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Waarom is Koudekerke ontstaan op de plek waar het zich nu bevindt? Dat is feitelijk de eerste vraag, die opkomt bij het onderzoeken
van de ontstaansgeschiedenis van Koudekerke. Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden naar de samenstelling van de
bodem van Walcheren. Deze is namelijk van doorslaggevend belang voor de plaats van vestiging van de eerste nederzettingen,
dorpen en steden van Walcheren.
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Landschap

Pleistoceen

www.koudekerke.info

De vorming van Walcheren begint in het Pleistoceen, ver voordat het bewoond was door de mens. De wind had vrij spel waardoor
zand over grote afstanden kon worden meegevoerd. Daar waar de vlakte begroeid was bleef het zand liggen achter bomen en
struiken zodat daar zandduinen ontstonden die worden aangeduid als Pleistocene dekzandruggen. De diepte van deze laag loopt op
Walcheren van noord naar zuid op van 10 tot 3,5 meter -NAP en ligt ter plaatse van Koudekerke op ongeveer 6 meter onder NAP.
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Landschap

holoceen

www.koudekerke.info

Zo’n 10.000 jaar geleden stond de zeespiegel nog 60 meter -NAP. Door temperatuurstijging steeg de zeespiegel in 5000 jaar tot 17
meter onder NAP. Toen het water verder steeg ontstonden er moerasbossen. Deze vormden een veenpakket dat nabij Koudekerke
omstreeks 4000 voor Christus zijn ontstaan kent. De zeespiegel is dan al weer bijna 5 meter verder gestegen.
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Landschap

4300-2300 v. Chr.

In de periode 4300 tot 3300 voor Christus bleef de
bodem bij Koudekerke en Dishoek onveranderd en
werd deze bedekt met schorren en slikken die hier
voor een dun veenlaagje hebben gezorgd. In de rest
van Walcheren werd het basisveen en delen van het
daaronder liggende Pleistocene dekzand weggespoeld
doordat de zeespiegel steeg tot circa 3 meter onder
NAP.
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Na 3300 voor Christus ontstond een zeearm met geulen tot wel 30m diep, waarin wadsedimenten werden afgezet met in
snelstromende delen voornamelijk zandafzettingen en daar buiten vooral vette klei. Vanaf 3000 voor Christus nam de
zeespiegelstijging weer af en omstreeks 2300 voor Christus kwam aan deze sedimentatie een einde. Er vormt zich dan een strandwal
voor de huidige kustlijn.
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Landschap

2300 v. Chr. - 50 v. Chr.
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De rust keerde terug in het gebied. De diepe kreken werden langzaam opgevuld met achtereenvolgens zand, zavel en klei. Het gebied
veranderde van een zoutwatermilieu in een brak- tot zoetwatermoeras. In dit moeras werd een veenpakket gevormd en zo ontstond
het Hollandveen dat op Walcheren tot ca 50 voor Christus doorgroeide. Dit veenpakket, dat tot de afzetting van Duinkerke I behoort,
loopt qua dikte sterk uiteen, van plaatselijk enkele decimeters tot 3 meter en in oude geulen tot soms wel 30 meter.
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300 v. Chr. - 600 n. Chr.

In deze periode werd Walcheren bevolkt door Romeinen waarvan
talrijke sporen zijn teruggevonden in de bovenlaag van het veen. In de
omgeving van Domburg is aardewerk gevonden uit circa 300 voor
Christus. In Koudekerke dateren de oudste vondsten van Romeins
aardewerk uit circa 70 na Christus. In 1974 zijn ten noorden van
Koudekerke resten van een Romeinse kalkoven gevonden en onlangs
heeft men bij werkzaamheden voor de rondweg rond Koudekerke nog
Romeins materiaal gevonden. Vooral uit de 2e en 3e eeuw na Christus
zijn veel Romeinse vondsten op Walcheren bekend waaronder ook een
munt uit de periode van keizer Antoninus Pius (138-161) welke bij de
hofstede Paauwenburg is gevonden in het begin van de 20e eeuw. Alle
gevonden munten op Walcheren dateren van vóór het jaar 274.
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Door de ontwatering van het veen nam de daling van het maaiveld toe en werd het gevaar voor overstromingen groter. Waarschijnlijk
is dit van invloed geweest op de ontvolking van Walcheren. Uit de periode vanaf 275 tot 600 na Christus zijn nauwelijks sporen van
menselijke activiteit bekend. In deze periode bleef Zeeland ten prooi vallen aan eb en vloed. De oude strandwal werd gereduceerd tot
een zandbank (zie kaart Goos 1666) en in het daarachter gelegen land werden kreken in het veen uitgesleten en werd zeeklei afgezet.
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Landschap

