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Van de bestuurstafel
Wat was de zomer zonovergoten, voor sommigen van ons misschien wel iets te veel zon. Maar er is
geen dankbaarder onderwerp om over te praten dan het weer. Per 1 september begint de
meteorologische herfst, ook al zeggen de weersvoorspellingen dat we nog even na zomeren. In ieder
geval was de warmte en ook de droogte van invloed op de groei van het fruit aan de
hoogstambomen aan de Wiel van Bassa.

Het was zelfs zo dat er half augustus, toen velen van ons nog met vakantie waren, al een oproep
werd gedaan om een zaterdag te plukken. In de maand daarvoor werden de Yellows, een fris zoete
appel voor de hand en de moes al geplukt en verkocht. Je leest meer over deze zomerse pluk in deze
zesde nieuwsbrief van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. En wie heeft de wandeling rond de Wiel van
Bassa al gedaan die Bas Middelkoop heeft samengesteld en voorzien van fraaie kunstwerkjes? Zo
was er deze zomer van alles te doen, de laatste stroopproductie van de oogst van 2021 werd
geleverd en er is nagedacht over wat te doen met de nieuwe oogst 2022. Wellicht nieuwe
productvarianten onder het eigen label van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden.
Verheugend nieuws is natuurlijk dat het Zuid-Hollands Landschap medio augustus de mededeling
deed dat de oude hoogstamboomgaarden achter hoeve de Kruithof aan de Wiel van Bassa
aangewezen zijn als Rijksmonument. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en is een erkenning van de
unieke status van dit natuurgebied en maakt dat iedereen zich met nog meer energie dan men al
deed, wil inzetten voor het behoud en beheer van de hoogstambomen die rondom de Wiel staan.
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Beleef de Wiel van Bassa
Luisteren naar de rietzanger en de kleine karekiet. Droom weg op het
bankje bij het moeras aan de oever van de Wiel van Bassa, waar dotter,
kattenstaart, ratelaar en koekoeksbloemen bloeien langs de brede
rietkraag en kijk naar de ijsvogel die een visje probeert te vangen. Je
kunt het allemaal beleven als je samen met Bas Middelkoop, inwoner
van Schoonrewoerd meewandelt op de natuurwandeling rondom de
Wiel van Bassa en geniet van de fraaie kunstwerkjes die hij er bij heeft
gemaakt.
>> Lees meer en download de natuurwandeling

Zomerse pluk
Rond de 15e juli werden dit jaar de eerste appels al geplukt. De Yellow is altijd een vroege klant, maar
zo vroeg als dit jaar is nog niet vaak voorgekomen. De Yellow is de vroegste in Nederland groeiende
appelsoort. Het is tevens één van de oudste rassen die rondom de Wiel van Bassa staan. Deze frisse
appel die zowel voor de hand als voor de appelmoes kan worden gebruikt is niet zo lang te bewaren
en daarom werd deze via Ad en Tinekes Dagwinkel rechtstreeks verkocht.
>> Lees meer over de Yellow en het recept voor Yellow-appelmoes
Een kleine maand later werd er opnieuw
geoogst. Dit keer waren door het warme
weer de Heereperen en de Buerré de
Merode al zo rijp dat ze geplukt konden
worden. Terwijl de temperaturen opliepen
tot boven de 30 graden, klommen zo’n 10
hittebestendige vrijwilligers in de vroege
ochtend van de 13e augustus op de ladder
om de perenoogst binnen te halen en deze
vervolgens op te slaan in de koeling, wachtend om verwerkt te worden tot (h)eerlijke
streekproducten van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden.
Zo werd augustus al een beetje perenmaand,
want ook zaterdag 27 augustus zijn er volop
peren geplukt in boomgaard De Vijfhoek aan
de Kerkweg. Daar was een grote ploeg
vrijwilligers aanwezig, waaronder een aantal
Oekraïense dorpsgenoten. Vele internationale
handen maakten licht werk!
>> Lees verder over augustus perenpluk
maand
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Binnenstebuiten Festival
Op 23 en 24 september is de Heerlijkheid
Vijfheerenlanden twee dagen te gast op
het Binnenstebuiten Festival. Vrijdag 26
augustus herhaalde Binnenstebuiten TV de
uitzending van het bloesemitem dat dit
voorjaar werd opgenomen aan de Wiel van
Bassa samen met Rene Garskamp.
Naar aanleiding daarvan is de Heerlijkheid
Vijfheerenlanden gevraagd om zich te presenteren op het BinnensteBuiten Festival. Dat gaan we met
zes vrijwilligers doen. Het festival vind plaats op het HEM terrein in Zaandam. Twee dagen met
workshops, activiteiten over koken, wonen, duurzaamheid en tuinieren en de presentatie van
streekproducten zoals die van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden.
Je bent van harte welkom om dit festival te bezoeken en dan breng je natuurlijk ook een bezoekje
aan de stand van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Ben je benieuwd hoe dat werkt, klik dan op de
onderstaande link, daarin vind je de link om tickets voor het festival te boeken en kun je ook het
BinnensteBuiten TV-item nog terugkijken.
>> Lees meer en bestel tickets

