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Voorwoord 
 
Beste Vrienden en Vriendinnen 
Het najaarsnummer van de Slanke Spil ligt weer voor 
u. We hopen dat u er even goed voor gaat zitten, want 
er staan weer heel veel interessante artikelen in. De 
redactie heeft geprobeerd opnieuw een flink aantal 
gevarieerde kopy bij elkaar te krijgen over 
onderwerpen die het lezen waard zijn. 
Er hebben de laatste maanden in en rond het 
Fruitteeltmuseum weer heel wat activiteiten 
plaatsgevonden waarvan in dit nummer een aantal 
zaken de revue passeren. 
In ons bestuur zijn er een aantal mutaties te melden. 
Adri Kloosterman en Gommert Burger hebben na hun 
reguliere termijn van maximaal 8 jaar ons bestuur 
verlaten en dat vinden heel erg jammer. Het waren 
twee heel ervaren ‘’rotten’’ die ieder op hun eigen 
terrein een grote rol hebben gespeeld bij  de Stichting 
Vrienden van het Fruitteeltmuseum. We zijn hen heel 
veel dank verschuldigd voor hun grote inzet. Het 
Fruitteeltmuseum zit bij beiden diep in het hart en hun 
inbreng en ervaring gaan we zeer missen. Ine 
Overwater die zich in de vorige editie al heeft 
voorgesteld is nu de nieuwe penningmeester. Jan 
Moerdijk neemt het secretariaat over. We zijn ook 
heel blij met ons nieuw bestuurslid Dieneke Vermaire. 
Zij stelt zich in dit nummer aan u voor.  

http://www.fruitteeltmuseum.nl/
mailto:koleburger@zeelandnet.nl
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Elders vindt u tevens een uitnodiging voor onze 
najaarslezing.  Ons bestuur hoopt velen van u te 
ontmoeten op maandag 11 november a.s. in het 
Fruitteeltmuseum. Aanvang half acht. 
    Bram Jille (voorzitter) 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 

Voorlopig programma 2020 
Fruitteeltmuseum 
 

    
Do 2 jan Opa en Oma dag    
Za 18 jan  Startbijeenkomst snoeicursus 10.00 – 
  16.00 uur 
Woe 29 jan Praktijkdag snoeicursus 13.00 – 16.00 uur 
Za 1 feb Winterwandeling 
Woe 5 feb Praktijkdag snoeicursus 13.00 – 16.00 uur 
Za 22 feb   Praktijkdag snoeicursus 13.00 -16.00 uur 
Woe 19 feb  Kinderactivitiet voorjaarsvakantie 
Woe 26 feb Kindervoorjaarsactiviteit herhaling 
Za 29 feb Praktijkdag snoeicursus 13.00 – 16.00 uur   
Za 7 mrt  Mogelijke inhaaldag snoeicursus voor 
  beide groepen incl. cursisten vorig jaar 
Za 14 mrt Startbijeenkomst leifruitcursus 
Ma 16 mrt Lezing Van de Vrienden  
Do 9 apr  Opening nieuwe tentoonstelling Quilts 
Za 11 apr Bloesemfietstocht 
Za 18 apr Opening herinrichting tuin 
Za 25 ap Bloesem WANDELtocht 
Woe 29 apr Kinderactiviteit meivakantie  
Za 20 juni  2e Leifruitpraktijk 
  
Za 8 aug Jaarlijkse Fruitteeltfietstocht 
Woe 26 aug Plukmiddag (onder voorbehoud) 
Woe 2 sep Plukmiddag (onder voorbehoud) 
Woe 9 sept Plukmiddag (onder voorbehoud) 
Woe 16 sep Plukmiddag (onder voorbehoud) 
Woe 14 okt Kinderactiviteit  (Herfstvakantie)  
Woe 21 okt Kinderactiviteit (Herfstvakantie)  
  herhaling 
   ?  nov Lezing Vrienden van het  
  Fruitteeltmuseum 
Ma 7 dec 23-jarig bestaan 
Za 12 dec 3e Leifruit(slot)bijeenkomst 
Woe 30 dec Kinderactiviteit kerstvakantie 
 
Iedere eerste Woe van de maand HANDWERKCAFÉ 
Iedere tweede Za van de maand TEKENCAFÉ 
Iedere 3e Ma van de maand ONTMOETINGSCAFÉ. 
 