600-1200

Voor de huidige kustlijn van Domburg lag rond 600 een belangrijke
handelsnederzetting, die tot in de 9e eeuw doorbloeide. Uit verhalen over
de uit Engeland afkomstige predikant Willibrord, die zich omstreeks 690
afspeelden in Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Vlissingen, wordt
afgeleid dat alleen de kuststreek bewoond was. De hoge duinen zoals we die
nu kennen zijn pas na het jaar 1000 ontstaan door het steeds verder
opwaaien van zand. Naast verstuiving van zand was er sprake van erosie van
zand door de zee. Hierdoor werden tot de jaren tachtig van de vorige eeuw
bij zeer laag water en gunstige wind nog sporen op het strand bij Dishoek
waargenomen van oude klei- en veenlagen van de Duinkerke I en II
transgressies. Door recente zandsuppleties zijn die sporen weer afgedekt.
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In de periode 900-1200 vindt de Duinkerke III transgressie plaats. Walcheren blijft grotendeels droog, maar wordt van de Bevelanden
gescheiden. Vanaf de 11de eeuw nam de bevolking op Walcheren weer verder toe maar werd ook het gevaar van overstromingen
groter. De jonge duinenrij was nog niet op alle plaatsen gesloten en de stormvloeden van 1014 en 1134 die Zeeland teisterden deden
de inwoners besluiten om woonplekken op te hogen, kreken af te dammen en dijken aan te leggen.
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Dishoek - Dyckshoecke
De Westerschelde is ontstaan uit de Honte en had al spoedig een vrij brede
monding aan zee. Nadat de Honte in de loop van de dertiende eeuw een
verbinding kreeg met de Schelde, werd de zee-arm nog breder en werden
eilanden, zoals Wulpen en Coesant, door de zee opgeslokt en ontstond de
Westerschelde. De duinstrook aan de zuid-westzijde van Walcheren kende
van oudsher enkele zwakke plekken, waar kreken hun water door de
duinenrij richting zee afvoerden. Onder andere tussen Zoutelande en
Valkenisse en ten zuiden van Dishoek was de jonge duinenrij smal en laag en
daarmee een gevaarlijke plek in de kustverdediging.
Het buurtschap Dishoek dankt zijn
naam aan een dijk, die hier
omstreeks 1293 moet zijn aangelegd
om het zwakke stuk kust te
verstevigen.

Dishoek is een verbastering van
'Dyckshoecke', wat de plek aangaf
van de overgang van de jonge duinen
in de dijk welke vervolgens in de
richting van Vlissingen liep
(zie vermelding op kaart 1652).
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Het was de dijk bij Dishoek die in januari 1393 en december 1396 op doorbreken stond en pas na inmenging van het Middelburgse
polderbestuur werd hersteld. Door deze en andere vroege waterbouwkundige werken werden de contouren van Walcheren in
hoofdlijnen bepaald. In de jaren hierna worden bij Dishoek diverse malen herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder een
dijkverhoging in 1403 en dijkversterking in 1422.
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Landschap

