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Van de bestuurstafel 
We wensen je het allerbeste voor het nieuwe jaar, waarbij we uitkijken naar een jaar waarin we weer 

volop met elkaar kunnen samenwerken om de ambities van de Stichting Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden te realiseren. Wat een feest was het toen we als bestuur op 10 december in de 

opslagloods in Lexmond het eerste Heerlijkheid Vijfheerenlanden perensap proefden. Het was nog 

‘warm’ en net geleverd door Schulp die hard gewerkt heeft om de productie binnen één week rond 

te krijgen. Maandag 13 december opnieuw een primeur, toen arriveerden de eerste 2.000 potjes 

Appel & Perenstroop, die nog dezelfde dag werden voorzien van het etiket. Allebei klaar voor de 

decemberverkoop. Wat dit voorjaar begon als een bewonersinitiatief groeide uit tot een officiële 

stichting met eigen label en daarbinnen de twee eerste streekproducten. Dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers een resultaat waar we met elkaar trots op zijn. Een fruitig jaar toegewenst! 

Eerste hoogstamstroop- en sap van boomgaarden digitaal overhandigd 
De digitale overhandiging van de eerste 

hoogstamstroop en het perensap uit de boomgaarden 

rond de Wiel van Bassa vond op 21 december plaats. 

Ad de Jong overhandigde samen met Erik van Doorn 

de eerste producten aan wethouder Cees Taal van de 

gemeente Vijfheerenlanden en directeur Michiel 

Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap. Een 

feestelijk moment als afsluiting van een intensief jaar. Bestuurders en vrijwilligers richtten in korte 

tijd de stichting op om de hoogstamboomgaarden en de unieke natuur rondom de Wiel van Bassa te 

beheren en zo te behouden voor de volgende generatie. Alle opbrengsten van de Appel & 

Perenstroop en het Perensap komen ten gunste van de hoogstamboomgaarden. De eerste oogst 

leverde twee prachtige streekproducten op! Lees meer! 

Decemberverkoop 
Net voor de grote kerstpakkettenrace begon, waren de Appel & Perenstroop en het Perensap binnen 

om mee te doen aan de decemberverkoop. Vanzelfsprekend waren de producten direct te verkrijgen 

bij Ad & Tinekes Dagwinkel, maar ook de Landwinkel van de familie Van Buuren stond te popelen om 

deze (h)eerlijke producten op te nemen in hun assortiment. Leerdams Lekkers volgde kort daarna. 

Ook Boerderij De Pavijen, Culemborg, Piet Verkroost Kaas en kip, Gert Würsten Kaas, Plus 

Supermarkt, Gorinchem, Zorgboerderij De Huiberthoeve, Hei- en Boeciop en Genieten en Meer in 

Vianen sloten zich aan om Appel & Perenstroop en het Perensap van de Heerlijkheid Vijfheeren-

landen te verkopen. In totaal zijn er in december zo’n 1.500 potjes stroop en ruim 2.000 flessen sap 

over de toonbank gegaan. Een prachtig resultaat. Er is nog genoeg voorraad, dus schroom niet om 

https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/eerste-hoogstamstroop-en-sap-van-boomgaarden-rond-het-wiel-van-bassa-digitaal-overhandigd/
https://www.dagwinkelschoonrewoerd.nl/
https://vanbuurenfruit.nl/contact
http://leerdamslekkers.nl/
http://boerderijdepavijen.nl/
https://www.facebook.com/pg/Verkroostkaaskip/posts/
https://www.hollandkaascentrum.nl/markten/gert-wursten/
https://www.plus.nl/supermarkten/gorinchem_plus-elbert-van-den-doel_283
https://www.plus.nl/supermarkten/gorinchem_plus-elbert-van-den-doel_283
https://www.huiberthoeve.nl/
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ook de komende tijd als je op visite gaat of gewoon voor jezelf deze producten te kopen en/of 

cadeau te geven. De komende weken buigt het verkoopteam zich over nieuwe verkooppunten en het 

verder promoten van deze streekproducten. 

Een nieuw loot aan de stam 
Onder het label Heerlijkheid Vijfheerenlanden is een nieuw 

product in de maak. Zeg maar een nieuwe loot aan de 

boomstammen van de Heerlijkheid. En aan wie anders dan onze 

vrijwilligers, beschermers en donateurs willen we dit heuglijke 

nieuws als eerste brengen. Samen met Brouwerij Hommeles uit 

Houten werken we aan een Heerlijkheid Vijfheerenlanden biertje. 

Een bier dat gebaseerd is op de appels en peren uit de hoogstamboomgaarden rondom de Wiel van 

Bassa. Heel benieuwd hoe dat zal smaken. Als straks het terrasseizoen weer geopend is, dan kun je 

vast en zeker bij Café/Brasserie De Zwaan een biertje bestellen uit ‘onze eigen achtertuin‘ de Wiel 

van Bassa. Ook bijzonder als dit nieuwe biertje tijdens onze vrijwilligersavond geschonken wordt. 

Vrijwilligersavond 
Op 21 januari 2022 stond een vrijwilligersavond gepland in de schuur van Hoeve De Kruithof aan de 

Diefdijk. Tijdens die avond wilden we alle vrijwilligers en eigenaars van donorboomgaarden 

bedanken en terug kijken op de plezierige samenwerking en het resultaat dat daardoor tot stand is 

gekomen. Maar vooral wilden we vooruitkijken naar de komende tijd. Ook spreken over een mogelijk 

cursusaanbod voor het onderhouden van het gebied rondom de Wiel van Bassa voor wie daar 

interesse in heeft. Echter op dit moment is het onzeker of we een dergelijke avond, waarbij we al 

snel met zo’n 40 à 50 personen bij elkaar zouden zijn, kunnen organiseren. De Corona besmettingen 

zijn nog onvoldoende in controle om een dergelijk initiatief te houden. Daarom stellen we dit nog 

even uit en houden we jullie op de hoogte van een nieuwe datum waarop we dit verantwoord 

kunnen doen. 

Kern met Pit 
Naast het Kern met Pit project met de voedselbankjes is ook de Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden genomineerd als Kern met Pit project voor 2022. Dat betekent 

dat er naast een financiële aanmoedigingsbonus of misschien mag je wel subsidie 

zeggen, ook hulp en ondersteuning beschikbaar zijn vanuit de Kern met Pit 

organisatie.  

Op 22 januari is de eerste aftrap met een online meeting. Dan maken we kennis 

maken met onze persoonlijke adviseur. Ook krijgen we inzicht in de andere 

projecten, om zo van elkaar te kunnen leren en verbindingen te kunnen leggen zodat we van elkaar 

leren en elkaar helpen op allerlei gebied, dat kan zijn delen van kennis, hulp in de vorm van 

materialen en/of handjes. Via de nieuwsbrief kun je de vorderingen blijven volgen. 

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-Hollands-

Landschap komt een artikel met eigen fotografie onder de titel ‘Rijp voor de pluk’.  

Het Kontakt van 23 december 2021 

Het Kwartaal Magazine Zuid-Hollands Landschap 

https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/eerste-hoogstamstroop-en-sap-van-boomgaarden-rond-het-wiel-van-bassa-digitaal-overhandigd/
https://www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/eerste-hoogstamstroop-en-sap-van-boomgaarden-rond-het-wiel-van-bassa-digitaal-overhandigd/
https://doemee.zuidhollandslandschap.nl/gratis-magazine/