LEZING MAANDAG 11 NOVEMBER 2019 
OM 19.30 UUR 
 
Nog even een kleine herinnering. 
U hebt inmiddels de uitnodiging misschien al binnen 
maar u bent van harte welkom op onze najaarslezing 
van  11 november a.s. 
Het thema van de lezing is “ FRUITTEELT TOEN EN NU”. 
 
De heer Theo Vogelaar uit Krabbendijke (Fruvo BV) zal  
dit thema toelichten. 
Hij is  grootgebracht tussen de fruitbomen en heeft  al 
heel wat meegemaakt in zijn lange loopbaan in de 
fruitwereld. Zijn ervaringen wil hij graag met u delen. 
Zowel oude plaatjes die voor velen herkenbaar zijn, als 
toekomstige ontwikkelingen zullen de revue passeren. 
 
Het belooft een zeer interessante avond te worden 
met volop gelegenheid voor vragen en discussie. U 
bent van harte welkom. 
 
De toegang voor de Vrienden is vrij, dus neem uw 
vriendenpasje  mee. 
Voor andere belangstellenden is de entree €5. 
Mocht u in het bezit zijn van een museumjaarkaart, 
wilt u die dan ook meenemen. 
Graag tot dan. 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Kennismaking met een nieuw bestuurslid  
 
Mijn naam is Dieneke Vermaire en sinds deze zomer 
ben ik bestuurslid geworden van de Stichting Vrienden 
van het Fruitteeltmuseum. 
Ik ben geboren (op 30 april 1959) en getogen in 
Kapelle. Toen ik 20 was ben ik gestart als leerkracht op 
de Marnixschool in West-Souburg. Later werd ik daar 
adjunct-directeur en heb als waarnemend-, interim-, 
meerschools- en directeur gewerkt op diverse scholen 
in Vlissingen, Goes en Wolphaartsdijk. Tegelijkertijd 
heb ik me vele jaren ingezet als bestuurslid van de 
EHBO vereniging afdeling Goes en de Kinderkerk en 
jeugddienstcommissie van de Hervormde Kerk in 
Kapelle. Mijn hobby’s zijn: creatief bezig zijn en 
hardlopen.  
Ik ben opgegroeid in een gezin waar de fruitteelt hoog 
in het vaandel stond. Mijn opa was fruitteler, en de 
jongste broer van mijn vader ook. Mijn vader is als 
loopjongen in de jaren dertig op de fruitveiling in 
Kapelle begonnen, en in de jaren 80 van de vorige 
eeuw geëindigd als algemeen directeur van 4 
fruitveilingen in Zeeland. Als kind heb ik rondgelopen 
op de veiling aan de Stationsstraat en gezien hoe de 
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handel in fruit vanuit de banken die nu in het museum 
staan, zijn weg naar de koper vond. 
Ik ben 35 jaar volledig werkzaam geweest in het 
onderwijs. 
Nu ben ik mede eigenaar van fruitbedrijf De Zandweg, 
aan de Wemeldingsezandweg. We  hebben daar, naast 
appel- en perenteelt, een fruitwinkel waarin een 
gedeelte van onze  producten direct van de boom naar 
de consument gaan. Dit jaar hebben we diverse oude 
rassen op ons bedrijf geplant,  zoals James grieve, cox 
d’orange pippin en zoete ermgaard (stoofappel). 
Ik draag het Fruitteeltmuseum een warm hart toe om 
bovengenoemde redenen. 
Het was voor mij daarom geen moeilijk besluit toen de 
vraag kwam om bestuurslid van de Vrienden van het 
Fruitteeltmuseum te worden,  positief te 
beantwoorden. U kunt rekenen op mijn volledige inzet  
voor het welzijn van dit prachtige cultureel erfgoed in 
Kapelle. 

-.-.-.-.-.-.- 
 

GEZOCHT:  CURSUSLEIDER SNOEICURSUS 
LEIFRUIT 

 
Omdat Adri van Liere na vele jaren gaat stoppen met 
het verzorgen van de leifruit snoeicursus zoeken we 
een opvolger. Het gaat om drie bijeenkomsten in 
2020,  meestal één in maart (startbijeenkomst)  en 
daarna nog één in juni en de laatste in december. 
Als u ons wilt helpen, heel graag ! 
Of misschien kent u iemand die hiervoor interesse 
heeft. Wilt u dan deze vraag aan die persoon  
door geven? Het gaat uiteraard om vrijwilligerswerk.  
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar het 
fruitteeltmuseum (tel. 0113- 344904) en vragen naar 
Saskia Vahlenkamp. 
We zien uw reactie graag tegemoet. Alvast bedankt! 