Met de bedijking en een verbeterde afwatering van Walcheren wilde men zich na de stormvloed van 1134 beter beschermen tegen het
water en kon men meer grond in cultuur brengen. Een gevolg van de verbeterde afwatering was een daling van de grondwaterstand.
Hierdoor werd vanaf dat moment echter ook het ondiepe veen blootgesteld aan zuurstof, waardoor het plantaardig materiaal kon gaan
rotten. Door het gewicht van de relatief zware kleiafzettingen werd de onderliggende veenlaag gaandeweg samengedrukt en begon een
proces van inklinking. Het veenoppervlak kon door het inklinken en oxideren soms tot 2 cm per jaar dalen waardoor er nu plaatsen zijn
met totale bodemdalingen van meer dan 1 meter. Hierdoor kwam de kreekbedding die uit fijn zand bestond, en zelf niet verder kon
inklinken, na verloop van tijd hoger te liggen dan de oorspronkelijk hoger gelegen poelgronden.
www.koudekerke.info
Door dit inklinkingproces zijn de huidige kreekruggen ontstaan, die de basis voor de bewoning en het grondgebruik vormden, zo ook
voor Koudekerke en Dishoek. De foto is gemaakt ter plaatse van het hoogste punt op een kreekrug. Hier zijn de bovenste twee lagen
goed zichtbaar.
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Landschap

www.koudekerke.info

Kreekruggen op Walcheren.
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De dorpen en steden op het Walcherse platteland liggen vrijwel allemaal op een kreekrug, zo ook Koudekerke. Ook de oudste wegen
volgen de kreekruggen grotendeels
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www.koudekerke.info

De ligging van tien vliedbergen binnen de oorspronkelijke grenzen van Koudekerke is bekend. Slechts twee van deze vliedbergen
bestaan tegenwoordig nog, deze zijn zwart weergegeven. Dit zijn de vliedberg aan de Meinersweg (zie foto) en een vliedberg in de
wijk Pauwenburg (Vlissingen). Van de in rood aangegeven werven is de ligging exact bekend en van de gele is deze ongeveer bekend.
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verdwenen vliedbergen
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Vast staat, dat ten minste één van de vliedbergen, bij het Noordhof, ten noorden van de Middelburgsestraat heeft gelegen. Deze
vliedberg was in het bezit van een lokale ambachtsheer en was vermoedelijk omgracht, de vroegere gekromde kavelgrens deed hier
nog aan herinneren. Mogelijk waren de andere twee vliedbergen nabij de dorpskern ook in bezit van ambachtsheren.
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verdwenen vliedbergen
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Uit de overloper van 1574 blijkt de tweede vliedberg nabij de dorpskern, de Cithershill geheten, eigendom te zijn geweest van de
markies van Veere. Van deze verhoging in het landschap ten westen van de kerkring is bekend, dat hier in het verleden kralen en een
spinsteen zijn gevonden en dat er een oude hofstede nabij heeft gestaan. De berg werd ook wel aangeduid als Sitershil, Siperhill of
Ciperhill, waarnaar de Cithershillsingel later is vernoemd. De naam herinnert aan de Engelse bezetting in 1809.

