DNA kapelle

Wie en wat zijn we? WAT MAAKT ONZE GEMEENTE ECHT KAPELLE EN WAT
MAAKT HAAR BEWONERS ANDERS, BIJZONDER EN MISSCHIEN WEL UNIEK?
Simpele vragen die nog niet eens zo simpel te beantwoorden
zijn. Met een groot aantal enthousiaste deelnemers uit de
samenleving en het bestuur hebben we ‘vastgelegd’ wie en wat
onze gemeente is. Open en eerlijk is er gesproken en het resultaat
ligt in uw handen.
In woorden, maar misschien nog wel meer in beelden is
getracht onze identiteit vast te stellen. De fruitteelt is niet
meer zo bepalend voor de economie als voorheen; wel voor het
landschap en de identiteit van Kapelle. Dat zie je terug in dit DNABoek, dat de transformatie van knop tot vruchtdragende boom
laat zien. Die groei staat symbool voor Kapelle als vruchtbare
gemeente. De oogst die dat oplevert, zijn de vruchten. Goed voor
elkaar, Natuurlijke rijkdom en Rijk aan verenigingen zijn dan ook
kernwaarden die de Bloesem van Zeeland karakteriseren.
Dit DNA-Boek is géén reclamefolder, het is een spiegel. Dit
document geeft aan wie we zijn en wie we willen blijven. Het is een
prachtig en herkenbaar portret geworden.
Het verzamelde materiaal mag door ondernemers en
organisaties gebruikt worden om zichzelf en de regio te
presenteren en te promoten. Het materiaal mag vrijelijk gebruikt
worden. Ga ermee aan de slag, zelfbewust en trots, al is dat juist
weer niet zo heel Kapels.

Anton Stapelkamp,
burgemeester gemeente Kapelle, de bloesem van Zeeland

goed voor elkaar
Kapelle is niet het paradijs, maar het is hier
wel goed wonen.
Leo Kosten, SGP-wethouder

Bescheidenheid is een karaktereigenschap
die je hier nog veel tegenkomt. Wij pronken
niet en scheppen niet op.
Ad Slabbekoorn, gemeenteraadslid CDA
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Kapelle is letterlijk en figuurlijk een bloeiende
gemeente. De kernen Kapelle, Biezelinge,
Eversdijk en Schore worden omringd
door lieflijke groene landschappen en
fruitboomgaarden. Wemeldinge ligt bovendien
aan de Oosterschelde. Het ritme van de
seizoenen, het telkens verkleuren van het
omringende landschap doet iets met de hier
gevestigde inwoners. Het grondgebied van
de gemeente Kapelle ligt tussen de Ooster- en
Westerschelde. De oostelijke grens wordt
gevormd door het Kanaal door Zuid-Beveland
en bestaat bijna uit één lange rechte erfgrens.
Een dergelijke strakke grensstreep zie je
(uitgezonderd buurgemeente Reimerswaal)
in geen andere Zeeuwse gemeente. De
gemeentegrens puzzelt aan de westkant verder
langs die van de gemeenten Goes en Borsele.
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Als je een tijdje elders woont en terugkomt,
zie je pas hoe rijk Kapelle eigenlijk is. De
merendeels mooie huizen en de keurige tuinen.
Materieel gaat het de Kapellenaren goed, de
mensen zijn sociaal ingesteld. Daar waar een
beroep wordt gedaan op financiële hulp geven
de Kapellenaren ook gehoor.

Elke kern heeft zijn eigen specifieke karakter en identiteit. Kapelle is het centrum
van de gemeente; hier worden de inkopen gedaan en bevinden zich -zeker voor een
relatief kleine gemeenschap- veel voorzieningen. Wemeldinge is even authentiek als
modern met haar rustieke Dorpsstraat en levendige jachthaven. Een pleisterplaats
voor duikers en watersporters. Dan zijn er nog de kleinere kernen Biezelinge,
Schore en Eversdijk. Voor toeristen lijkt Schore stil te staan in de tijd. Inwoners
wonen in die rust en vinden hun werk en ontspanning net even buiten het dorp.

natuurlijke rijkdom
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Het landschap van de gemeente Kapelle
karakteriseert zich door verkavelde
percelen die langs en in elkaar
overlopen. Het landschap bestaat
voornamelijk uit oudland en akkerland. Op de hogere gronden staan
vele, omzoomde fruitboomgaarden.
Het buitengebied herbergt prachtige,
verborgen parels. Een voorbeeld is het
oudland van de Kapelse moer: één van
de laatste stukken authentiek Zeeuws
polderlandschap.