 

-.-.-.-.-.-.- 
 
Interview met een vrijwilliger 

Wil je je even voorstellen? 
Hallo, ik ben Irna de Jager, ik ben getrouwd, heb 2 
dochters  en woon al 27 jaar in Schore. 
Woon je hier al lang? 
Ik ben in Zeeland geboren, wel al een aantal keren 
verhuisd, maar ik woon erg naar mijn zin in het mooie  
Zeeland en zeker in de mooie gemeente Kapelle. 
Wat heb je vroeger gedaan? 
Ik heb 27 jaar in de zorg gewerkt, dan met name in het 
verpleeghuis, met psycho geriatrische bewoners. 

Ik ben helaas moeten stoppen om medische redenen, 
maar omdat ik nog erg jong ben om de rest van mijn 
leven niks meer te doen ben ik op zoek gegaan naar 
vrijwilligerswerk en kwam ik via de website van de 
gemeente Kapelle terecht bij het Fruitteeltmuseum. 
Dit is heel anders en wilde dit graag ervaren hoe dit 
zou zijn. 
Heb je iets met fruitteelt of hoe ben je zo in het 
vrijwilligerswerk gerold? 
Ik ben zelf geboren in een gezin met 
landbouwachtergrond. Ik heb samen met mijn man 
een akkerbouwbedrijf.  Zijdelings weet ik wel iets van 
de achtergrond van de fruitteelt en de regels van het 
werken in  het buitenleven.  Het is fascinerend om te 
zien dat er aan een kale tak appels en peren en ook 
ander fruit kan groeien. 
Wanneer ben je begonnen? 
Ik loop hier al een tijdje rond, vanaf mei 2017,  ik ben 
begonnen als gastvrouw en ik breid langzamerhand de 
taken langzaam uit, doe nu ook het Ontmoetingscafe, 
1x in de maand en houd ik mij ook bezig met de 
educatie van kinderen. 
Het is een leuk team van vaste vrijwilligers en ik vind 
het leuk om van alles in het museum te doen. 
Doe je nog meer vrijwilligerswerk? 
Ik kook 2 maal in de week een maaltijd in het Cederhof 
en ondersteun daar de zorg en de cliënten. Verder ben 
ik secretaris in de Dorpsraad van Schore, en zet ik mij 
in voor behoud van het dorpshuis Schore; ook daar 
doe ik secretarieel werk voor de stichting. 
Heb je verder nog wensen. 
Ik hoop me nog lang in te kunnen zetten met het 
werken in het museum, ik leer iedere keer nog genoeg 
van alles wat ik doe . Ik heb het erg naar mijn zin hier 
met een leuk team van vrijwilligers. 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 

Barbecue vrijwilligers 
 
Vrijdag 2 augustus 2019 kwamen vele vrijwilligers van 
het Fruitteeltmuseum,  bestuursleden van de 
Vrienden van het Fruitteeltmuseum en – Stichting 
Musea De Bevelanden bij elkaar voor hun jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Een waardering voor al het 
vrijwilligerswerk dat het afgelopen jaar is uitgevoerd. 
Er is weer veel werk door hen verzet.  Er was een 
mooie opkomst van zo’n 80 personen. 
Gommert en Heleen Burger hadden (met enkele 
vrijwilligers) weer een heerlijke barbecue voorbereid. 
Om 17.30 uur kwamen we bij elkaar in het museum. 
De tafels  stonden buiten in de tuin gereed. Na enkele 
buien vooraf (waarna tot 3 keer de stoelen zijn 
gedroogd) was het de rest van de avond  prachtig 
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weer. We lieten ons de maaltijd heerlijk smaken. Na 
een openingswoord van Bram Jille, de voorzitter van 
de Vrienden, werden er nog enkele mensen 
toegesproken. Het waren Addie Leendertse  en Adri 
van Liere.  Zij werden toegesproken door Saskia 
Vahlenkamp en Margriet Koeleman. Addie is eerder 
dit  jaar gestopt als locatiemanager en Adri heeft zich 
al heel veel jaren ingezet voor het organiseren van de 
fietstocht. Adrie blijft gelukkig nog actief als vrijwilliger 
in de tuin. Met een prachtige bos bloemen, een 
fotocollage, een cadeaubon en een warme handdruk 
werden ze in het zonnetje gezet. 
Ook voor Gommert en Heleen was het officieel de 
laatste keer, omdat Gommert  zijn  functie als 
secretaris/penningmeester van de Vrienden 
overgedragen heeft aan Jan Moerdijk (secretariaat) en 
Ine Overwater (penningmeester/ledenadministratie). 
Bram Jille bedankte Gommert en Heleen hartelijk voor 
hun inzet bij de jaarlijkse BBQ’s  en met een knipoog 
naar Gommert zei deze toe de barbecue te willen 
blijven ondersteunen. 
De BBQ was goed verzorgd, met dank aan Jumbo-Van 
Boven voor de bijdrage. Het weer werkte zéker mee, 
het was gezellig en iedereen was van mening dat dit 
een goede waardering was en zéker voor herhaling 
vatbaar.  
Ine Overwater. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Een kijkje in De Fruithof 
 
