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Van de bestuurstafel 
Na ijs en sneeuw op 1 april lieten de hoogstambomen zich in 

de weken daarna van hun mooiste kant zien. Velen van ons 

genoten dit voorjaar van de helder witte perenbloesem of de 

tere roze appelbloesem. Inmiddels zijn de appels en peren al 

weer zichtbaar aan de bomen en groeien ze door naar het 

moment waarop de ladders tegen de hoogstambomen 

worden gezet voor de pluk.  

Maar zover is het nog niet. In deze vierde nieuwsbrief kijken 
we terug naar wat er de afgelopen tijd gebeurde, maar zeker 
ook vooruit naar wat er staat te gebeuren. Er waren nieuwe hoogtepunten, zoals het feit dat de 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden voor het eerst op de Schoonrewoerdse Markt stond. We genoten van 
de plukkerslunch onder de bomen achter Hoeve de Kruithof in aanwezigheid van Wim Scherpenzeel, 
die kort daarvoor een koninklijke onderscheiding ontving. Op 12 mei was de unieke natuur van de 
Wiel van Bassa te zien in Binnenstebuiten TV en in september is de Heerlijkheid Vijfheerenlanden 
onderdeel van het Binnenstebuiten Festival. We zoeken naar nieuwe wegen om de Pop-up-fruitstore 
te realiseren en we willen het verkoopteam uitbreiden. Genoeg reden om je bij te praten in deze 
nieuwsbrief, voordat we iedereen een hele mooie zomer toewensen. 

De Schoonrewoerdse ‘Mart’, een nieuwe traditie is geboren 
Een spannende ochtend die 27ste mei 2022. Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden maakte zich op om voor het eerst met een 
kraam op de Schoonrewoerdse ‘Mart’ te staan. De traditie van de 
markt was door COVID-19 twee jaar onderbroken geweest. Deze 
dag van familiebezoek, rondjes over de markt, een biertje drinken 
en slagkoek kopen moest even op gang komen, maar vanaf 9 uur 
werd de stroom bezoekers, die langs de kraam kwam, steeds 
dikker. Lees meer > 

https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/de-schoonrewoerdse-mart-een-nieuwe-traditie-is-geboren/
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Een bijzonder bedrijf 
Net als de plukdagen in het najaar 2021 was de 
vrijwilligerslunch op 14 mei 2022 aan de Wiel van 
Bassa zonovergoten. Rond half twaalf 
verzamelden de plukkers van Stichting 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden zich onder de 
hoogstambomen aan de Wiel van Bassa. De koffie 
stond klaar en er waren lange tafels neergezet 
voor de eerste plukkerslunch Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden. 

Een welverdiende lunch voor alle harde werkers 
die vanaf het eerste uur hebben meegewerkt om 
het werk dat vanuit de Heerlijkheid Vijfheerenlanden moet worden gedaan mee aan te pakken.  

Lees meer > 

Binnenstebuiten TV 
Het was op 1 april (echt géén grap) dat de redactie van 
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 kwamen we met hen in contact 
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 laten zien: de 
bloesemtijd. 

Lees meer > of kijk de uitzending terug > 

 

Binnenstebuiten Festival in Zaandam 
Als vervolg op de tv-uitzending is de Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden op 23 en 24 september 2022 één van de 
deelnemers van het Binnenstebuiten Festival. Met dit 
festival, dat in Zaandam wordt gehouden, opent 
Binnenstebuiten het nieuwe TV-seizoen. Tijdens het 
tweedaagse festival zullen de (h)eerlijke streekproducten 
van de Heerlijkheid worden gepresenteerd aan de 
bezoekers van het festival.  

Samen met een aantal vrijwilligers zijn we aanwezig om, 
net als op de Schoonrewoerdse Markt, iedereen te 
verleiden met Appel & perenstroop, het bier van hoge 
komaf of met het perensap. Het festival vindt plaats op het 
Hembrugterrein in Zaandam. Wil je hier graag bij zijn, dat kan, je bent van harte welkom!  
Kijk voor meer informatie op: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/festival  
 

  

https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/zonovergoten-vrijwilligerslunch-14-mei-2022/
https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/de-wiel-van-bassa-in-binnenstebuiten-tv-12-mei-2022/
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/oude-appel-en-perenbloesem-in-vijfherenlanden
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/festival
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We komen graag in gesprek met ….  
In eerdere nieuwsbrieven schreven we al over de Pop-up-
fruitstore die we vanaf september graag willen openen in de 
schuur van Hoeve de Kruithof. Hiervoor zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die hier de schouders onder kunnen en willen 
zetten. Het gaat om het opzetten van de tijdelijke winkel, het 
inrichten van de schuur en ook het daadwerkelijk organiseren 
van een team dat de winkel bemenst tussen september en begin 
november 2022. 

Daarnaast is er de ambitie om het verkoopteam uit te breiden en we komen dan ook graag in 
gesprek met mensen die het leuk vinden om winkels en andersoortige verkooppunten in de 
gemeente Vijfheerenlanden en iets daarbuiten te bezoeken, om bij hen de (h)eerlijke 
streekproducten te introduceren en hen te vragen of ze die willen opnemen in hun 
verkoopassortiment. Concreet bij het nieuwe verkooppunt, de Plus in Hoef & Haag willen we 
persoonlijk op een vrijdag of zaterdag de verkoop starten met een proeverij, wie vindt dit leuk en 
heeft tijd? 

En tenslotte zoeken we bewoners van Schoonrewoerd of daarbuiten, die handig zijn in het 
onderhouden van de social media van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. We werken nu met alleen 
Facebook, maar zouden graag ook Instagram actief willen inzetten ter ondersteuning van de verkoop. 

De appels en de peren groeien 
En natuurlijk bereiden we ook het komende plukseizoen 
al weer langzaamaan voor. Eén ding is zeker, zeiden we 
in het bestuur vorig jaar: ‘de appels en de peren groeien 
door’. Het ziet er voor de appelpluk al beter uit dan vorig 
jaar, dat betekent dat we het assortiment kunnen 
uitbreiden met Appel & Perensap. Nieuwe vrijwilligers 
voor de pluk en allerhande andere werkzaamheden zijn 
nog steeds zeer welkom. Vele handen maken het werk 
licht en voor je het weet ben je besmet met het 
hoogstamvirus.  

Meld je aan op info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of spreek één van de bestuursleden aan.  

Iedereen een mooie zonnige zomer toegewenst! 

Volg de Heerlijkheid Vijfheerenlanden nu ook op Facebook, 

dat is simpel door te klikken op onderstaande link en     

Heerlijkheid Vijfheerenlanden op Facebook 

 

Meer nieuws en actuele informatie is te vinden op www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl.

  

mailto:info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl
https://www.facebook.com/search/top?q=heerlijkheid%20vijfheerenlanden
http://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/

