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Koudekerke was lange tijd een agrarische gemeenschap die maar langzaam groeide. Het Dorpsplein vormde van oudsher een logische
centrale vestigingsplaats voor ondernemers zoals een bakker, herbergier, kleermaker, schoenmaker, kruidenier, wagenmaker en smid.
Klanten waren vooral landbouwers uit de directe omgeving van het dorp. Pas na de industrialisatie en de verbeterde hygiëne nam het
inwoneraantal tot 20e eeuw licht toe en daarna versterkt. Met de groei van het aantal inwoners groeide ook het voorzieningenniveau.
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Dorpsplein 2

R362, 1914-1918

Vroeger bakten mensen zelf brood, alleen ‘rijken’ kochten hun brood bij een bakker. Kwaliteit was omstreeks 1850 nog vaak slecht
(water uit de pomp) daarna opkomst meerdere bakkers. In 1890 kocht de hervormde broodbakker Jacobus Cornelis de Koster (18621932), het pand en enkele schuren op de hoek van het Dorpsplein (nr. 2) van landbouwer Pieter Reijnierse. In 1891 werd hun zoon
Cornelis Jacobus de Koster geboren en stichtten ze er een bakkerij, die in de jaren hierna enkele malen werd verbouwd en uitgebreid.
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Dorpsplein 2

2
R366, 1949-1957

Begin 1949 vestigde de uit Kortgene afkomstige J.K. Pouwer zich in de bakkerij van de familie Brouwer, die zich bevond op het huidige
adres Dorpsplein 2. Door J.K. Pouwer werd een oud gebruik in ere hersteld, door vanaf dat jaar rond de viering van Sinterklaas de
'versmakking' te organiseren, waarbij met diverse spelletjes lekkernijen zoals taarten, boterletters en speculaaspoppen konden
worden gewonnen.
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Dorpsplein 5

R366, 1949-1957

In 1953 werden Dorpsplein 4 als 5 door L.P. van Noppen verkocht aan Maria Sinke . Zij had tot ca 1958 een winkeltje naast de
bewaarschool, maar moest deze verlaten toen de Brouwerijstraat werd verbreed. Zij zette op Dorpsplein 5 haar winkel voort in dit
winkelpandj uit 1910 en verkocht naaiartikelen en textiel voor de Walcherse dracht zoals schorten, beukjes, jakkegoed, ondermutsen
en al het nodige voor de boerinnenkleding. De gezusters Sinke woonden tot het overlijden van Maria, in 1982, boven de winkel.
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Dorpsplein 6

J011, 1910 -1938

Gezelschap voor 'Café Centraal' aan het Dorpsplein 6 te Koudekerke. Dit pand was in 1900 herbouwd en als café in gebruik genomen
door de heer Botting. In 1906 werd het verkocht aan bierhandelaar Mommaas (getrouwd met dochter van Botting). In 1913 werden
Jacobus Schreijenberg en Prina Wielemaker eigenaar van het café. Jacobus werd beboet omdat hij geen vergunning had. Jacobus en
Prina hadden de bijnamen 'Ko Kurk' en 'Prina Augurk'. Na hun scheiding werd de zaak in ‘34 verkocht aan Adriaan Simpelaar.
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Dorpsplein 6

R453, 1935

Interieur 'Café Centraal' aan het Dorpsplein te Koudekerke. Na het ringrijden (of balgooien) werd hier in het café van Schreijenberg de
prijsuitreiking gehouden en werd "uut de sukerkomme" gedronken. Wie een prijs gewonnen had liet de komme rondgaan. Deze was
gevuld met brandewijn, suiker en zoete bolletjes. Van de heren is de naam van Daan Wielemaker bekend, hij is de tweede van links
op de voorlaatste rij. De man met de cent en de pet is waarschijnlijk Willem Wielemaker en de man met de kom Janus Kesteloo.
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Dorpsplein 6