Op 10 en 11 september jl. werd de mogelijkheid 
geboden door de Stichting Vrienden van het 
Fruitteeltmuseum om  in 2 groepen het bedrijf 
Fruithof in Biezelinge te bezoeken. De eerst groep op 
dinsdag had duidelijk beter weer dan de andere. Na 
welkom geheten te zijn door eigenaar dhr. Wim 
Kersten kregen we een zeer interessante rondleiding 
over het bedrijf van de fam. Kersten. 
Het bedrijf, ca. 13 ha groot en  daarmee één van de 
grootste in West-Europa,  is  leverancier van 
fruitbomen- en planten aan zowel retailers als aan de 
vakhandel  (tuincentra e.d.) in binnen- en buitenland. 
  
We liepen langs vele bomen van appels, peren, 
pruimen, kersen etc., natuurlijk van diverse nieuwe en 
oudere rassen erbij. Onderweg werden we bijgepraat 
over de manier van irrigatie d.m.v. het eb- en vloed 
systeem ( de planten krijgen vanuit de bodem water 
en het overtollige water gaat terug naar de opslag) en 
de innovaties die gedaan zijn, zoals de 
milieuvriendelijke grijze potten, de snelle manier van 
snoeien en de bijzondere pot nl. met 4 verschillende 

vruchtboompjes erin. Een bijzonderheid waarvoor ook 
een markt is gevonden. 
Duurzaamheid en innovatie spelen een grote rol op 
het bedrijf, dat jaarlijks met 1 ha. groeide in de 
afgelopen jaren. Ook nu wordt er weer een stuk grond 
voor uitbreiding gereed gemaakt.  
In de laatste hal zagen we dat de orders per klant op 
een snelle en accurate manier worden “gepickt”. 
Daarna worden de bestellingen per vrachtauto  
verzonden wordt naar vele bestemmingen in binnen- 
en buitenland. 
De rondleiding werd  zeer gastvrij afgesloten met 
hapjes en fruitige drankjes, verzorgd door mevr. 
Amanda Kersten. 
  
Het waren zeer geslaagde bezoeken en uiteraard 
hierbij een hartelijke dank aan de familie Kersten voor 
de interessante en fijne ontvangst op hun bedrijf. 
Jan Rozendaal 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 

Het tuinproject Fruitteeltmuseum kan 
van start…….. 
 
De tuin van het Fruitteeltmuseum wordt deels 
opnieuw ingericht en gaat nog meer dan nu, een 
boeiende beleving bieden van het unieke erfgoed van 
de fruitteelt in Zuid-Beveland.  
Een greep uit de veranderingen: slechtweer 
voorziening,  informatieve rondwandeling, 
zitgelegenheid, speelmogelijkheid voor de kinderen en 
een betere toegankelijkheid voor minder validen. De 
tuin en het museum worden daarmee nog 
aantrekkelijker voor jong en oud. 
Het werk moet voor Pasen 2020 klaar zijn. 
Het project is mogelijk gemaakt door Europese 
subsidie (uit het Europese landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling), subsidies van de gemeenten 
Kapelle en Borsele,  bijdragen van het VSB-fonds, de 
RABObank en  van de Stichting Vrienden van het 
Fruitteeltmuseum en niet in de laatste plaats door de 
tomeloze inzet van medewerkers en vele vrijwilligers. 
 