De fruitteelt is een mooie
verbinding tussen de kernen.
Wout Kole, beeldend kunstenaar

Wij hebben hier zovéél natuurlijke
rijkdom waarvan we mogen genieten,
de natuur, de zee, het land.
Sandra de Blaeij, communicatieadviseur

Kapelle
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De inwoners van de kernen voelen overigens een diepe verbondenheid met hun
geboorteplaats. Iemand uit Wemeldinge zal zich niet snel een ‘Kapellenaar’ voelen.
Inwoners van de gemeente Kapelle zijn over het algemeen brave, gezagsgetrouwe
en tevreden mensen. De mensen uit Wemeldinge voegen daar hun eigenzinnigheid en
vrijgevochtenheid aan toe. De natuurlijke rijkdom van de gemeente Kapelle geldt
ook op materieel vlak; Kapelle is een welvarende gemeente.

actief

Kapelle staat in de onderzoekslijstjes
altijd in de bovenste helft, tevredenheid
overheerst.

rijk aan verenigingen

Piet van de Schraaf, voorzitter Sportraad

Als je gevoel voor
mensen hebt, word je
al snel ingesloten in
de gemeenschap.
Frits Lunenborg,
fysiotherapeut/ één van
de eerste bewoners
Zuidhoek

Kapelle heeft een
luxeprobleem. Overal
zie je het aantal leden
van muziekverenigingen
teruglopen, behalve in
Kapelle.
Willem Smit,
voormalig directeur
Zeeuwse Muziekschool
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Anton Stapelkamp,
burgemeester

groei
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Het geluid van de collectebus!
Het is opvallend hoeveel aan
acties en fundraising gedaan
wordt. We hebben een potje
neergezet in de keuken
met wisselgeld. Er zijn veel
mensen die helpen bij het
ophalen van geld.

Kapelle heeft een hoog voorzieningenniveau. De inwoners kunnen zich onder
andere sportief inspannen in een overdekt zwembad en in een tennishal. Het
verenigingsleven bloeit in de gemeente Kapelle, naast zo’n 20 sportclubs telt
de gemeente zo’n 25 culturele clubs en 25 buurtverenigingen. Het zegt iets
over de sociale cohesie van deze gemeente: de onderlinge betrokkenheid van
de inwoners is groot.

Het geloof speelt geen allesbepalende hoofdrol maar is merkbaar en voelbaar
in de gehele gemeente. Het vormt de identiteit van Kapelle mede tot wat het was
en nog steeds is. Je ervaart dat in de omgang, in het sociale verkeer en in de
zondagsrust.

wemeldinge

inspriratierijk

Wemeldinge ligt centraal aan de Oosterschelde.
Het dorp heeft dan ook een drukbezochte
jachthaven. Wemeldinge is één van de oudste
dorpen van Zeeland, met een cultuurhistorische
woonkern. De Dorpsstraat was van origine
een dijk; deze werd aan beide zijden met
karakteristieke woningen bebouwd.
Lindebomen accentueren het unieke karakter.
Wemeldinge is aangewezen als beschermd
stads- en dorpsgezicht van Zeeland. Het oude
behouden en het nieuwe omarmen hoort bij de
Wemeldingenaren.