R455, 1958-1959

1948: heropening café Centraal door Adriaan Simpelaar, 1958: heropening M. Brouwer. 1959: brand in achterzaal, familie Brouwer
houdt café Centraal voor gezien. 1959: Nieuwe uitbaters van het café ‘Rijckborst’ werden Arnold Rijckborst en Tonni Rijckborst - van
der Weele. 1969 heropening café Dorpszicht door familie L.A. van Driel-Roodbol. Ca 1978 was het café korte tijd onder de naam
'Selamat Makan' ingericht als Indonesisch restaurant. 1980 heropening van cafe 'Dorpszicht‘ door Nora en Roy Soentjes.
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Dorpsplein 7

J012, 1910 -1938

Zeer zeldzame foto vanaf de noordwestzijde van het Dorpsplein richting het zuiden. Het traditionele dwarse woonhuis rechts naast
café Centraal (Dorpsplein7) werd bewoond door de kleermakers Johanna Bimmel en Gideon Abraham Roose. Het pand rechts
daarvan (Dorpsplein8) werd als rijwielhandel gebruikt door J. Boone.
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Dorpsplein 8

R449, ca. 1925-1928

Rijwielhandel en reparatie- inrichting van J. Boone welke naast de winkel van Johanna Bimmel en kleermaker Gideon Abraham Roose
was gevestigd in de jaren 20 van de vorige eeuw. De rijwielhandel is herkenbaar aan het witte uithangbord boven de entree en de
opvallende verticale houten gevelbekleding. Het pand had aan de voorzijde op de begane grond een werkplaats. In 1932 werden de
werkplaats en het woonhuis door eigenaresse Pieternella Kodde verkocht aan schoenmaker Blaas Blaasse.
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Dorpsplein 8

R455 1958/1959 - R457, 1974

Hier is het Dorpsplein te zien in 1974. Veel traditionele gevels zijn inmiddels verloren gegaan (Dorpsplein 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ook het
kopgeveltje van de rijwielhandel is ten prooi gevallen aan de slopershamer en in 1958 al onherkenbaar veranderd. In 1974 is het
geveltje zelfs helemaal niet meer terug te vinden. Op Dorpsplein 8 bevond zich tussen circa 1964 en 1978 de dameskapsalon Venus.
De doorbraak voor de Kerkstraat (1958/1959) betekende het einde van de panden Dorpsplein 8 t/m 14.
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Dorpsplein 10-12

R023, voor 1906

Op deze foto ziet u de achterzijde van enkele huisjes aan de westzijde van het Dorpsplein waaronder links Dorpsplein 14. Dit pand
was tot 1906 eigendom van veldwachter Johannes De Rey en tot 1916 van zijn weduwe. Tussen Dorpsplein 13 en 10, 11 en 12
bevond zich een smal steegje. Hier liep het zogenaamde 'Bloemkoollaantje'. Op deze plek bevindt zich nu de Kerkstraat die het
Dorpsplein verbindt met de uitbreiding van het dorp in westelijke richting. Op de foto o.a. schoenmaker Frederik Johannes Malgo
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Dorpsplein 16-18
Middelburgsche Courant, 14/02/1870

R361 ca1915-ca1929

De Zeeuw, 01/06/1897

De Zeeuw, 13/07/1889

De Zeeuw, 26/07/1916

Simon Lampert was tot 1870 tuinman bij de buitenplaats Vijvervreugd en begon hierna een winkeltje waar hij in eerste instantie tuinen landbouwzaden verkocht. Zijn handel breidde zich langzaam uit tot hij in november 1888 zijn zaak ook openstelde voor politieke
lezingen. Niet veel later vermelde hij bij zijn traditionele nieuwjaarswens in de Middelburgsche Courant naast zijn beroep als winkelier
ook dat van slijter. In die periode zal hij zijn café/herberg gestart zijn. Zijn vrouw zette het café tot 1914 voort.
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Dorpsplein 16-18