De pluk 2022
Vanaf zaterdag 3 september begint de echte grote pluk van de appels en de peren rondom de Wiel
van Bassa, de boomgaard van de familie de Leeuw en nog wat kleine boomgaarden die ook door
Wim Scherpenzeel worden beheerd. Vanaf deze datum worden de komende twee maanden elke
zaterdag alle vrijwilligers uitgenodigd om mee te doen aan de plukzaterdagen. Wil je hier ook aan
meedoen, je bent meer dan welkom, meld je aan op info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of bij
Akkie Langerak, die de coördinatie van de plukzaterdagen verzorgt. Tijdens de plukzaterdagen en als
het lukt ook op de vrijdagen willen we bij de autoparkeerplaats aan de Kerkweg ook een
verkooppunt openen, waar het fruit direct van de boom kan worden verkocht. En natuurlijk ook onze
(h)eerlijke streekproducten.

Ook door de week zijn er extra handen nodig die plukken. Hiervoor kun je rechtstreeks met Wim
Scherpenzeel contact opnemen. Hij weet waar en wanneer wat geplukt kan worden. Hij is blij met
alle hulp.
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Nieuwe ambities
En welke ambities heeft de Heerlijkheid Vijfheerenlanden nog meer? Natuurlijk willen we alle appels
en peren verwerken tot (h)eerlijke streekproducten 2022. Maar we hebben het plan om het
assortiment uit te breiden met kleine flesjes sap, die werden ook in het afgelopen seizoen al
gevraagd. We gaan verder met het Appel & Perenbier en er lopen gesprekken om ook cider te gaan
produceren.

Om al de bestaande en ook de nieuwe producten te verkopen, zoeken we mensen die mee willen
werken in het Verkoopteam. Wat houdt dat in: bijvoorbeeld het presenteren van de producten bij
nieuwe verkooppunten of het verzorgen van een demonstratie in de winkel, zoals we dat in
september gaan doen in de nieuwe Plus-supermarkt in Hoef & Haag.
Inmiddels hebben we mensen gevonden die helpen met de fotografie, Jan van Zuidam en het
onderhouden van social media, Friso de Korte, ook zijn we heel blij met Laura Vroege, die de
facturering voor haar rekening neemt. En last but not least de anonieme sponsors van bijvoorbeeld
de zaterdagse plukkerslunch, plukschorten of andere concrete onderdelen van het werk.
We groeien snel en daardoor komen we graag met nieuwe bewoners van het dorp of iets daarbuiten
in gesprek over diverse werkzaamheden die nog opgepakt kunnen worden.
Als we terug kijken zien we dat er veel, heel veel is gedaan met hulp en inzet van vrijwilligers, dat is
en blijft toch een bijzondere eigenschap van een Schoonrewoerder. Daarom durven we het ook aan
om de nieuwe ambities in de nieuwsbrief met iedereen te delen. Wij zien uit naar nieuwe
ontmoetingen on- en offline. Wil je online starten, stuur dan een bericht aan:
info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of spreek één van de bestuursleden aan.

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.
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