De jachthaven is een
bloesem voor Wemeldinge.
Wim in ‘t Anker, molenaar Schore

Wemeldingenaren hebben een wat vrijere
inslag ten opzichte van de andere kernen.
In Wemeldinge hebben we geen ‘witte
boorden’ vertelde een inwoner. Steeds meer
(amateur)kunstenaars vinden in Wemeldinge
hun plek en inspiratie.
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Kapelle is het bestuurlijke administratieve
centrum. In Biezelinge woonden de
havenmensen, de ondernemers. Dat is
in Wemeldinge ook zo.
Ad Slabbekoorn, gemeenteraadslid CDA

Wemeldinge mag zich rijk rekenen in een bijzondere onder- en bovenwaterwereld. De flora en fauna in de
Oosterschelde is zeer gevarieerd en uitbundig. Op en naast het water leven duizenden vogels en planten. Voor
veel diersoorten is het Nationaal Park een belangrijke kraamkamer. Duikers uit heel Europa kennen de schatten die
zich onder het wateroppervlak bevinden. De komst van al die duikers heeft Wemeldinge verrijkt. Duikers, vissers en
dagtoeristen bevolken en sieren de zeedijk langs de Oosterschelde.

ONDERWATERRIJK

Kapelle heeft de laagste
werkloosheidscijfers
van Zeeland.
Jaap Zandee, secretaris
Stichting Bewonersbelangen
Wemeldinge

De toekomst voor werk is
verzekerd in Kapelle.
George Oostrom, COROOS Conserven B.V.

We hebben geen strandtoerisme, maar dijktoerisme.
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Marco van Dijke, penningmeester MKB Wemeldinge

De fruitveiling heeft voor veel
aanwas gezorgd, net als Coroos
en Van der Have.
Peter Vogel,
beleidsmedewerker afd. ruimte

De Zeeuwen die rond de Oosterschelde wonen
moeten de Oosterschelde een beetje als hun
kind gaan beschouwen.
Siebe Kramer, voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

Bloeiend

biezelinge

Wij wonen wel in de polder
maar niét afgelegen.
Jaap Sanderse, alg. directeur
Smederij Sanderse

schore

De industrie ligt allemaal
in Biezelinge, maar we
rekenen het tot Kapelle.
Jos van Hove,
beleidsmedewerker
afd. samenleving

Vroeger moest je het als jongen uit
Biezelinge niet in je hoofd halen een
meisje uit Kapelle te versieren.
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Schore ligt stil onder de A58. Diezelfde A58 zorgt
ervoor dat de inwoners van Schore snel ‘de
drukte’ kunnen opzoeken. Maar dan wél weer
terug huiswaarts, naar de vertrouwde omgeving,
de stilte. Tijdens de 2e Wereldoorlog werd
Schore zwaar getroffen door mortiervuur, het
dorp moest geheel opnieuw worden opgebouwd.
Vele voorzieningen zijn verdwenen, het dorp bezit
nog wel een basisschool.

Jaap Zandee, secretaris Stichting
Bewonersbelangen Wemeldinge

Ruim een eeuw geleden ging het slecht met
de landbouw in de gemeente Kapelle. Toen
de haven van Biezelinge dichtslibde zochten
de handelaren naar een nieuwe bron van
inkomsten. De armoede dwong inventiviteit
en nieuw ondernemerschap af. Dat werd
het fruit; met name appelen en peren. De
handel transformeerde van zacht naar
hard fruit. De fruitteelt is nog steeds een
economische factor van belang; daarnaast
ontstaan nieuwe vormen van bedrijvigheid.
Zowel in de boomgaarden als de kassen
werken veel zelfstandige ondernemers.
Tussen de spoorlijn en de A58 liggen twee
industriegebieden waar een aantal grote en
midden- en kleinbedrijven gehuisvest zijn. De
spoorlijn ligt volledig op het grondgebied
van Biezelinge, maar vormt wel een natuurlijke
barrière met Kapelle. Toch is de grens tussen
Kapelle en Biezelinge minder scherp geworden.

Eversdijk was een voormalige heerlijkheid,
gebouwd in de typische ringdorpstijl. Nu is
het een buurtschap dat valt onder het dorp
Biezelinge.

eversdijk
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Kleur, geur en structuur
BLOESEM

PMS 193
RAL 3027
C=0
R=57
M=100 G=0
Y=66 B=205
K=13

KLEUREN
De natuur en de gewassen kleuren en typeren
een streek. De mensen doen dat ook; zij kiezen
intuïtief voor kleuren die bij hun identiteit, hun
inborst passen. Een aantal voor de gemeente
Kapelle passende kleuren beelden wij hier af.