R361 ca1915-ca1929

Het koffiehuis met de naam 'De Vriendschap' van Jan Polderman was de opvolger van het café van Lampert. Vanaf 1915 tot begin
1931 aan het huidige Dorpsplein 18 gevestigd naast het armenhuis. Polderman was winkelier in kruidenierswaren en herbergier. Hij
probeerde vanaf 1927 zijn café te verkopen, of dat lukte is niet bekend, hierover bestaan alleen vermoedens (gedwongen scheiding
café en woonhuis) In 1929 werd J. de Kroo eigenaar van het pand. Eind jaren dertig vestigde zich hier Daan Wielemaker.
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Dorpsplein 19

R460 ca ’30- ‘40

Aan het eind van de jaren dertig werden de panden Dorpsplein 18 en 19 eigendom van Daan Wielemaker. In ieder geval vanaf 1939
werd het zaaltje dat voorheen als café werd gebruikt door Daan Wielemaker verhuurd aan damclub K.D.C. In de jaren veertig en vijftig
konden er ook vakantiebonnen worden ingewisseld. Op nummer 19 had zijn vrouw N. Wielemaker een manufacturenwinkel. Later
vestigde zich hier de garage van taxibedrijf Van de Velde.
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Dorpsplein 21

R349

Geert van de Voorde bezat vanaf circa 1878 tot zijn overlijden in 1929 een dubbel woonhuis. Hij was kleermaker van beroep en
vervaardigde voor de Koudekerkenaren de traditionele klederdracht. Tegenwoordig zijn de dragers en draagsters van originele
Koudekerkse klederdracht op één hand te tellen. Links staat Geerts vrouw voor het huis en rechts staat Antje de Witte, zij moest
altijd voor het hele gezin breien. Daarnaast staat Betje Polderman. In het raam leunt Geert van de Voorde naar buiten.
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Dorpsplein 20-21

R349

Op Dorpsplein 20 was sinds 1906 een bakkerij gevestigd. O.a. bakker M.C. Noordhoek (1950-1971). In januari 1953 werd de bakkerij
na een verbouwing heropend. In 1977-1978 zat hier bakkerij van K.C. Schulp. In 1978-1980 opgevolgd door bakker H.C.M van
Breemen. Na een openbare verkoping in 1929 vestigde rijwielhandelaar en garagehouder Julius Ludovicus van de Velde zich op
Dorpsplein 21. Sinds de jaren 50 was er een gelijknamig taxibedrijf en werden er ook elektrische apparaten en bromfietsen verkocht.
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Dorpsplein 17-21

R464 1958-1959

In het midden de winkel van mevrouw Wielemaker en rechts daarvan de bakkerij van M.C. Noordhoek. Op Dorpsplein 21 bevond zich
sinds 1929 de fietsenwinkel van firma J.L. van de Velde en zn. In 1930 werd het pand herbouwd. Begin 1960 werd het woonhuis bij de
fietsenwinkel getrokken en begin jaren tachtig werd het bedrijf voortgezet door L. van de Velde die er een BV van maakte.
Rechtsonder staan de drie Fina-benzinepompen die hoorden bij de zaak van L. van de Velde.
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Dorpsplein 18-21

R465 1974

Links de garage van Taxibedrijf Van de Velde – Dorpsplein 18 en rechts de Rijwielhandel Van de Velde - Dorpsplein 20-21 (winkel). In
het pand op Dorpsplein 20 zat van 1977-1978 bakkerij van K.C. Schulp. In 1978-1980 opgevolgd door bakker H.C.M van Breemen.
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Hoek Dorpsplein/Schuttestraat 2

R306 ca 1900

Links is het oudste postkantoor van het dorp te zien met in de deuropening de brievengaarder François Laurens Pieter Tismeer . In het
bovenlicht boven de voordeur bevond zich een 'levensboom' welke in 1910 bij een verbouwing is verdwenen. Ernaast opende in 1913
de gaswinkel van de gasfabriek Vlissingen.
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Dorpsplein 22