-.-.-.-.-.-.- 

 
RABO CLUB SUPPORT 
 
Op 11 oktober jl. was weer de jaarlijkse avond in Goes 
waar de Rabobank de cheques uitdeelde aan de 
diverse clubs en verenigingen die meededen met hun 
Rabo clubsupport  programma 2019.  Rabobank 
Oosterschelde heeft elk jaar een flink bedrag klaar 
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liggen om de activiteiten te steunen van clubs, 
verenigingen en musea. 
En wat gebeurde er die avond :  Het Fruitteeltmuseum 
kwam als één van de grote winnaars uit de bus en we 
kregen een cheque overhandigd van € 1880,75. 
Ook in de vorige jaren  zaten we in de top van het 
klassement. 
Dit is een schitterend bedrag en een mooie aanzet 
voor het nieuwe tuinproject wat op stapel staat. 
We willen de Rabobank  danken voor het opzetten van 
dit Raboclub support programma  waarmee zij heel 
veel  clubs en verenigingen steunen in hun activiteiten. 
Maar zeker zo belangrijk: we danken alle mensen (en 
vooral U als vriend)  die op het Fruitteeltmuseum 
hebben gestemd.  We hopen de volgende jaren ook 
weer op uw steun te mogen rekenen! 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Fruitfietstocht 
 
De jaarlijkse fruitfietstocht op 10 augustus was 
ondanks het minder goede weer toch een succes. 
Ongeveer 250 deelnemers kregen een prachtige tocht 
voorgeschoteld langs boomgaarden en 
pleisterplaatsen. We willen iedereen danken die op 
welke manier dan ook een bijdrage hieraan heeft 
geleverd en niet in de laatste plaats bedanken we Adri 
van Liere die vele jaren de motor was van dit 
evenement. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Vrienden zijn belangrijk 
 
Vrienden zijn belangrijk. 
We zijn dan ook blij met u als vriend van het 
Fruitteeltmuseum. Het woord vriend betekent niet 
alleen, dat u jaarlijks een geldbedrag overmaakt, maar 
zeker ook dat u het Fruitteeltmuseum een warm hart 
toedraagt.  Dat draagvlak is noodzakelijk voor het 
voortbestaan van ons museum. 
Binnenkort ontvangt u weer het verzoek om uw 
donatie voor 2020 over te maken. Het 
minimumbedrag is €15, meer mag natuurlijk ook. 
Als vriend hebt u gratis toegang tot het museum en de 
lezingen die de Stichting Vrienden van het 
Fruitteeltmuseum organiseert. 
We hopen u ook volgend jaar weer als vriend te mogen 
begroeten. 
Bent u nog geen vriend dan kunt u zich aanmelden bij 
Ine Overwater: vriendenvanfm@zeelandnet.nl 
 

Het Fruit Tree 
Museum in Kenya 

Over het Fruit Tree 
Museum in Kenya heeft u 
in voorgaande afleveringen 

van De Slanke Spil al verschillende keren kunnen 
lezen. Graag geef ik u de laatste ontwikkelingen door.  
WATER IS LEVEN. Zodra 
Raphael  in september 
2013 uit Kapelle terug 
in Kenya kwam heeft hij 

naar het voorbeeld van 
wat hij hier gezien had, 
een grote wateropvang 
(met de hand) gegraven. 

De eerste jaren kwam daar alleen de regenopvang in, 
maar in samenwerking met World Vision is er van het 
museum-dak en het huis een riolering naar het basin 
aangelegd. En vorig jaar kon hij een foto sturen, 
waarin het water tot aan de rand staat: helemaal vol. 
Door het water was het mogelijk het kweekbedrijf te 
vergroten. Moest eerst het water met de hand geput 
worden, later kwam er een voetpomp bij en sinds 
kort heeft hij een kleine motor aan kunnen schaffen, 
die het water naar een verhoogde waterton pompt. 
En nu is er een tap in de museumtuin.  Dat is wel 
even wat anders dan met je ezeltje en een paar 
containers 3 km lopen voor extra water! 

Uiteraard ontstaan er nieuwe 
ideeën. Als je water hebt, waarom 
dan ook niet proberen wat 
vis te kweken; vis is gezond maar te 
duur voor de gewone man. 
Een proef heeft bewezen dat 
het kan.  Na ruim een jaar was er 
een lekker maaltje voor het gezin 

en ook nog wat om te 
verkopen.  Het water van de 
visvijver wordt regelmatig 
ververst, en dat water wordt 
natuurlijk ook weer 
gebruikt.   

