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FRUIT Perenboom in Horst door Pomologisch Genootschap Limburg uitgeroepen tot Fruitboom van 2014

Ton is met de
kont in de hete
peren gevallen
Gisteren werd de de fruitboom van het jaar voor
deze regio onthuld: de
Onze Lieve Vrouwepeer bij
de Gortmeule van Ton en
Fien Hoeijmakers in Horst.
door Peter Janssen

T

on herinnert het zich niet
meer, hij was in 1950 pas
drie jaar oud, maar hij
weet er wel alles van. En
ook de littekens heeft hij nog.
„Mijn moeder had een pan met
peren op het vuur staan. Ze ging er
mee naar de kelder om ze daar
neer te zetten. Ze wist niet dat ik
op de keldertrap aan het spelen
was. Ik viel zo met de kont in de hete pan. De vellen hingen aan mijn
rug en mijn billen. Mijn ouders
moesten met de fiets naar het centrum, 3 kilometer verderop, om medische hulp te halen. Ik heb zes weken in het gasthoes gelegen en ik
had er later nog soms last van.
Maar ik merk er niks meer van.”
Hij weet trouwens niet of de hete
peren afkomstig waren van de
boom die Onze Lieve Vrouwepeer
wordt genoemd. De vruchten zijn
rijp rond Maria Hemelvaart, vandaar.
Die boom is door het Pomologisch
Genootschap Limburg (PGL) uitverkozen tot de Fruitboom van
2014 voor de regio’s Noord- en Midden-Limburg. „We weten nu om
welk ras het gaat”, zegt Ton. „Het is
de Noord-Hollandse Suikerpeer.
En een beetje zoet zijn de vruchten
wel.” Volgens de jury van het PGL
is „de verbondenheid van de bewo-

ners met deze boom, het groen en
erfgoed op dit erf in alles zicht- en
voelbaar aanwezig”.
Het landgoed van de familie Hoeijmakers is 5,3 hectare groot en bestaat onder meer uit een boerderij
van 400 jaar oud met een Saksische voorgevel. Het is een rijksmonument. Behalve de boerderij, die
in het begin van de eeuw door
Tons grootvader is uitgebreid, zijn
er een stal, schuren, een oude waterput, een bakoven, een moestuin,
een fruitgaard en wat kleinvee. In
de tuin staat de grafsteen van grootvader, die de familie van het kerkhof in Horst haalde, omdat het zou
worden geruimd. Dat ging niet
door, maar de steen is in de tuin gebleven.
„De boerderij is, meen ik, gebouwd
door Anthonie van der Heijde”,
zegt Ton. „Paarden lieten molenstenen draaien, die van gerst gort
maakten, voor pap. Daar komt de
naam van de boerderij vandaan.”
Ton heeft nooit fulltime geboerd.
Asperges heeft hij gehad. Maar hij
is ook melkboer geweest, hij heeft
bij een plantenkweker gewerkt en
later bij de gemeente. Sinds 24 jaar
heeft de boerderij een camping,
waar in het gastenboek uitzonderlijk lovende commentaren staan.
„Wat komen wij tot rust bij jullie
en wat zijn jullie uniek. Zowel het
landgoed als jullie als mensen”.
Fien en Ton krijgen vijf sterren en
zelfs een 10+.
De perenboom is in de jaren twintig geplant door de grootvader van
Ton. In de jaren zeventig is er een
nis aan bevestigd, met een Mariabeeldje. Ter herinnering aan Tons
perenavontuur als driejarige. Hij
kan er nu om lachen. „Anderen
zijn met de kont in de boter gevallen, ik in de hete peren”.

Het was gisteren druk bij de Fruitboom van 2014.
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