
Heerlijkheid Vijfheerenlanden Nieuws (7.) 

Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden is ingeschreven in 
de Kamer van Koophandel onder nummer 84045930, 

 bankrekeningnummer Triodosbank: NL60TRIO0320382974 

   

 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
De pluk zit er bijna op. Zoals het er nu uitziet, is zaterdag 22 

oktober de laatste officiële plukdag. Hiervoor is iedereen nog een 

keer van harte uitgenodigd en die hopen we rond drie uur in de 

middag af te sluiten met een borrel bij hoeve de Kruithof. En 

daarna volgt op 29 oktober 2022, 14:00 uur het Oogstfeest voor 

alle vrijwilligers, dat samen met de Dorpsvereniging en nog een 

aantal partijen wordt georganiseerd op het Kerkplein. Van harte 

uitgenodigd en neem buren, vrienden en bekenden mee! 

Aanvankelijk leken er minder peren te zijn dan vorig jaar en meer 

appels, maar toen de ladders éénmaal in de bomen stonden, 

bleek de perenoogst heel redelijk te zijn. Appels en dan met 

name de Goudrenetten zijn er veel meer dan vorig jaar, zodat de 

oogst meer in balans is. Daarom wordt dit jaar in de productie 

ingezet op appelsap in zowel 0.75 als 0.25 liter flessen. 

Opnieuw was er wekelijks een trouwe ploeg van 10 tot 15 plukkers die de oogst 2022 mee 

binnenhaalde. Een aantal keren was er een welkome aanvulling van plukkers, gerekruteerd door de 

familie van Doorn en een groep vrijwilligers die deelnamen aan de Bijzondere Buitendag die 

georganiseerd werd door het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Ook door de week was er meer dan 

vorig jaar hulp om Wim Scherpenzeel te assisteren bij de pluk. 

Met gelukkig veel mooi weer en een paar dagen regen kijken we terug op een mooi plukseizoen en 

starten we de komende weken de productie op van onze (h)eerlijke streekproducten nieuwe oogst 

2022. Maar er gebeurde meer de afgelopen maand, lees mee in deze zevende uitgave van de 

Nieuwsbrief Heerlijkheid Vijfheerenlanden. 

Bijzondere Buitendag LEU rondom de Wiel van Bassa 
Landschap + Erfgoed Utrecht (LEU) was op 5 oktober 2022 te gast bij 
de Heerlijkheid Vijfheerenlanden ter gelegenheid van de Bijzondere 
Buitendag. In de historische hoogstamboomgaarden rondom de Wiel 
van Bassa gingen zo’n 20 vrijwilligers van het LEU gewapend met 
plukschorten, kisten en ladders aan de slag om tientallen historische 
rassen appels en peren te plukken als onderdeel van de oogst 2022. Een succes, want met elkaar 
plukten zij die dag 200 kisten fruit, dat is het record van de plukdagen tot nu toe. 
 

https://www.facebook.com/search/top?q=heerlijkheid%20vijfheerenlanden
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Voetbalclub HSSC’61 speelt met Heerlijkheid 

Vijfheerenlanden op het tenue 
Nee hier betalen we als Heerlijkheid Vijfheerenlanden niet de hoofdprijs 

voor. Sterker nog, we krijgen het gratis van HSSC’61. Deze voetbalclub uit 

Hei- en Boeicop voetbalt altijd met een goed doel op het shirt. Jarenlang 

deden ze dat voor ‘Spieren voor Spieren’, maar het bestuur van HSSC’61 

wilde een meer lokaal gezicht op het tenue. Zo kwamen ze uit op de 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden en werd op 24 september 2022 het nieuwe 

speeltenue aangeboden aan de aanvoerder Nicky van Dam.  

Met de keuze voor de Heerlijkheid Vijfheerenlanden wil HSSC’61 ook jonge 

mensen bewuster maken van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Aan jonge 

mensen overigens geen gebrek bij HSSC’61, er zijn 22 teams en 550 leden uit 

Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd, maar ook uit Leerbroek, Nieuwland en Zijderveld.  

>> Lees meer over het nieuwe tenue van HSSC’61 

Bezoekers Binnenstebuiten Festival ontdekken (h)eerlijke streekproducten 

Tijdens het Binnenstebuiten Festival op 23 en 24 
september 2022 maakten bezoekers uit heel Nederland 
kennis met de (h)eerlijke streekproducten van de 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Op de twee festivaldagen 
bezochten zo’n kleine 5.000 mensen het festival dat 
gehouden werd op het HEM-terrein in Zaandam. Tussen 
alle bekende gezichten en stands van het Tv-programma 
BinnensteBuiten stond de stand van de Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden op een prominente plek tegenover de 
Lifestyle Studio. 
 

De Appel & Perenstroop was de grote favoriet van het Festival. Op de tweede dag van het festival 

dag was de stroop om 15.00 uitverkocht. We boekten een record omzet van ruim  

€ 1.600,= in twee dagen. Een feest om te doen, ondanks dat de tweede dag in de regen startte. 

>> Lees meer over Heerlijkheid Vijfheerenlanden op het festival 

En verder…De komende weken staan in het teken van de productie van de nieuwe oogst 

streekproducten. We gaan een nieuw product introduceren: het kleine flesje (0.25l) Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden Appelsap dat ook in de voetbalkantine en in de horeca kan worden ingezet. Maar 
ook heel geschikt voor gebruik thuis of om als aardigheidje mee te nemen tijdens een bezoek.  

Het opzetten van de Fruit-pop-up-store is nog niet gelukt, dat kost toch meer voorbereiding, maar 
het is niet van de baan. We zijn zeker van plan om dit te gaan doen, misschien zelfs wel in de vorm 
van een meer permanente verkoopplek rondom de Wiel van Bassa. Dat is één van de ambities van 
het verkoopteam dat deze weken is uitgebreid met twee nieuwe vrijwilligers, Hans Langerak en 
Robin Blauw; zij zetten samen met Wilm Koemans, die al vanaf het begin actief is, de schouders 
onder de verkoop van de (h)eerlijke streekproducten. 

En we zijn ook in gesprek geweest met een social media expert, Naomi Abbel. We zijn nu niet meer 
alleen op Facebook te vinden, maar hebben sinds kort ook een Instagram account. Daar en op onze 
website vind je altijd het laatste nieuws van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. 
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