Kromme Rijnstreek kleurt rood met festivals in Cothen en Werkhoven

De kers is pure nostalgie

Een eerdere editie van het
kersenfestival in Cothen, dat dit jaar
door het mooie weer veel bezoekers
verwacht.
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De Kromme Rijnstreek kleurt in de
kersentijd, die tot begin augustus
duurt, almaar roder. Komend
weekend worden 20.000 bezoekers
verwacht op het jaarlijkse
kersenfestival in Cothen. In
Werkhoven trekt zaterdagavond de
KersenProms een kleine 1.000
liefhebbers.
Van 's morgen vroeg tot 's avonds
laat zijn kersenplukkers in de weer
om aan de vraag te kunnen
voldoen. In het buitengebied van
Houten, Bunnik en Wijk bij
Duurstede kopen de mensen de
kersen het liefst in een van de 25
kramen bij de kersenboer.
Topdrukte komend weekeinde op
het kersenfestival in de boomgaard
van Theo Vernooij in Cothen. Hij
bladert door het calamiteitenplan
en het draaiboek met
jachthondendemonstraties, een
optocht van de historische
tractorclub, oldtimers en de
Stichtse Aanspanning Doorn en
optredens van een shantykoor en
muziekkorps Excelsior.
,,Met het voorspelde mooie weer
rekenen we op 20.000 bezoekers'',
zegt Theo Vernooij. ,,De gezellige
sfeer van de ouderwetse kersentijd
is onze kracht. Met de nostalgie
van hoogstambomen. Met plukkers
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op de ladder, 'heuers' om de
spreeuwen te verjagen en
'wraksters' die de kersen sorteren.
Er zijn allerlei activiteiten, maar
veel mensen genieten er alleen al
van dat ze onbekommerd onder
een kersenboom kunnen zitten met
het geluid van de heuers om zich
heen.''

Moesten we, totdat we de schade
hersteld hadden, nog gaan heuen
ook. In de tussentijd hadden de
spreeuwen er al wel heel wat op.''
Kersenfestival.nl/kersenproms.nl

Blij is hij met het kersenmuseum,
waar van alles over de teelt te
vinden is. Zaterdag en zondag
kunnen de mensen ook in het
veilinglokaal kersen kopen. De prijs
bepalen ze zelf door de wijzers van
de veilingklok met een druk op de
knop stil te zetten op het bedrag
dat ze voor een kilo willen
neertellen.
De mensen maken er een sport
van de kersen zo goedkoop
mogelijk te kopen. Drukken ze te
snel dan betalen ze 10 euro.
Kunnen ze het geduld opbrengen
dan kunnen ze een kilootje voor de
helft bemachtigen.
Kersenbaas Wim Oskam uit
Werkhoven, waar zaterdag de
KersenProms is, is lovend over
Vernooij. ,,Hij is niet alleen de
grootste kersenteler in de Kromme
Rijnstreek, hij is ook mijn
leermeester. Met mijn
KersenProms combineer ik twee
hobby's: muziek van de
Werkhovense fanfare en kersen.
Met Henk Westbroek als
trekpleister.'' Over de
hoogstamboomgaard van Vernooij:
,,Zelf heb ik ook een paar van die
hoge bomen. Maar toen ik er een
net overheen wilde spannen,
hadden de spreeuwen de kersen
allemaal al opgevreten.''
Spreeuwen
Spreeuwen richtten bij hem ook
grote schade aan toen zestien
foliedoeken, die de kersen
afschermen, waren weggewaaid.
Oskam: ,,Eerst zag ik een paar
spreeuwen, toen honderden.
woensdag 21 juni 2017
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