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HET EUROPESE THEMA ARTS & ENTERTAINMENT 
 
Voor de 33ste keer wordt Open Monumentendag georganiseerd. Het 
landelijke thema is de afgeleide van de Europese titel ‘Arts & 
Entertainment’ en vertaald naar ‘Plekken van Plezier’. Het thema gaat 
in op de feestelijke en artistieke kant van het leven door de eeuwen 
heen. 
 
Over de monumenten van de gemeente Borsele is heel veel informatie 
te vinden. Het accent ligt dit jaar op de kern ’s-Heerenhoek met als 
centrale punt de Willibrorduskerk, waar wij het informatiepunt hebben 
opgesteld. U leest daarom in dit boekje uitgebreidere informatie over 
het dorp en de omgeving, maar ook over de gebruiken die horen bij het 
thema.  
Wij zijn de monumenteneigenaren ook dit jaar dankbaar voor hun inzet 
en voor het openstellen van hun monument. Wanneer u hun monument 
bezoekt en de eigenaren aanspreekt, zullen zij met enthousiasme 
vertellen over de bijzonderheden.  
 
In het programmaboekje hebben wij eveneens bij de monumenten een 
referentie naar het thema opgenomen, voor zover dit bij ons bekend is. 
 
 
Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek aan de monumenten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Comité Open Monumentendag Borsele 
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Ontstaan van de kern  
’s-Heerenhoek 
De dorpskern ’s-Heerenhoek is ontstaan 
in 1616, waar al sinds 1612 een paar 
huisjes in de toen bedijkte polder, 
Nieuwe Kraaijertpolder, gebouwd 
waren. Vóór het dichtslibben van het 
gebied maakte dit deel uit van het 
stroomgebied van de Zwake. In de 15e 
en 16e eeuw hadden in het gebied 
diverse werkzaamheden 
plaatsgevonden om land te winnen in 
de Zak van Zuid-Beveland. Dijken 
werden aangelegd, waardoor nieuwe 
polders ontstonden. Door de beruchte 
stormvloed Sint Felix kwamen vele 
polders weer onder water te staan, 
verdwenen dorpen in de golven en 
vertrokken de achtergebleven bewoners 
naar andere gebieden. Keizer Karel V 
had in die periode geen actie 
ondernomen de polders weer terug te 
winnen of binnendijken tot zeewaardige 
dijken te versterken. 

Het was daarom pas in de 17e eeuw dat 
onder een nieuw bewind de kern ’s-
Heerenhoek kon ontstaan. De 
ambachtsheren hadden een vereniging 
opgericht om het gebied te ontwikkelen. 

In de eerste jaren na de bedijking 
werden de nieuwe inwoners vrijgesteld 
van het betalen van de gebruikelijke 
belastingen. Dit gold ook voor de 
ambachtsheren. Wél moesten de 
grondeigenaren eenmalig ‘3 schelling en 
4 grooten per gemet’ betalen voor de 
‘nootzackelijke werken en reparatien’. 

Na het ontstaan van de Nieuwe Kraaijert 
Polder heeft het nog jaren geduurd 
voordat het gehele gebied van ’s-
Heerenhoek was bedijkt en geschikt 
gemaakt voor bewoning. In 1617 kwam 
de naam van het dorp voor het eerst in 
schriftelijke bronnen voor onder de 
naam Calishoek, zoals de naam van dit 
gehucht de eerste jaren luidde. Deze 

naam stond voor de bewoners in deze 
‘hoek’ die oorspronkelijk uit Cales 
kwamen, dat ook ‘arm dorp’ betekent. 

Rond 1625 bestond het dorp uit een 
tiental huizen, twee herbergen en een 
smid. Rond 1650 is in het dorp een 
molen gebouwd, volgens het 
gebruikelijke houten standaardtype. 
Deze brandde in 1937 door 
blikseminslag af. De molen is niet meer 
herbouwd.  