15

Landschap

verdwenen vliedbergen
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De derde vliedberg, ook wel Welleberg genoemd, lag ten zuidoosten van de dorpskern, nabij de huidige Dahliastraat en Welle. Tijdens
de inundatie zijn hier mensen begraven omdat dit een van de weinige onbebouwde stukjes grond was die toen droog bleven. Op
enkele oude foto's waarvan er hier links een uit 1954 staat afgebeeld vanaf de dakruiter op de kerk, is de welving in het landschap
nog goed zichtbaar.
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Bewoning
In de oudste bron waarin Koudekerke wordt genoemd uit 1198, wordt
gesproken over de 'ambachtsheren van Koudekerke'. Om te begrijpen welke
rol deze ambachtsheren vervulden is het van belang om een beeld te
schetsen van de situatie op Walcheren en het verband met de stichting van
kerken.
Aan het eind van de tiende eeuw was de Westmonsterkerk in Middelburg de
enige parochiekerk op Walcheren. Voor 1100 splitsten zich vier dochterkerken af (Westkapelle, Oostkapelle, West-Souburg en de Noordmonsterkerk
te Middelburg), waarna er sprake was van vijf parochiekerken op Walcheren.
Vanaf de dertiende eeuw zette de kerkafsplitsing versneld door, zodat er bij
het begin van de veertiende eeuw sprake was van 31 afgesplitste kerken,
waarvan de kerk in Koudekerke dus al voor 1198 is ontstaan.
Doordat het kerkelijk en grafelijk grondbezit afnam kon een nieuwe groep,
de zogenaamde ambachtsheren, in het bezit komen van veel gronden
waardoor Zeeland in ambachtsheerlijkheden werd verdeeld, waarvan de
grenzen tot de veertiende eeuw samenvielen met de grenzen van de
parochies.
Dishoek
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Er wordt aangenomen, dat de aanwezigheid van een parochiekerk als een voorwaarde gold voor de vorming van een zelfstandige
ambachtsheerlijkheid door een ambachtsheer.
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De kaart van Bernaerds uit 1641 is de eerste betrouwbare kaart van de (ambachts)heerlijkheid Koudekerke. Deze strekte zich vanaf
de duinen bij Dishoek uit tot aan de singels van Middelburg en in zuidelijke richting tot aan Oud-Vlissingen.
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Dishoek
Koudekerke
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Het hierboven getoonde fragment van het Panorama van Walcheren, dat vermoedelijk Antoon van Wijngaerde in 1550 maakte, is het
oudste bekende schilderij waarop een redelijk betrouwbare weergave is te zien van Walcheren. Dit ruim 10 meter lange, met
waterverf vervaardigde panorama, beslaat de gehele Walcherse kust en geeft een indruk van de in die periode kenmerkende
activiteiten waarbij voor de visserij een hoofdrol lijkt te zijn weggelegd. Hierop staan zowel Koudekerke als Dishoek aangegeven.
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Het schilderij toont ook de oude gotische kerk van Koudekerke. Deze kerk had een laag schip, hoog koor en zware stenen toren met
hoge spits, welke op het westen was gericht. De oude gotische kerk van Koudekerke raakte tijdens het beleg van Middelburg in 1572
ernstig beschadigd door schermutselingen tussen de Spanjaarden en de Geuzen maar werd na de overgave van Middelburg
provisorisch hersteld en ingericht voor de hervormde godsdienst.
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Na de nodige verbouwingen moet de Michaëlskerk zo rond 1650 zijn huidige vorm hebben gekregen als een zaalkerk opgetrokken uit
Zeeuwse moppen. De oudst bekende afbeelding van de huidige kerk is een gravure van Bulthuis uit 1790. Hierop is de kerk vanuit het
noordoosten te zien vanaf de huidige Badhuisstraat. Tegen de kerk is een ruimte gebouwd, vermoedelijk is dit een consistorie, met
een schuin oplopend dak, tegen het midden van de oostgevel en een dakruiter.
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Oorspronkelijk is de kerk, net als veel andere Walcherse dorpen, omringd geweest door een kerkhof. Dit kerkhof was lange tijd met
een stenen muurtje afgescheiden van de ommegang, het latere Dorpsplein. De kerkmuur bestond al in veertiende eeuw zo blijkt uit
de gerechtelijke archieven. Ene Lauwerijns moest in 1505 voorkomen omdat zijn varkens op het kerkhof hadden gescharreld. "De
muur is vervallen, wat kon ik er aan doen?" was zijn verweer voor de rechter. Het onderhoud van de muur hield te wensen over.
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Dorpsplein

Deze luchtfoto uit 1973 geeft een fraai overzicht van het Dorpsplein te Koudekerke. In het midden staat de kerk met de consistorie
met daaromheen de druppelvormige bebouwing. Koudekerke heeft in vergelijking met andere Walcherse kerkringdorpen een relatief
groot dorpsplein, dankzij de vroegere vrij grote gotische kerk en ommegang voor processies.
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Dorpsplein

