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Van de bestuurstafel
Het is tijd voor de eerste officiële nieuwsbrief van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. De
stichting is eind september officieel opgericht bij de notaris, de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel is rond en het grootste deel van de pluk is gereed. In deze nieuwsbrief kijken we terug
op de plukzaterdagen, roepen we op om ‘beschermer’ te worden van de stichting en geven we je een
kijkje in wat er de afgelopen weken in de (regionale)media is verschenen over de Heerlijkheid
Vijfheerenlanden. We kijken ook vooruit naar het transport van het fruit naar de verstroper en
versapper.
Hoogtepunt van de vierde plukdag
Nieuwe plukkers, twee gedoneerde boomgaarden op een andere
locatie dan rondom de Wiel van Bassa en een zonovergoten lunch in
de achtertuin van Hoeve De Kruithof. Dat zijn de ingrediënten van
de vierde plukdag voor de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Meer dan
75 kisten fruit werden einde middag overgebracht naar de koeling,
wachtend om verwerkt te worden tot eerlijke streekproducten
onder ‘eigen’ label. Lees meer….

Derde Plukdag: Peren, peren en nog eens peren
Op drie locaties werd zaterdag 2 oktober 2021 geplukt voor de Stichting
Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Natuurlijk was er de vaste locatie, ‘main
port Wiel van Bassa’, maar we waren met vier vrijwilligers ook actief in
de boomgaard van Nynke & Harold aan de Schaikseweg en twee van de
plukkers reisden af naar Hei- en Boeicop om daar een aantal kisten fruit
te plukken in een ‘gedoneerde’ boomgaard. Lees meer…

Wordt ‘beschermer’ van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden!
Dat is nogal een oproep, zou je kunnen denken. Het beschermen
van de natuur rondom de Wiel van Bassa, dat wordt toch al gedaan
door natuurbeheer of het Zuid-Hollands Landschap. En recent kwam
daar ook nog een mooi bericht over UNESCO werelderfgoed bij. Dat
klopt allemaal, veel partijen in de regio zijn elke dag aan de slag om
de natuur om ons heen te beheren en te beschermen.
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We kunnen als inwoners van Schoonrewoerd en daarbuiten allemaal iets doen om te helpen om de
natuur rondom de Wiel van Bassa te beschermen en zo dit unieke stukje van Nederland voor jezelf
en de komende generaties te behouden. Je kunt of wilt misschien niet op de ladder klimmen met een
plukschort of het gras maaien, maar je kunt wel iets anders doen: Voor slechts € 15,- per jaar laat u
zien dat u het gebied rondom de Wiel van Bassa mee wilt beschermen en de cultuurhistorische
waarde wilt behouden voor komende generaties.
Meld je aan op info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of, als dat niet lukt, stop een briefje in de bus
op Noorderwoerd 54, 4145 NV Schoonrewoerd. Inmiddels mochten we al 10 inwoners als
‘beschermer’ van de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden verwelkomen.

‘Dependance plukkers’
Een nieuw woord voor de Dikke van Dale of is het plukkers jargon? De
afgelopen weken waren we op de plukdagen niet alleen actief in de
hoogstamboomgaarden aan de Wiel van Bassa, maar ook in
boomgaarden van bewoners van Schoonrewoerd die bij de stichting
hebben aangegeven dat zij hun (onbespoten) fruit willen doneren aan de
Heerlijkheid Vijfherenlanden om er eerlijke streekproducten van te laten
maken. Er werd op twee plaatsen geplukt in Overheicop, in een
boomgaard aan de Schaikseweg en in Hei- en Boeicop. De dependance
plukkers plukten die boomgaarden ‘leeg’ en aan het einde van de
plukdagen werden een kleine 100 kisten met fruit overgebracht naar de
koeling bij Hoeve de Kruithof in afwachting van het transport naar de
versapper en verstroper begin november.
Heerlijkheid Vijfheerenlanden in de media
De afgelopen weken werd in een aantal (regionale) media aandacht besteed aan de Stichting
Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Er was een groot artikel in de Algemeen Dagblad en Het Kontakt
besteedde al twee keer aandacht aan de plukdagen. In het Magazine van het Zuid-HollandsLandschap komt een artikel met eigen fotografie onder de titel ‘Rijp voor de pluk’. Lees het nog eens
rustig na:
Het Kontakt van 6 oktober 2021
Het Kontakt van 21 september 2021
Algemeen Dagblad Rivierenland van 19 september 2021

Wordt ‘beschermer’ van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden!
Voor slechts € 15,= per jaar laat u zien dat u het gebied rondom de Wiel van Bassa mee wilt
beschermen en de cultuurhistorische waarde wilt behouden voor komende generaties. Meld
u aan op info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of, als dat niet lukt, stop een briefje in de bus
op Noorderwoerd 54, 4145 NV Schoonrewoerd. Of trek één van de bestuursleden aan hun
jasje. U bent dan meteen ingeschreven voor deze nieuwsbrief en zo blijft u steeds op de
hoogte!
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