Op initiatief van de bewoners ontstond 
in 1657 een kerkgenootschap dat in een 
oude schuur bijeenkwam voor de 
diensten. De eerste schoolmeester werd 
in 1647 aangesteld en intussen waren er 
meerdere herbergen geopend. Met de 
groei van het dorp kreeg het dorp 
andere namen. Na 1700 had de naam  
’s-Heerenhoek zijn intrede gedaan, deze 

verwijst naar de benaming  
Ambachtsheerenhoek. De locatie lag in 
die tijd in de meest uiterste hoek van 
het grondgebied van de 
ambachtsheren, ofwel Des Heerenhoek.  
In 1672 werd de eerste kerk gebouwd, 
een zogenaamde zaalkerk; deze is in 
1985 verplaatst naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem.  

In ditzelfde jaar verzelfstandigde het 
dorp zich. Het college van schout en 
schepenen vormde het dorpsbestuur.  

Zij vergaderden vanaf dat moment in de 
herbergen, ook toen de drankwet in 

PLEKKEN VAN PLEZIER IN EN ROND ‘S-HEERENHOEK 
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1881 verbood te vergaderen op 
plaatsen waar sterke drank geschonken 
werd. De oplossing werd gevonden door 
een aparte kamer van de gelagkamer te 
realiseren in een van de herbergen. In 
1892 kocht het bestuur een huis dat tot 
1953 diende als gemeentehuis. 

Rond 1700 had het dorp ook een 
bakkerij en doordat het dorp op de 
route van de dorpen naar het Sloe lag, 
ontstond er veel bedrijvigheid. Winkels 
en tapperijen zorgden voor veel zaken 
en vertier en zo groeide het dorp verder 
uit. 

De wisselingen van staatshoofden lieten 
ook merkbaar hun sporen achter. Door 
de in de loop der tijd ontstane vrijheid 
van meningsuiting mocht het 
katholieke geloof weer openlijk beleden 
worden en werd in 1874 de neogotische 
rooms-katholieke Sint Willibrorduskerk 
gebouwd. De groei van het rooms-
katholieke geloof in het dorp heeft er 
ook toe geleid dat een katholieke lagere 
school werd opgericht. 

Maatschappelijke  
ontwikkelingen 
Door de eeuwen heen is de sociale 
omgang veranderd. Vroeger was de 
sociale omgang heel belangrijk en 
kende men weinig privétijd/ 
privéruimte. Op de boerderijen 
verbleven de meiden en de knechten in 
de boerderij bij de boerenfamilies. 

Het dunbevolkte gebied bracht met zich 
mee dat iedereen elkaar kende. Uit de 
geschriften blijkt ook dat dit een zekere 
saamhorigheid met zich meebracht, een 
bundeling van krachten om 

gezamenlijke doelen te bereiken, maar 
ook onderhuidse spanningen met 
schermutselingen tot gevolg. 

De kerken speelden een belangrijke rol 
op het maatschappelijke vlak en de 
kerk stond centraal bij de mijlpalen van 
het leven. Dit gaf vaak aanleiding tot 
diverse feestelijkheden. Deze gebruiken 
werden door de dorpelingen zelf 
geïntroduceerd. ‘s-Heerenhoek is 
ontstaan in een periode dat het 
katholicisme verboden was en dus in 
die periode van geen invloed. 

De protestantse kerk verzette zich tegen 
de morele uitspattingen. Daarnaast 
hadden de Staten van Zeeland in 1853 
een verbod op het publiekelijke spel 
uitgevaardigd. Het was verboden zich 
op zondagen of andere belangrijke 
kerkelijke feestdagen in een herberg te 
bevinden of buitenspel uit te oefenen 
als kaatsen, klossen, rollen of ander 
vermaak waarbij enig geluidsoverlast 
kon optreden. In 1625 kwam daar het 
verbod tegen de vrije markt en 
kermissen bij.  