Ca 1920. De kerk op het Dorpsplein met consistorie (1911) en het smeedijzeren hek (1880), vanuit het zuidoosten gezien. Voor het
hek staan enkele kinderen. De tweede van rechts is Toon Terwoert.
Van de andere kinderen zijn geen namen bekend
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Dorpsplein

1641

bakker
smid
1750

1823

368, 1910-1918

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
winkelpand 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
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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. De andere personen zijn nog onbekend
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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
45
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

www.koudekerke.info

1904 Ingekleurde prentbriefkaart met het oude gemeentehuis uit 1877. Achter het raam rechts staat de echtgenote van de
gemeentesecretaris P.J. Terwoert sr. met haar dochter Jaan. De dochters van notarisklerk H.J. Bos, Aagje en Albertje, zijn niet in
dracht. Marie Schout heeft twee zusjes bij zich. Het poortje links gaf toegang tot de Smouzegang. De herkomst van deze naam is niet
helemaal duidelijk, mogelijk verwijst het naar joodse bewoners of bewoners die de boel bedotten.
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Dorpsplein

www.koudekerke.info

1914-1918 Ingekwartierde soldaten, zeer waarschijnlijk was dit voor Dorpsplein 26, aan de zijde van het gemeentehuis gezien de
breedte van de gevel, ramopeningen, luiken, stoep en gevelafwerking achter de soldaten. Hier stond vroeger een huisje met een
gecementeerde gevel naast met een blokpatroon (zie inzet). De gevel van Dorpsplein 26 is inmiddels onherkenbaar veranderd.
De locatie is echter nog door niemand als zodanig bevestigd.
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Smouzegang
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Ca. 1900 Via een poort met deur naast het gemeentehuis kon de zogenaamde Smouzegang worden bereikt. Het kleine paadje is
verdwenen, net als het kleine huisje waarachter een schuur stond. De Smouzengang liep in noordelijke richting. Het huisje aan het
begin van de vorige eeuw bewoond door Marien de Koster en zijn vrouw Jewantje van Eyzeren, zij staat in dracht in de deuropening.
Op het grasveldje ligt het wasgoed 'op de bleek'. De heer P. Boone is hier geboren en vertelde: “de huur was twee kwartjes per week”
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Dorpsplein

www.koudekerke.info

In 1914 werd het gemeentehuis dat dateert uit 1877 uitgebreid en op 15 maart 1915 officieel in gebruik genomen. De dakkapel
boven de beuk met de ingang is na de verbouwing verdwenen. Met de verbouwing werd ook de toegang tot de Badhuisstraat (toen
nog Noordstraat geheten) verbreed.
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Dorpsplein

www.koudekerke.info

1914-1918 De foto is gemaakt tijdens de mobilisatie en na de officiële ingebruikname van het gemeentehuis op 15 maart 1915. De
dakkapel boven de beuk met de ingang is na de verbouwing verdwenen. Rechts zat vroeger herberg De Hoop en werd later het
jeugdhonk van de kerk gevestigd.
De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.
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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 30-32

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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Provinciale Zeeuwse Courant, 20/05/1972

Dorpsplein 38-39

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

Dorpsplein

www.koudekerke.info

Klaas de Kam (tweede van rechts) staat hier voor de travalje van zijn hoefsmederij. Verder zien we hier Jasper de Kam en Piet de
Pagter, en mogelijk Jan Roelse (4e van rechts), allen met houten klompen aan de voeten. In de travalje wacht een paard op nieuwe
hoefijzers. Op de achtergrond is nog een oude wagen zichtbaar.
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Ringrijden op het Dorpsplein

