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Een diepe buiging en veel dank voor alle vrijwilligers die de fruitoogst 2022 

mogelijk hebben gemaakt. 

Zaterdag 22 oktober was de laatste officiële fruitplukdag van de 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden. De laatste appel werd kort voor de klok 

van drie uur geplukt aan de hoogstambomen die langs de Wiel van 

Bassa aan de Diefdijk staan. Kort daarna was het tijd voor een 

afsluitende borrel onder de kap van Hoeve de Kruithof, waar de 

plukkers en pluksters onder het genot van een hapje en een drankje 

terug keken op een succesvolle pluk van meer dan 30.000 kilo appels en peren. 

Net als Wim Scherpenzeel is ook de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden veel dank verschuldigd 

aan alle vrijwilligers, die soms in weer en wind meewerkten aan de oogst 2022. Een diepe buiging 

voor de tomeloze inzet van velen, die met elkaar veel gezelligheid, maar ook enorm veel werk 

hebben verzet.  

>> Lees meer over de finale van de fruitoogst 2022 

Op één van de laatste plukzaterdagen was er hoog bezoek aan de Wiel van Bassa. Een drone maakte 

beelden van de pluk en het unieke natuurgebied, waar we ons met elkaar voor inspannen. De film 

laat overduidelijk zien dat het behoud van dit gebied voor de toekomst het meer dan waard is. 

>> Kijk hier het sfeerbeeld van de fruitoogst 2022.   Leo de Jong 

Oogstfeest 29 oktober 2022 

Alle vrijwilligers van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden zijn van harte 

uitgenodigd voor het Oogstfeest dat op zaterdag 29 oktober 2022 

wordt gehouden op het Kerkplein in Schoonrewoerd. Vanaf 14:00 tot 

18:00 kunt je in de stand van de Heerlijkheid echt vers geperst 

appelsap proeven. Zo vers proefde je het nog nooit!  

Je bent van harte welkom en breng vooral vrienden, buren en familie 

mee naar dit oogstfeest als een mooie en vooral gezellige afsluiting 

van de fruitoogst 2022. 

Tot ziens op 29 oktober 2022! 

  

https://www.facebook.com/search/top?q=heerlijkheid%20vijfheerenlanden
https://www.instagram.com/heerlijkheidvijfheerenlanden/
https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/finale-fruitoogst-2022-de-appel-valt-niet-ver-van-de-boom/
https://www.youtube.com/watch?v=RzO-PyIZoTU