R339 1915-1918

Tijdens de mobilisatie is deze foto van de noordelijke zijde van het Dorpsplein gemaakte waarop de gaswinkel van de gasfabriek
Vlissingen staat afgebeeld op nr. 22. De gaswinkel werd in oktober 1912 ingericht en eind februari 1913 geopend. Hiervoor werden er
ook al andere brandstoffen verkocht. Alexander Cornelis van der Leek was er winkelier. Hij ontstak 's avonds op achttien plaatsen
gaslantarenpalen in de gemeente Koudekerke en deed onderhoud en aansluitingen voor de gasfabriek uit Vlissingen.
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Dorpsplein 25

R340 30-9-1930

Links op nr 25 de tabakswinkel van K. Verhage. Op het bord stond de tekst: "Sigaren, tabak, sigaretten en pijpen". Dit pand was tot 1886
eigendom van winkelier en herbergier Aarnout Albrechts en later (1889-1912) van Jacoba Albrechts. Haar echtgenoot Jan Roose (winkelier,
wagenmaker) bleef tot ca 1923 eigenaar. Na splitsing van de panden werd één huis eigendom van postbode Cornelis Daniëlszoon Wielemaker en
het andere pand later van winkelierster Jannetje Maas(?). Nadat het pand verbouwd en uitgebreid was door aannemer Jan Cornelis de Kroo werd
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het in 1957 eigendom van zuivelhandelaar Martinus Krijnszoon Verhage.

Dorpsplein 25 en 26

25

26

R389, 1938-1959

Het wit geschilderde pand op Dorpsplein 26, is zowel tabaks-, melk- als kaaswinkel geweest. In het witte pand er links naast, op
nummer 25 heeft twee maal een kapperszaak gezeten, waaronder die van de familie Overbeeke die er ook een winkel hadden. Later
werd dit een dependance van warenhuis Janse en was er korte tijd een cadeauwinkel van A. de Graaf met postagentschap gevestigd.
Sinds 2001 zit hier het kantoor van makelaar Zwaan.
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Dorpsplein 29

R363, 1973-1974

Het woonhuis op Dorpsplein 29, bleef drie generaties lang eigendom van de notarisfamilie Loeff. Aan het begin van de twintigste
eeuw was het eigendom van notaris Pieter Loeff (1815-1915) die het in 1913 liet uitbreiden. Hier is het inmiddels voorzien van een
extra verdieping. Vermoedelijk is dit na 1936 gebeurt, toen het pand en de tuin eigendom werden van timmerman en aannemer Jan
Corneliszoon de Kroo. Hij liet het perceel splitsen en bouwde er in 1953 een bergplaats voor zijn firma 'Jan de Kroo en Zonen‘.
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Dorpsplein 30-32

Zierikzeesche Courant, 01/08/1815

R400, ca 1900

In de achttiende en negentiende eeuw was hier herberg 'De Hoop' gevestigd. Links de panden die daarna eigendom waren van de
familie Roose en hier in de negentiende eeuw een wagenmakerij, gemeentekamer, herberg, bakkerij en winkel hadden. In 1959 werd
het huidige Dorpsplein 30-31 het jeugdhonk van de hervormde kerk. In de winkel op de hoek (nr. 32) vestigde zich later de Sparwinkel.
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Dorpsplein 30-32

R399, ca 1920-1933

Op deze hoek zat toen de kruidenierswinkel van Maatje Roose (op het dorp werd zij vroeger ook wel ‘Scheefnekje’ genoemd). Op de
gevel een reclamebord met opschrift: "Van Ysendyk koffie thee" en op de rolluiken het opschrift: "Koudekerksche babberlaars". Het
opschrift van het andere bord op de gevel is niet bekend, net als de namen van de afgebeelde personen.
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Dorpsplein 32

R401

Interieur van de winkel van Maatje Roose, voor deze als Spar-winkel in gebruik werd genomen. Maatje Roose werd op het dorp ook
wel ‘Scheefnekje’ genoemd. Ze droeg dan ook een lange ronde muts om haar rug te bedekken. Dit kiekje geeft een prachtige kijk in
de kruidenierswinkel met prominent in beeld de weegschaal en op de achtergrond de uitgestalde kruideniers- waren. In de winkel
werden onder andere de Koudekerkse babbelaars verkocht.
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Dorpsplein 30-32