www.koudekerke.info

In 1947 stonden deze toeschouwers bij het ringrijden voor de dorpspomp op het Dorpsplein te Koudekerke. De foto is in
zuidwestelijke richting gemaakt kijkend naar de huizen tussen bakkerij ‘Koppejan’ en café ‘Dorpszicht’. De man met de fiets is Izaak
Jobse en de middelste boer voor de waterpomp is Piet Reijnierse.
De namen van de overige personen zijn niet bekend.
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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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Badhuisstraat - Openbare lagere school
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De ingang naar de Badhuisstraat vanaf het Dorpsplein gezien, voor 1910. Het huisje links stond op het Dorpsplein en werd in 1914
gesloopt ten gunste van het gemeentehuis. Het meestershuis rechts, met lantaarn, was verbonden aan de openbare lagere school uit
1869 (gebouw met grote hoge ramen), dit laatste gebouw vervulde deze functie tot 1940. Hierna werd het in 1947 verbouwd tot
verenigingsgebouw welke functie het gebouw tot 1 september 1984 vervulde, hierna volgde sloop en werd het parkeerterrein.
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Tramstraat – Gereformeerde school
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Na de doleantie ontstond een kerkenstrijd, welke zich ook in het onderwijs uitte. Zodoende werd in 1891, tegenover de
gereformeerde kerk een gereformeerde school gesticht. Op 2 augustus 1892 werd de school officieel geopend. De heer Gerrit ten
Brink was de eerste hoofdonderwijzer die bij de opening kon rekenen op 36 leerlingen. Reeds in 1897 bleek de school te klein en
werd de verdere uitbreiding van de school op 1 juni van dat jaar aanbesteed. Op de achtergrond de wachtruimte van de tram.
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Cithershillsingel – Gereformeerde school

www.koudekerke.info

Nadat het Cithersillpad tot Cithershillsingel is getransformeerd werd deze aan beide zijden bebouwd. Hier is links nog net de oude
gereformeerde school uit 1909 zichtbaar die in 1962 werd gesloopt. Dit is een zeldzame foto van deze school (betere afbeeldingen
worden dus op prijs gesteld!). De onderwijzerswoning is hier in aanbouw. De panden op de achtergrond zijn inmiddels verdwenen.
Hier stond een klein boerderijtje van de familie Boogaard en zijn later bejaardenwoningen gebouwd.
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Tramstraat – Gereformeerde school

www.koudekerke.info

De oude gereformeerde school waarin het verenigingsgebouw was gevestigd werd in 1962 afgebroken om plaats te maken voor een
nieuwe christelijke school met onderwijzerswoning die beiden door architect ir. Arend Rothuizen zijn ontworpen. Op 11 mei 1963
verrichtte burgemeester J.L. Dregmans de officiële opening waarbij de school de naam 'Immanuëlschool' kreeg. In 1970 werden de
hervormde en gereformeerde school samengevoegd en vanaf 1990 staat de school bekend onder de naam 't Klinket.
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Middelburgsestraat – Hervormde school
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De Christelijke Hervormde school met hiernaast de onderwijzerswoning. De school met twee lokalen had oorspronkelijk een
schilddak met kleine dakkapel en werd later nog verder uitgebreid. Centraal in de voorgevel was een gedenksteen aangebracht.
Op de foto staan Piet en Jaap de Kroo afgebeeld naast Ko Verhage.
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Middelburgsestraat - De Steenkrijter

