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Binnenstebuiten NPO 2, 12 mei 2022 

Het was op 1 april (echt géén grap) dat Binnenstebuiten op 

bezoek kwam bij de Wiel van Bassa om de opnames van een 

bloesemitem voor te bereiden. Binnenstebuiten is het 

duurzame lifestyle programma dat elke werkdag op NPO 2 

wordt uitgezonden. Via het Zuid-Hollands Landschap zijn we 

met hen in contact gekomen en zij wilden de unieke natuur 

rondom de Wiel van Bassa en de hoogstambomen die daar 

staan in de spotlights zetten op het moment dat bomen zich 

van hun mooiste kant laat zien: de bloesemtijd. We liepen 

door kou langs de eerste bloesem , die deze ochtend dik 

onder de sneeuw zat. De redactrice kon zich maar moeilijk 

voorstellen hoe de bomen er een paar weken later uit zouden 

zien. Besloten werd, in overleg met Rene Garskamp, 

boswachter beheer bij het Zuid-Hollands Landschap, dat het 

juiste moment zou worden gekozen om terug te komen om de 

echte opnames te maken. Dat gebeurde op 19 april. Rene 

leidde hen rond en vertelde honderduit over de Wiel en de bomen.  Aanvankelijk zou het item pas in 

2023 op televisie komen, maar afgelopen week kregen we bericht dat het toch dit jaar al uitgezonden 

wordt. Donderdag 12 mei rond de klok van 19:05 uur op NPO2. Dat mag je natuurlijk niet missen. Wil 

je al een voorproefje? Kijk op: https://youtu.be/kgAqu6ltcWo en wandel mee met Rene Garskamp 

langs de Wiel van Bassa en door de bloesem van de hoogstambomen. 

Verder in deze nieuwsbrief meer over de Schoonrewoerdse Markt, de lunch voor vrijwilligers op 14 

mei en wat ons verder nog bezig heeft gehouden en zal houden vanuit de Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden. 

Schoonrewoerdse markt 27 mei 2022 
Na twee jaar is het weer zover. De Schoonrewoerdse Markt op 27 mei 

2022, een bijzondere dag in het dorp, die door velen node werd gemist. De 

voorbereidingen zijn in volle gang en voor het eerst zal ook de Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden met een standje op de Markt vertegenwoordigd zijn. We 

hebben promotiemateriaal laten maken en zijn van plan om de bezoekers 

te laten proeven van het (h)eerlijke Perensap en de Appel & Perenstroop. 

Het bier zal ook te koop zijn, maar mag vanwege de alcoholwet niet als 

proeverij worden aangeboden. We zoeken een aantal vrijwilligers die op deze dag samen met de 

https://youtu.be/kgAqu6ltcWo
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bestuursleden in blokken van een uur de stand willen bemensen. Jullie inzet wordt zeer gewaardeerd 

tussen 08:00 en 13:00 uur. Zoals aangegeven maken we een rooster van maximaal een uurt, zodat er 

tijd genoeg overblijft om de markt te bezoeken met familie en vrienden zoals de traditie dat vraagt. 

Geef je op via info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl 

 

Vrijwilligerslunch 14 mei 2022 
Via de mail zijn al onze actieve vrijwilligers uitgenodigd om gast te zijn op de vrijwilligers lunch op 14 

mei 2022 vanaf 11:30 uur op Hoeve De Kruithof. Het was de bedoeling om een plukkersfeest te 

organiseren aan het einde van de pluk in oktober, maar omdat de Corona maatregelen te veel 

beperkingen oplegden, is dat uitgesteld naar 14 mei en maken we er een vrijwilligerslunch van. Het 

belooft een gezellig en ongedwongen lunch te worden met vooraf natuurlijk koffie met …. We 

houden jullie via o.a. deze nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen, maar dat neemt niet 

weg dat we elkaar graag ook persoonlijk bijpraten en met jullie vooruit kijken naar de plannen van 

Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Plannen die we alleen samen met jullie kunnen realiseren. 

Heb je je nog niet opgegeven, stuur een mailtje aan Akkie Langerak: akkielangerak@gmail.com 

We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten! 

 

Wim Scherpenzeel lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Op 26 april heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd 

om Wim Scherpenzeel te benoemen tot lid in de Orde van 

Oranje Nassau. In Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen 

ontving hij, samen met nog 14 andere bewoners van de 

gemeente Vijfheerenlanden de onderscheiding uit handen 

van burgemeester Sjors Fröhlich.  

Bijna 35 jaar hoevepachter 

Wim Scherpenzeel (73) is al bijna 35 jaar hoevepachter en 

beheerder van de hoogstamboomgaarden rondom de Wiel van Bassa aan de Diefdijk in 

Schoonrewoerd. Wim woont zijn hele leven al op Hoeve de Kruithof en is nauw betrokken bij alles 

wat de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden doet om het gebied rondom de Wiel van Bassa en de 

ruim 600 hoogstambomen die daar staan te beheren en te behouden. Daarnaast is hij sinds 1974 

bestuurslid en later secretaris van de Gereformeerde Bijbel Stichting. Ook vervulde hij van 1983 tot 

2005 de functie van penningmeester bij de Plaatselijke Kiesvereniging SGP Leerdam. 

Verrassing 

Het was voor Wim een complete verrassing dat hij tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd. 

In gezelschap van zijn zus nam hij uit de handen van zijn bijna buurman, Burgemeester Sjors Fröhlich, 

de orde in ontvangst. De waardering voor het werk van Wim straalt ook af op de ambities die de 

Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden heeft om dit unieke stuk natuur voor komende generaties te 

behouden. 

 

Meer Nieuws 

Kijk voor meer nieuws over de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden op de website en lees daar 

o.a. hoe het werkbezoek van Kern met Pit op 26 maart verliep of hoe een bezoek rond 15 maart van 

het AD leidde tot een nieuw artikel in het regiokatern van het Dagblad Rivierenland. En volg de 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden op Facebook, dat is simpel door te klikken op de volgende link:      
Heerlijkheid Vijfheerenlanden op Facebook 
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https://www.facebook.com/search/top?q=heerlijkheid%20vijfheerenlanden