PMS 5763
RAL 6013

FRUITKIST
PEER

C=16
M=0
Y=74
K=57

OOSTERSCHELDE

Blaasinstrument

C=50
M=25
Y=0
K=10

R=126
G=127
B=55

PMS 652
RAL 5023

C=20 R=190
M=30 G=158
Y=70 B=85
K=15
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C=0
M=18
Y=15
K=0

R=251
G=222
B=211

PMS 7415
RAL 8025

R=129
G=161
B=200
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PMS 872
RAL 1036

ELZENHAAG

KORSTMOS

BINNENKANT SCHELP

Sjerp
KNOEST

C=0
R=243
M=48 G=153
Y=95 B=16
K=0
C=60
M=0
Y=80
K=7

R=113
G=174
B=82

C=0
M=0
Y=0
K=50

R=255
G=225
B=71

PMS 7404
RAL 1018
PMS 151
RAL 2003

PMS 7489
RAL 6018

C=0
M=9
Y=79
K=0

C=57 R=88
M=80 G=49
Y=10 B=25
K=45

PMS 476
RAL 8014

R=177
G179
B=180

PMS 877
RAL 9006

Kapelle
Dit is écht Kapelle: een gemeente die letterlijk en figuurlijk bloeit. De authentieke beelden,
verhalen en uitspraken maken duidelijk wat Kapelle bezielt: men voelt zich rijk met de
aanwezige boomgaarden, de Oosterschelde en natuurgebieden als de Kapelse Moer.
Maar niet alleen de natuurlijke rijkdom zorgt ervoor dat de inwoners tevreden zijn met
hun woonomgeving: de zorg voor elkaar, het florerende verenigingsleven en het hoge
voorzieningenniveau maken dat mensen zich goed voelen in de gemeente Kapelle. Zonder
dat inwoners daar overigens mee te koop lopen. Pronken past niet bij de volksaard, aldus
de Kapellenaren. En zij hebben dit DNA zelf bij elkaar gejut. Geloofwaardiger kan het niet.
Het is authentiek, echt waar.
Kapelle kan niet los gezien worden van de buurgemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele
en Reimerswaal. Samen vormen zij de Bevelanden. De eigenheid van Kapelle krijgt zo een
plek tussen de andere Zeeuwse gemeenten, met elk hun eigen karakter en identiteit. Samen
vormen de Zeeuwse regio’s een eenheid in verscheidenheid; een cultuur van verschil.
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zeeland

Dat maakt Zeeland, van origine een eilandenrijk, tot een divers, kleurrijk en krachtig geheel.
Een geheel dat samen meer is dan de som der delen. Wie Kapelle promoot, promoot vanzelf ook
Zeeland.
Als provincie geloven we rotsvast in deze DNA-aanpak. We gaan uit van de eigen kwaliteit
en identiteit van de regio, versterken elkaar, versterken elkaar als regio’s en laten onze
inwoners, organisaties en bedrijven aan het woord om elk hun eigen verhaal te vertellen.
Want zij zijn de meest geloofwaardige ambassadeurs. Door hen aan het woord te laten en als
gemeente te zorgen voor onderlinge samenhang met het DNA, bouwen we samen aan een reëel
én krachtig beeld van Kapelle. Als alle Zeeuwse gemeenten dit doen, laten we samen een écht
divers en krachtig beeld van Zeeland zien.

Als we het hebben over de identiteit, de essentie van
Zeeland, dan heeft dat letterlijk alles te maken met zee en
land. De woorden die samen onze provincienaam vormen,
symboliseren de twee zielen in één borst. De zeecultuur en
de landcultuur. Het ruwe, ongepolijste en het zachte.
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bekend maakt bemind
VOOR ZEELAND GELDT: BEKEND MAAKT BEMIND. TEGELIJKERTIJD KENT ZEELAND
VEEL “VERBORGEN PARELS” EN “BEST BEWAARDE GEHEIMEN”. ALS WE DIE GEHEIMEN
ONTHULLEN, HOREN WE STEEVAST DE VRAAG “ZIT DAT IN ZEELAND?”.
“JA, DÁT IS OOK ZEELAND. ÉCHT WAAR…”