Waar de kerken een belangrijke rol in de 
maatschappij hadden, speelden de 
herbergen op sociaal en bestuurlijk 
vlak, maar zeker ook op het zakelijke 
vlak, een belangrijke rol. De herbergen, 
tapperijen en kroegen leverden ook 
vaak ergernissen bij het bestuur op. Dit 
door dronkenschap en de daaruit 
voortvloeiende ruzies of andere 
ongewenste uitspattingen, maar ook 
door het houden van verlotingen.  

In het licht van deze ontwikkelingen is 
het zeer waarschijnlijk dat in ‘s-
Heerenhoek geen publiek toneel op de 
straten en pleinen plaatsgevonden zal 
hebben.  

Toen de katholieke godsdienst vanaf 
1795 openlijk beleefd mocht worden, 
ontstonden er ook meer feestelijkheden 
in relatie tot heiligdagen en processies. 
Carnaval is één van deze 
feestelijkheden en wordt  nog steeds 
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gevierd. Tot op de dag van vandaag 
doopt men ‘s-Heerenhoek om tot 
‘Paerehat’ en rijden de praalwagens 
door de straten. Deze naam verwijst 
overigens naar de watergang die 
ontstond bij de 13de aanbesteding in 
Borsselse Polder. De Paardgatse 
watergang vormde toen de natuurlijke 
watergang tussen de 
ambachtsheerlijkheid van ‘s-
Heerenhoek en de Baronie van 
Borssele. 

Het carnaval werd in de vroeger tijden 
gebruikt om de spot te drijven met de 
maatschappelijke normen, maar ook 
om schandalen wereldkundig te maken 
of elkaar te bespotten. Deze functie 
heeft carnaval overigens nog steeds. 

In de 18e eeuw ontwikkelden de 
stedelijke ambachts- en schuttersgilden 
zich tot herensociëteiten. Doordat ’s-
Heerenhoek onder de ambachtsheren 
viel, deden deze herensociëteiten ook 
hier hun intrede. Hieronder worden 
onder andere de schuttersverenigingen 
verstaan. Eind 17e eeuw is vermoedelijk 
het handbooggilde opgericht dat in de 
geschriften onder de naam St. 
Sebastiaan te boek staat. De 
oorspronkelijke militaire 
verdedigingsfunctie heeft in de loop der 
jaren plaatsgemaakt voor een sociale 
en sportieve functie van de vereniging. 
Vanuit de kerk is echter herhaaldelijk 
tegen het bestaan van het gilde 
opgetreden en het gilde werd ook 
tijdelijk opgeheven. Vanaf ongeveer 
1773 is op verzoek van de 
Ambachtsheren het gilde weer 

opgericht met het bijbehorende gebruik 
dat de molenaar een zak tarwe aan het 
gilde leverde. Ook onder Napoleon 
heeft het gilde een rustperiode gekend. 

Het gilde St. Sebastiaan was niet het 
enige actieve gilde op ’s-Heerenhoek. 
Het schuttersgilde St. Barbara is in 1869 
opgegaan in de handboogsociëteit 
Concordia. Tegenwoordig zijn in ‘s-
Heerenhoek nog enkele 
schuttersverenigingen 
actief.  

Onder het gewone volk 
waren er ook diverse 
activiteiten die de 
maatschappelijke 
binding verzorgden. Het 
klootschieten was een 
van de populairste 
spelen, maar is echter 
in de 19e eeuw in 
onbruik geraakt.  

In dit tijdperk nam het vertellen en 
delen van verhalen/sprookjes en het 
kijken naar toneel (tot die tijd alleen 
binnen de hogere kringen gebruikelijk) 
onder het gewone volk in populariteit 
toe. Vandaar ook de termen 
volksverhalen of volksliteratuur en 
volkstoneel. Een voorbeeld van het 
volkstoneel was de herintrede van 
Harlekijn, de trekpop, maar ook Jan 
Klaassen en Katrijn. Rondtrekkende 
marskramers voerden in de poppenkast 
ter vermaak van het volk hun spelen op. 