Ik heb niet het idee dat er al veel “oude” spullen in 
het museum bij gekomen zijn. Het belangrijkste zijn 
de museumtuin en het kweekbedrijf van de oude 
rassen. Uit de verkoop van de planten moet hij voor 
een groot deel zijn inkomsten halen; eerst boerde hij 
immers op het hele terrein waar nu  het Fruit Tree 
Museum is. Het wordt daar steeds groener! 
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De scholingen van de boeren/boerinnen en vooral 
ook de 3-daagse 
vakantie-scholen 
voor de lagere en 
middelbare 
scholieren zijn een 
begrip geworden. 
Hier ziet u een foto 

van een groep die als beloning voor het met goede 
resultaten gevolgde cursus  een plant meekrijgen. Ze 
hebben geleerd hoe ze deze moeten planten en 
verzorgen; het is heel fijn dat de ouders betrokken 
zijn bij het afscheid van de cursus.  Raphael en zijn 
vouw Sophia zitten midden  voor. 

Ik ben nog steeds verbaasd en heel blij dat het 
bezoek aan ons Fruitteeltmuseum in Kapelle zo’n 
impact gehad heeft op het leven van een grote groep 
Kenianen in het achterland.  Graag tot de volgende 
update. 

Trijnie Lepoeter-Boes 

-.-.-.-.-.-.- 
 

‘Zeeuwse’ rassen    
 
De namen van fruitrassen blijven intrigeren. Waar 
komen ze vandaan? En welke rassen teelde men 
vroeger in Zeeland?  Het is bekend, dat o.a. in Kapelle 
al heel lang fruit wordt geteeld. Het ligt dus voor de 
hand om in oude archieven van Kapelle te gaan 
zoeken. In de achttiende eeuw vond ik wel iets, maar 
erg groot was de oogst toch niet. Waarschijnlijk was 
het onderscheid in rassen voor een boerenboomgaard 
helemaal niet van belang. Bij openbare verkopen van 
boogaarden worden deze benoemd als ‘beplant met 
kerse-, appel- en peerebomen of  ‘al het olme, appel 
en peere plantsoen.’ 
Iets meer inzicht geven de openbare verkopen van 
fruit op het hout, want daarbij werd altijd een 
hoeveelheid fruit voor de eigenaar van de boomgaard 
bedongen. Maar wat moeten we ons voorstellen bij 
Wietoogen,  Coolappel, of Zoete Rustert? 
In een perceel genaamd ‘Schuitvaart’ werd het fruit op 
stam verkocht en daarbij werd gereserveerd  ‘1 boom 
braadperen, 1½ zak Wietoogen, 3 manden koolappel, 
3 manden zoete Pipping en den vrijen kerseneet’. 
Van een ander perceel werd gereserveerd ‘3 martzak 
Koolappel, 1 dito Bellefleur, 1 dito Grauwe Ribbing’, 1 
dito Zoete Rustert. 
Bij de kersen waren de namen van rassen blijkbaar 
belangrijker, want bij een ander perceel werd het 
eigen gebruik vastgesteld op ‘3 doppen Meikersen, 4 

dito Bonte Blance, 4 dito Zwarte Blance, 4 dito  Suure 
Toolse. 
Van recentere datum, (omstreeks 1900) herinneren 
Zeeuwse namen voor bekendere rassen eraan, dat 
deze ook bekend waren in Zeeland. Voorbeelden van 
appelrassen zijn de ‘Ondsmulen (Hondsmuil), 
Pomperaaien (Pomme d’Orange), Kurkenduun 
(Courtpendu) en Bieënkurfje. Verder vond ik nog de 
Turkse Ruster, (dezelfde als de Zoete Rustert??) 
Bij de peren moet natuurlijk de Goesemartpere, of 
Rode Suikerij genoemd worden. Verder teelde men in 
die tijd Noordhollandse Suikerij, Maagdenpeer, 
Jodenpeer, Pitmaston en Brandperen. 