R405, 1958-1962

De winkel van Maatje Roose werd na haar dood (1957) eigendom van Jo (Johannes Pieter) Christiaanse die hier in 1958 ‘De Spar‘supermarkt begon. Hier is de ingang ervan nadat deze was verbouwd. Tussen 1958 en 1963 zijn er nog luifels aan de gevel
aangebracht die de winkel visueel verbonden met het koetshuis van de dokterwoning (rechts) dat voor de uitbreiding van de winkel
werd aangekocht.
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Dorpsplein 30-32

R470, 1974

Nadat 'De Spar' het pand verliet zat hier tot 1990 slijterij/drogisterij 't Hoekje' dat eigendom was van familie Vader die destijds supermarkt
Meermarkt Vader in de Schuttestraat hadden. Nadat Slijterij 't Hoekje onderdak vond in de nieuwe supermarkt aan de Badhuisstraat werd het
winkelpandje gebruikt als groentewinkel. Daarna werd het in twee delen opgesplitst en was er zowel een handwerkshop van de familie Janssen
als een winkel voor reclame en drukwerk van Jan Marinissen gevestigd. Sinds 27 april 2005 is hier Wilma Mode gevestigd en wordt er boven- en
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ondermode verkocht door Wilma de Groot en John Muller.

Dorpsplein 33

R415, mei 1916

Hier poseert een groep ingekwartierde soldaten tijdens de mobilisatie (1914-1918) voor de winkel van Lein Roose. Begin 1952
werden de winkel en schuur er achter door de gemeente tot aan de voordeur rechts afgebroken zodat een bredere doorgang
ontstond. Jannes Willem Christiaansen bewoonde het pand hierna samen met zijn vrouw Johanna Pieternella Francina van Lindonk.
In 1970 overleed mevrouw Christiaansen. Later zat hier de Verenigde Spaarbank en thans zit hier kapperszaak Michelle Haarmode.
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Dorpsplein 35

R421, 1962-1972

Het voormalige renteniershuis op Dorpsplein 35 was tot 1955 eigendom van Catharina Brakman en landbouwer Pieter Corneliszoon Boone. Zij
verkochten het pand aan winkelier Job Jan van Dongen. Vanaf circa 1960 werd het door A. van Dongen bewoond en gebruikt voor aanvankelijk de
verkoop van land- en tuinbouwzaden, brandewijn en jonge jenever. Gaandeweg legde hij zich ook toe op de verkoop van behang. Op 29 april
1965 werd zijn zaak heropend als meubelwinkel en was de originele gevel met fraaie entree vervangen door een moderne winkelpui.
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Dorpsplein 35

R463, 1974

De hervormde pastorie werd in 1971 aangekocht en in 1972 bij de bestaande winkel op Dorpsplein 35 gevoegd. In 1985 werd de heer A. de Wee
eigenaar van 'Van Donge Interieur' en werd vanaf 1986 samengewerkt met 'Kebra meubel'. In december 1995 werd de zaak van De Wee
verplaatst naar een nieuw pand aan de Duinstraat 18a (Woontrend Zeeland). Het pand aan het Dorpsplein bleef als meubelwinkel in gebruik door
'Kebra Project & Interieur', die op 1 januari 1996 heropende. Later vestigde zich hier het 'Tapijt Meubel Centrum' (TMC).
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Dorpsplein 36-37

R795, 1962-1970

Op Dorpsplein 36-37 woonde reeds in het tweede deel van de achttiende eeuw de familie Luteijn. Het pand draagt nu de naam 'Het
verdwenen Ambacht' en verwijst daarmee naar de wagenmakerij (en na 1910 bodedienst) van de familie Luteijn die lange tijd op deze
plek was gevestigd naast de twee smederijen die Koudekerke rijk was. De nabijheid van een smederij was een vereiste omdat rond de
houten wielen van landbouwwerktuigen, karren en wagens stalen banden werden bevestigd.
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Dorpsplein 36-39

