• Buurtsuper betrekken bij bestaande organisatie. 
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Individueel genoteerd op vragen op invulstroken: 
 
 
Wat zou beslist opgepakt moeten worden: 

• Lantaarnpalen’ versieren’ om zo eenheid te tonen en het dorp’ te 
verfraaien’ om verloedering tegen te gaan. 

• Jongeren betrekken. 
• Veiligheid in Kerkstraat (2x) en op de dijk (2x). Verkeersdrempels? 
• Motoren en auto’s van de dijk in weekend vanaf Noord-Zuid tot Weth. 

Bankenstraat. 
• Maasdijk is 30 km zone. Fysieke inrichting is hierop helemaal niet 

afgestemd. Daar zijn normen voor. Bij aanvang 30 km zone zou er al 
direct een snelheidsbeperkende maatregel genomen moeten worden 
in het wegtracé. 

• Creatieve oplossingen voor de energietransitie. 
• (Flex-)woningen samen met de inwoners van het dorp. 
• Kerstwandeling Heerlijkheid/levende kerststal, Kerstdiner samen 

met Oekrainers bijv. 
• Leesclub. 
• Korte cursus vanuit iemands expertise. 
• Muziek/dansavond/ballroomdancing. 
• Ansichtkaart vanuit de  lucht van Appeltern. 
• Ruilbeurs. 
• Lezingen. 
• Sportactief 50-70 jaar in gymzaal. 
• Fietspad Appeltern – Batenburg (2x). 
• Vlag van Appeltern. 
• Buitenkant aankleding Schuur. 
• Ouderen’ usual suspects’ naar achtergrond. Meer ruimte voor jeugd. 
  

Wat beslist niet doen: 
• Verkeersdrempels dijk naar Batenburg  (3x). 
• Fietspaden. 
• Nieuwe vlag. We hebben al een mooie vlag van het oude wapen van 

Appeltern. 
• Leespunt Doederij verplaatsen. 
• Fruitbomen speeltuin. 