eeuws DNA

De zee is ruig, onstuimig en uitdagend. En staat symbool
voor de dynamische, ondernemende en innovatieve kant
van Zeeland. Het land is puur, mooi en divers. En staat
symbool voor de nuchtere, betrouwbare en authentieke kant
van Zeeland. In die twee kanten van Zeeland, de rust en de
dynamiek, brengen we graag wat meer samenhang. Want
juist die wisselwerking tussen zee en land maakt Zeeland
zo bijzonder.
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Na Rotterdam hebben wij hier de meeste multinationals. Toen ik nog bij de
provincie werkte, kwam ik soms met de Commissaris van de Koningin hier in
Zeeland terecht bij bedrijven waarvan ik nog nooit had gehoord, maar die op
hun terrein wel wereldwijd toonaangevend zijn. Ook op dát gebied liggen er
voor een omroep voldoende verhalen.
Monique Schoonen, directeur van Omroep Zeeland

Wat is nu precies die Zeeuwse identiteit?
Die is eigenlijk niet te omschrijven. Het gaat
er volgens mij om waar je vandaan komt, de
sfeer, het landschap, de zee. Voor mij is het
een soort oerinspiratie. Iets wat onbewust
aanwezig is en waarvan ik merk dat het me
trekt. Ik kom nog steeds graag in Zeeland,
alleen gebeurt dat helaas te weinig.
Rianne de Witte, modeontwerpster geboren in Koudekerke
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DE ZEEUWEN ZIJN AAN Z.
WE NODIGEN HEN UIT OM TE VERTELLEN WAAROM ZE HIER WONEN, WERKEN, ONDERNEMEN OF STUDEREN. OF IETS
ANDERS DOEN. WANT IEDEREEN IS HIER OM EEN PERSOONLIJKE REDEN. DIE WILLEN WE NIET VOOR ANDEREN INVULLEN.
DUS HOREN WE HET GRAAG VAN ZEEUWEN ZELF. DEZE VERHALEN HOREN BIJ DE AMBASSADEURSGEDACHTE. ZE DOEN
IETS MET JE. NET ALS ZEELAND ZELF.

ECHT WAAR ... LATEN WE SAMEN ZEELAND TONEN ZOALS HET IS, ZOALS WIJ HET ERVAREN. DE KLEUREN, MATERIALEN,
VERHALEN EN FOTO’S DIE HET WARE ZEELAND IN BEELD BRENGEN, STAAN IN HET ZEELAND DNA-BOEK. DE VOLLEDIGE
VERSIE VAN DIT BOEK STAAT OP WWW.LAATZEELANDZIEN.NL. OP DE WEBSITE KUN JE ZEEUWSE BEELDEN, KLEUREN
EN HET WAARMERK DOWNLOADEN OM JOUW EIGEN PROMOTIEACTIVITEITEN TE ONDERSTEUNEN OF JUIST KRACHT
BIJ TE ZETTEN. OF EEN ZEEUWSE E-CARD VERSTUREN, EEN EIGEN ZEEUWSE KLEUR STAAL SAMENSTELLEN OF EEN
EIGEN PERSOONLIJKE Z ONTWERPEN. ZO DRAGEN WE ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ AAN DE PROMOTIE VAN ONZE
BIJZONDERE PROVINCIE.

Huidig

MKB Wemeldinge: Huidig
De website van de gezamenlijke Midden- en Kleinbedrijven Wemeldinge
biedt een inhoudelijke opsomming van de bij de vereniging aangesloten
ondernemers. De website legt verbindingen en draagt informatie over aan
de leden.