R493, 1893-1905

Deze foto toont op de voorgrond de smederij met travalje van J.A. Contant. Zijn naam stond op de dakrand. Links hiervan bevond zich
de wagenmakerij van de familie Luteijn. De dubbele deuren van de werkplaats zijn hier geopend. Lena Schoe, de echtgenote van
Manus Kesteloo, komt zojuist van de bakker. Ze draagt een plank met broden, die ze heeft laten bakken van eigen deeg. Dit was
vroeger niet geheel ongebruikelijk.
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Dorpsplein 38-39

R419, 1893-1926

Hier is de smederij van de heer J.A. Contant afgebeeld. Links bevond zich de smederij met werkplaats en travalje, waar juist een paard
wordt beslagen. Rechts bevond zich het woonhuis van de familie Contant. Hiervoor staan enkele landbouwwerktuigen waaronder een
ploeg en een houten kruiwagen. rechts naast de woning was een smalle steeg. Links is de werkplaats van wagenmaker Luteijn te zien.
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Dorpsplein 38-39

Provinciale Zeeuwse Courant, 20/05/1972

R476, 1973-1974

Op 19 mei 1972 werd in de voormalige smederij van Cijvat, na een verbouwing, een nieuwe 'bodega' (wijnhuis) geopend door de
heer en mevrouw Voorwerk. Het etablissement kreeg de naam 'De Oude Smidse'. Het voorste gedeelte omvatte een 'gemakkelijk
zitje' met in het midden een bar en achter in het zaaltje een bistro. Men specialiseerde zich in wijnen, port en sherry. Jan Kelvink en
mevrouw Voorwerk traden doordeweeks op als barkeepers, in het weekend geholpen door de heer Voorwerk.
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Dorpsplein 40-41

R391, ca 1950

De oudste van de twee smederijen op Koudekerke was gevestigd op Dorpsplein 40-41. De oorsprong ligt ergens voor 1770. Dat is het
jaar waarin de kerkenraad van Koudekerke bij de ambachtsheer, burgemeester N. van Hoorn van Burgh, te Vlissingen met succes een
verzoek in heeft gediend om af te zie van de vestiging van een smid op 't Zand omdat deze 'paaps' zou zijn en de vestiging van een
smid op 't Zand in het nadeel zou zijn van de reeds op het dorp gevestigde smid. De smederij zat hier tot 1975.
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Dorpsplein 40-41

R391, ca 1950

1816/1819 Smid Jacobus Janisse Kaboord - 1861: Smid Hendrik Verhage (door diefstal en bedelarij moest hij zijn smederij verkopen na de
scheiding met zijn vrouw) - 1885: Smid Aart de Looff (emigreerden tenslotte op 1 april 1903 naar de Verenigde Staten) - 1903: Smid Klaas de Kam 1 januari 1940: Samuel de Kam zette de smederij voort. - 1970 sloop travalje (dan al constructiebedrijf met nieuwe loods aan achterzijde - 1975:
sluiting bedrijf Samuel de Kam en zoon Klaas. - 1976-1983: Schipper Kriekaard Staalbouw - 1983: verplaatsing bedrijf naar Middelburg vanwege
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milieuregels. - 1984 werden de loods, de woning en de oude smederij gesloopt

In 1984 werd de oude smederij op Dorpsplein 40-41 gesloopt, voor de nieuwbouw van een postkantoor en tien appartementen aan
de Welle (1985). Het complex voldeed helaas niet helemaal aan de eisen die destijds door de PTT werden gesteld. Dit kwam vooral
door de combinatie met woningbouw en de krappe locatie. De hierboven afgebeelde foto is gemaakt tijdens de viering van het
hoogste punt van het postkantoor. In 1994 sloot het postkantoor en hierna vestigde zich hier Maritiem Technisch Buro Zemoko
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Einde

Heeft u aanvullingen of correcties?
Geef deze dan door aan:

Sjoerd de Nooijer
www.koudekerke.info
Voor meer info en bronvermeldingen zie website