 
Afbeelding: kurkenduun (Courtpendu) 
Van de meeste rassen weten we nu niet meer hoe ze 
waren of smaakten. Voor sommigen roepen die 
namen nostalgische gevoelens op, zoals bijvoorbeeld 
bij de Sterappel. 
Voor mij niet. Ik moet dan altijd denken aaneen boer 
bij ons in de buurt. Als schooljongen kreeg ik wel eens 
een appeltje van hem, een Sterappel of een Bellefleur. 
Dat maakte niet uit, want hij diepte die appel op uit 
zijn zak, waarin ook zijn pijp en pijptabak zaten. Ze 
smaakten dus altijd ongeveer hetzelfde. Je zei dan 
beleefd ‘dankjewel’ en hapte gretig in de appel, totdat 
hij uit het gezicht verdwenen was… 
Jan Ruissen 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

Nieuwe exposities in Fruitteeltmuseum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1 november t/m half maart zijn er weer 2 
nieuwe exposities in ons museum. In de 1e 
expositiezaal tonen Marius en Jozien Weststrate uit 
Wemeldinge hun kunstwerken. Marius maakt vooral 
pentekeningen van allerlei verschillende 
onderwerpen. Dit is een heel  
arbeidsintensief werkje waarmee je uren zoet bent 
maar met  een verrassend eindresultaat. 
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Jozien is ook zeer 
creatief bezig. De laatste 
jaren maakt zij  vooral 
vrij kantklos handwerk. 
Het is vooral nieuw 
werk. In de achterste 
zaal laten de 

deelnemers aan ons handwerkcafe wat van hun 
handwerk zien. 
 
Elke 1e woensdag van de maand komen ong. 10 dames 
die graag handwerken samen in onze museum. Er 
worden heel verschillende technieken gebruikt met 
een prachtig eindresultaat. 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 
Fruitteeltvakbeurs 
 
Op 22 en 23 januari 2020 vindt in expo Houten de 
Fruitteelt Vakbeurs  plaats. Deze tweejaarlijkse beurs,  
georganiseerd door de Nederlandse Fruittelers 
Organisatie (NFO) en Fruitmasters, is de enige 
meerdaagse vakbeurs voor de professionele 
fruittelers. Belangstellenden zijn ook van harte 
welkom. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

APPELSAP 
van onze eigen, 
onbespoten appels 

3 liter pak voor € 6,25 of 
2 pakken voor € 12,00 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 

Zeeuws fruit 
 

een witte zee 
van appelbloesems 
zover het oog reikt 
bomen als soldaten 

strak in het gelid 
geduldig wachtend 
totdat hun takken 

volhangen met appels 
en ze eindelijk bevrijd worden 

 
       Nelleke Tessen-Van Liere 

Onafscheidelijk 
 

Ze waren altijd bij elkaar. Zag je de één, zag je ook de 
ander. Een onafscheidelijk paar en iedereen in ons 
dorp kende hen. 
 
In de zomer droegen ze dezelfde jassen, altijd in een 
groene kleur en als het kouder werd trokken ze de 
bruine aan. Het had  een tweeling kunnen zijn maar 
niemand weet of dat ook werkelijk zo was. Allebei 
hetzelfde postuur, groot en fors, voor niets en 
niemand bang en de blik altijd naar boven gericht. Een 
vertrouwd gezicht in onze buurt en ver daarbuiten. Als 
er storm op komst was, zwaaiden ze driftig met hun 
armen  maar niemand die daarop lette. Het hoorde er 
gewoon bij. 
 
Als kind al wist ik van hun bestaan dus moesten ze wel 
heel oud zijn, dat kon niet anders. Je zou bijna denken 
dat ze onsterfelijk waren, maar niets is onvergankelijk, 
dus dat gold ook voor deze twee. 
 
We merkten geleidelijk aan verandering  in hun doen 
en laten. De groene jas werd, ook in de zomer, verruild 
voor de bruine, terwijl ze zich, ruim voor de 
herfstperiode, ontkleedden. Er was duidelijk iets mis 
met de twee oudjes. 
Op een dag is de ene, letterlijk en figuurlijk geveld. Hij 
was ziek en niet meer te genezen. Men heeft nog 
geprobeerd hem te redden maar het ging niet meer en 
dus moest hij sterven. 
 
De ander moet nu alleen verder. Ook hij takelt 
behoorlijk af. De armen hangen vaak slapjes naar 
beneden en hij lijkt triest. De ouderdom speelt hem 
parten en wellicht mist hij zijn maatje. 
Het is, volgens mij, slechts een kwestie van tijd hoe 
lang hij nog zal leven… de oude beukenboom. 
 
   Nelleke Tessen - Van Liere 
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Dit zijn onze sponsoren: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