www.koudekerke.info

Deze onderwijzerswoning stond naast de Christelijke Hervormde school en is eveneens in 1924 gebouwd. De gevel is na een
verbouwing witgeschilderd. De woning kreeg de toepasselijke naam 'De Steenkrijter'. Op de afbeelding staan de heer en mevrouw
Smit en hun drie dochters. De kleinste was Juul (zij trouwde later met de heer Schipper), de middelste was Ina en daarachter staat
Nel, de oudste van de drie.
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Brouwerijstraat - De Bewaarschool
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Op 11 april 1871 werd in de voormalige herberg 'De Laatste Stuiver' een bewaarschool opgericht. In 1887 werd op dezelfde plek een
nieuw groter pand gebouwd wat op deze foto rechts staat afgebeeld. Links ervan woonde juffrouw Vergers. In het tweede huisje van
rechts werd wol verkocht door de zusters Sinke. Op de achtergrond tussen de bomen is de villa van mevrouw Hollestelle nog
zichtbaar.
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Brouwerijstraat
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In 1894 liet dokter J.J. van der Harst voor zijn schoonmoeder, mevrouw Hollestelle, de hier afgebeelde villa bouwen in de
Brouwerijstraat . Hij woonde toen zelf nog in de dokterswoning iets verderop. Omdat er in 1930 een nieuwe arts (dr. Drijber) in
Koudekerke kwam werken, verhuisde dokter J.J. van der Harst zelf naar dit pand. Later ontstond hier Hotel Walcheren.
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Brouwerijstraat
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Voormalige villa van dokter J.J. van der Harst. Hij woonde er tot zijn dood op 10 november 1948 toen hij op 81-jarige leeftijd stierf. De
villa werd daarna door C.A. Flipse gekocht, waarna het in maart 1950 als een hotel-café-restaurant werd geopend en later de naam
'Hotel Walcheren' kreeg. De kleine serre werd in deze periode in dezelfde stijl uitgebreid. Eind jaren vijftig werd M. Joosse eigenaar en
volgden nog vele verbouwingen. Sinds het faillissement in 1994 stond 'Hotel Walcheren' leeg, op 18 juli 1999 brandde het af.
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Brouwerijstraat
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Links de tiendenschuur en rechts het doktershuis van dokter Van der Harst die hier voor zijn nog vrij nieuwe ambtswoning als
gemeentegeneesheer staat afgebeeld.
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Brouwerijstraat – De Brouwerij
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De Brouwerijstraat dankt zijn naam aan een oude brouwerij die hier tussen 1585 en 1608 is ontstaan. Notaris Pieter Loef werd in
1929 in Koudekerke beëidigd als notaris en liet in 1930-1931 de boerderij verbouwen tot woonhuis met kantoorruimte voor zijn
notariskantoor. Het notariskantoor van de familie Loeff was al sinds 1809 gevestigd in Koudekerke.
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Brouwerijstraat

www.koudekerke.info

Voortuin ‘De Brouwerij’ in de periode 1931 en 1944. Hier staat wethouder Contant met bolhoed afgebeeld.
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Brouwerijstraat
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Achterzijde ‘De Brouwerij’. Op de vergaarbak (aan de dakgoot) staat het jaartal 1930 vermeld. Hieronder bevond zich een opmerkelijk
grote regenton. Verder geeft deze foto een kijkje in de prachtige tuin die bij de woning behoorde. Tijdens het bombardement in
november 1944 werd ‘De Brouwerij’ verwoest.
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Interieur De Brouwerij
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Interieur De Brouwerij (notaris Loeff)
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Middelburgsestraat
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Deze foto toont de Middelburgsestraat in westelijke richting omstreeks 1925. Rechts is prominent het woonhuis van
gemeentesceretaris P.J. Terwoert te zien. Dit woonhuis uit 1914 is karakteristiek voor de wat luxere bebouwing aan deze straat en
heeft functionele en traditionele invloeden. Links van het huis van Terwoert heeft Piet (van Lein) Brasser gewoond.
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Middelburgsestraat
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De voormalige Koudekerksche weg bij Koudekerke, gekeken in de richting van de molen. Rechts is de woning van Cornelis Boone
zichtbaar welke later de naam Beukenhofje kreeg. Op de foto links hiervan stond destijds deels achter de struiken de boerderij en
woning van de familie Barentsen. Deze boerderij is inmiddels verdwenen. Hier werd de villa voor Toon Terwoert gebouwd en iets
verderop de huisartsenpraktijk van dokter Sloos (en later dokter Noorlander). De postbode was Bram van der Heijde.
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Middelburgsestraat
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Korenmolen 'De Lelie' is gebouwd in 1872. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd
een deel van de galerij vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. Tot het begin van de jaren dertig liep
de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Op de foto gaat men rechts naar Koudekerke. Karakteristieke elementen zoals
het ANWB-verkeersbord, de gaslantaarn en de stoepsteen zijn helaas verdwenen. Het huis links was het molenaarshuis.
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Molen 'De Lelie'. Links Gillis de Regt met links naast hem Tannetje de Regt, Kees de Regt en Krijn (of Janis) de Witte.
Op de voorgrond herdershond 'Wolf'.
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Deze foto is gemaakt op de hoek Schuttestraat - Middelburgsestraat. Hier bevond zich vroeger de schutte die hier links op de
achtergrond zichtbaar is en waaraan de Schuttestraat haar naam dankt. De twee mannen links zijn Frans Geldof en Piet Maas. De
kinderen in dracht zijn van links naar rechts: Nee Jobse, met op haar arm Pie van der Schraaf, Leu Verstraatte en Janna van der
Schraaf. Zij hebben als kind nog 'verloren krupertje' gespeeld in de schutte. De jongen met de fiets is Krijn van Sparrentak.
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Rechts staat het pakhuisje naast de winkel van Arjaan Janse afgebeeld. Krijn de Witte werd eigenaar van het pand rechts en vestigde
hier de Végé supermarkt die hiervoor werd verbouwd. Later ging zijn zaak over naar zijn dochter Janna de Witte en werd de Végé nog
verder uitgebreid. Hierbij werden de oude pandjes gesloopt. De verbouwde supermarkt ging later over naar de heer Vader die er de
Meermarkt begon. Nu is hier een Chinees restaurant gevestigd. Op nummer 14 (links) zat sinds 1920 de bakkerij van Gillis Izeboud.
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Interieur Vegé supermarkt in de Schuttestraat.
Op de foto staan Krijn de Witte, Janna de Witte en Tan de Witte - Bommelje.
90