HET VINDEN VAN HET DNA VAN ZEELAND EN DE
GEMEENTE KAPELLE IS ÉÉN. NU IS HET DE BEURT
AAN ALLE INWONERS OM VANUIT DIT DNA HÚN EIGEN
VERHAAL TE VERTELLEN. EEN VERHAAL VINDT GEHOOR
EN WORDT HERINNERD WANNEER DE VERTELLERS DIT
AUTHENTIEK VERTELLEN. DIE VERHALEN ZIJN ALTIJD
GELOOFWAARDIG, ZE DOEN IETS MET JE. NET ALS
ZEELAND!
EEN AANTAL BEDRIJVEN UIT KAPELLE HEBBEN HUN
COMMUNICATIE-UITINGEN DOOR HET ZEELAND DNATEAM ONDER DE LOEP LATEN NEMEN.
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Huidig

De Stelhoeve:
De Stelhoeve heeft
een fraaie website. De
gebouwen passen zó goed
in het Zeeuwse landschap
dat het bijna niet opvalt.
Het gaat vaak om de
details, daar liggen nog
goede kansen.

Sailforce:
De website van Sailforce
‘spat’ bijna letterlijk van
het beeldscherm af. De
gehele site is gevuld
met sterke, suggestieve
beelden van dynamische
schepen die door de golven
van de Oosterschelde
klieven. De website
nodigt daardoor uit en zal
watersportliefhebbers
beslist aantrekken.

Aanbevelingen: U kunt de aangesloten ondernemers motiveren en inspireren
het gezamenlijke en hogere doel te verwezenlijken om Wemeldinge een
interessante plaats voor inwoners, toeristen en ondernemers te laten zijn.
Door uit te stralen wie je bent, te zijn wie je bent, kunt u uw Wemeldingse
identiteit als onderscheidend element aanspreken en benutten. Het is van
grote waarde als elke individuele ondernemer beseft dat hij mede het imago
van geheel Wemeldinge bepaalt.

Huidig

Hotel Wemeldinge:

Aanbevelingen: Geef aandacht aan
interne zaken; wandposters met
Zeeuwse beelden in het interieur,
een ontbijt dat o.a. bestaat uit een
stoer Zeeuws brood, op de menukaart
mag Zeeuwse vissoep niet ontbreken.
Ook andere zaken als blocnotes,
draagtasjes en andere relevante
middelen kan De Stelhoeve ‘branden’
en een Zeeuws tintje meegeven. Laat
de Zeeuwse identiteit en eigenheid zich
manifesteren in het gedrag van
de gehele organisatie. Naast
productontwikkeling, kunt u uw
Zeeuwse identiteit ook op uw website
tot uitdrukking laten komen.

Hotel Wemeldinge steekt haar Zeeuwse identiteit
niet onder stoelen of banken. Een aantal hotelkamers
is in Zeeuwse stijl ingericht; dit geeft het hotel
onderscheidend vermogen en het sluit aan bij de aard,
de identiteit.
Aanbevelingen: Diep het Zeeuwse aspect -wat u al zo goed benutverder uit. Een concept zou kunnen zijn dat u van uw hotel het
eerste ‘volledige Zeeuwse hotel’ maakt. Alles gaat dan op z’n
Zeeuws: de kleuren, de inrichting, de versiering, het gedrag van alle
medewerkers, de menukaarten en de website.

Huidig

						 Fruitteeltmuseum:
Aanbevelingen: Breng wat meer rust in uw website. De achtergrond
zou telkens kunnen bestaan uit mooie, rustgevende Zeeuwse
luchten: de bovenliggende foto’s bevatten de dynamiek. Die
twee Zeeuwse kanten -dynamiek & rust- geven een bijzonder
totaalbeeld. Naast het aanbieden van stoere en avontuurlijke
vaartochten kan Sailforce ook ontspannende trips aanbieden.
De Oosterschelde heeft prachtige locaties om tot jezelf te komen.

Het Fruitteeltmuseum biedt, zoals zij dit op haar website vertelt,
een ontdekkingsreis door de geschiedenis van fruit en fruitteelt.
Aanbevelingen: Diep het Zeeuwse aspect van fruit en fruitteelt verder uit. Vertel (online
kort en uitgebreider in het museum) over de Zeeuwse appel en andere fruitrassen;
hun afkomst, de kweker en/of teler aan het woord laten. Afbeeldingen van Zeeuwse
landschappen, boerderijen en fruitboomgaarden verbeelden uw Zeeuwse identiteit en
gaan een stapje verder dan enkel het tonen van bloesem en fruit.
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