De oorspronkelijke (literaire) verhalen 
ondergingen ook een aanpassing. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn de 
sprookjes: de oorspronkelijke, 
verborgen symboliek werd omgezet 
naar een verhaal met een herkenbaar 
goede afloop zodat de opvoedkundige 
boodschap bewaard bleef. 

Vertellers van volksverhalen werden 
gestimuleerd om deze op te schrijven, 
eventueel anoniem of onder 
pseudoniem. In Nederland waren dit de 
zogenaamde “Blauwboekjes”, vanwege 
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de dunne en effenblauwe kaft. De 
onderwerpen zoals mythologie, de 
wondere wereld van feeën en 
kabouters, wereldse 
wetenswaardigheden en vrome werken 
(kluchten, liederen en romans) werden 
in de 18e eeuw uitgebreid met werken 
over levens van misdadigers. 

Een andere vorm van literatuur die in 
dit tijdperk ontstond was de almanak, 
mede vanwege het praktische nut. 

HEDENDAAGS ‘S-HEERENHOEK 
In de tweede helft van de 20ste eeuw 
was 's-Heerenhoek naast het centrum 
van de beroemde carnavalsoptocht, de 
grote publiekstrekker in Zeeland, ook 
‘the place to be’ voor de uitgaande 

jeugd vanwege de nog steeds 
aanwezige horecagelegenheden. In de 
Marktstraat feestten ieder weekend 
honderden jongeren uit heel Zuid-
Beveland in de discotheken en cafés 
als Kiekieris, de Geveltjes en de 
Korenbeurs. De plaatselijke bevolking 
stapte deze horecagelegenheden graag 
binnen voor een drankje en/ of 
versnapering. Het verhaal gaat dat 's-
Heerenhoek het enige dorp in heel 
Nederland was waar indertijd voor 
iedere inwoner een zitplaats in een 
uitgaansgelegenheid te vinden was. 

De discotheken zijn inmiddels gesloten, 
maar zijn heropend als partycentrum en 
ontspanningscentrum (lees café).  
Het is daarmee nog steeds gezellig in  
's-Heerenhoek. 

MONUMENTAAL ’S-HEERENHOEK 

Informatiepunt 
Deken Holtkampstraat 9 
Over ’s-Heerenhoek en kernen Borsele: 
historische verhalen en gebeurtenissen 
Za. 13:00-17:00  
Zo. 13:00-17:00 
 
Muzikale route langs de muziektenten in de gemeente  
verzorgd door ensemble ‘Friends of Folk’ en ‘Broazinha’ 
13.30 uur tot 14.30 uur Muziektent – Slotstraat Baarland  
14.30 uur tot 15.30 uur Muziektent – Dorpsplein Nisse 
15.30 uur tot 16.30 uur Muziektent – Plein Borssele  
 

1. RK Kerk 'Sint Willibrordus' (rm) 
Deken Holtkampstraat 9 ’s-Heerenhoek 
Za. 13:00-17:00  
Zo. 13:00-17:00 
bezichtiging kerk 

De Sint-Willibrordus is een driebeukige 
neogotische kruisbasiliek met zuilen 
met knopkapitelen en gestukadoorde 
houten gewelven. In de eindgevels van 
het transept en de torengevel bevinden 
zich roosvensters. De hoge toren 
bestaat uit twee vierkante geledingen, 
een korte achtkant met frontalen en een 
spits. In de kerk bevinden zich 

neogotische altaren en drie 
gebrandschilderde ramen in dezelfde 
stijl; ook zijn er een klokkenstoel uit 
1620 en moderne klok aanwezig. De 
twaalf glas-in-lood- ramen zijn rond 
1935 aangebracht en stellen de twaalf 
apostelen voor. 
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Ontstaansgeschiedenis  
Na het uitroepen van vrijheid van 
godsdienst in 1795, is dit de eerste 
nieuw gebouwde rooms-katholieke 
kerk van Zeeland. In 1797 is de kerk 
ingewijd. 