Schuttestraat

www.koudekerke.info

Warenhuis Janse - Hier bevond zich voorheen de hofstede van de familie Verhage. Op 6 november 1958 werd de bouw van een
winkelpand met woonhuis voor Arjaan Janse aanbesteed. Op 7 maart 1959 werd door Anneke Janse, de dochter van Arjaan Janse de
eerste steen gelegd voor 'de dorpszaak met de stadssortering', ofwel 'Warenhuis Janse'. Boven de winkel bevond zich de woning van
de familie. De winkel werd op 17 september 1959 voor klanten geopend. Later zat hier warenhuis Dekker.
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De gereformeerde kerk met pastorie, rechts op de foto, werd in 1887 gebouwd als eerste dolerende kerk in deze streek. De kerk is
ingewijd door de bekende dominee Klaarhamer uit Middelburg. De oude gereformeerde kerk werd in 1963 grondig verbouwd naar
een ontwerp van architectenbureau Steen en Tuinhof te Vlissingen. Op 3 januari 2006 hield de gereformeerde kerk in Koudekerke op
te bestaan als gevolg van de fusie met de Hervormde Gemeente te Koudekerke tot Protestantse Gemeente Koudekerke.
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Links bevond zich de tramremise van de N.V. Stoomtram Walcheren (op de foto nog zonder spoor) en op de voorgrond de kolenloods.
De woningen rechts aan de Stationsstraat zijn eveneens in aanbouw. Het grootste huis (rechts) was van de tramdirecteur. De eerste
directeur was de heer G.C. Op ten Noort. Hij legde zijn functie na één jaar neer en werd opgevolgd door de heer J.P. Bakker die de
functie tot zijn dood in 1945 uitoefende.
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De woning van de tramdirecteur, dhr. J.P. Bakker en een rij van tien arbeidershuisjes (nr. 8-26) stonden tegenover de rijtuigenloods
aan de Stationsstraat. In 1905 werden de huisjes, die ook wel 't Rijtje' worden genoemd, door aannemer van Noppen gebouwd die ze
hierna voor twee gulden per week verhuurde. Ze werden echter slecht onderhouden en waren soberder dan de gemiddelde
arbeiderswoning uit die tijd. In 1918 nam de N.V. Stoomtram Walcheren de huisjes over.
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Vragen?

Sjoerd de Nooijer
website: www.koudekerke.info

Meer weten en verder op de hoogte blijven?

Volg koudekerke.info:
www.facebook.com/koudekerke.info