In de periode ervoor vonden de 
diensten in het geheim plaats. In de 
jaren 1691-1697 werden de diensten in 
een boerderij in Ovezande en in Dijkwel 
gehouden. Deze schuilkelders werden 
echter door protestantse 
oproerkraaiers geplunderd en vernield. 
Het bleef niet alleen bij de kerken, de 
katholieken werden ook thuis beroofd 
of afgeperst. 

De pastoors van de kerk leefden in 
moeilijke omstandigheden. Ze hadden 
te maken met eenzaamheid, slechte 
wegen, het grote parochiegebied en 
vijandigheden vanuit andere 
geloofsovertuigingen. Ze bleven 
hierdoor niet lang in deze parochie. 
Desondanks is het gelukt om in deze tijd 
zowel een katholieke school als 
jeugdgebouw voor de eigen 
geloofsgemeenschap te openen. 

In de tijd dat de Willibrorduskerk net 
gebouwd was, werd de landsparochie 
flink verkleind tot het westelijke deel 
van Zuid-Beveland. Tot 1927 
ontwikkelde zich een proces van steeds 
nieuwe afsplitsingen waardoor het 
oorspronkelijke parochiegebied almaar 
kleiner werd. 

Intussen werd in 1874 de kerk in zijn 
huidige vorm gebouwd en het oude 
kerkje gesloopt. Het interieur is rijkelijk 
versierd zowel qua schilderwerk, 
houtsnijwerk als door de aanwezige 
relikwieën. 

Bijzondere tradities  
Kindheidsoptocht 
Van 1920 tot na de oorlog werd ieder 
jaar een kindheidsoptocht 
georganiseerd, waarbij kinderen 

werden verkleed als Maria, Jozef, 
engeltje, non of de Heilige Theresia; 
negertje, bruidje, zouaaf (gedienden 
van het pauselijk leger). De stoet werd 
begeleid door de onderwijzers van de 
jongensschool. 
 
Kerkbaljuw  
Zoals de Suisse de orde in het Vaticaan 
bewaakt, doet de kerkbaljuw dit in de 
kerk. Vroeger werd de kerkbaljuw ook 
wel de hondenslager genoemd. Dit 
heeft weinig te maken met plezier, want 
de honden kwamen mee ter 
bescherming tegen het gespuis op de 
slecht verlichte wegen naar de kerk. De 
kerkbaljuw had destijds de taak de 
honden buiten de kerk te houden. Later 
hield deze orde in de kerk, zoals het 
oplossen van conflicten tussen de 
rangen en standen. Ieder had immers 
zijn plek in de kerk. De kerkbaljuw had 
ook de taak om aanwijzingen te geven 
tijdens de communie of de kletsende 
kerkgangers tot stilte te manen. 
Pier Stokx bekleedde in de eerste helft 
van de 20e eeuw deze functie en was 
tevens de laatste baljuw van de 
Willibrorduskerk. Hij maakte in zijn 
functie deel uit van de stoet van de 
kerkelijke waardigheidsbekleders, ook 
al stond hij met de karmijnrode band 
schuin over zijn linkerschouder 
dragend, in de laagste 
rang. Het baantje werd 
beschouwd een 
erebaan. Deze pro deo 
baan, zowel voor God, 
als in de enige vrije tijd 
die hij had, deed Pier 
Stokx met plezier tot 
hij deze taak op 86-
jarige leeftijd bij de 
hemelpoort aan Petrus 
overdroeg. Er kwam geen opvolger, 
maar er zijn nog wel ordebewakers 
geweest. 
De hondenknuppel is tegenwoordig in 
de sacristie te zien.  
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Zangkoren 
Vanaf 1842 kende ’s-Heerenhoek een 
mannenkoor met een repertoire in het 
Latijn. Vanaf 1965 mochten ook dames 
in het koor meezingen. In de jaren erna 
zijn verschillende koren opgericht, 
waaronder een jeugdkoor en 
kinderkoor. 
Na de restauratie van het orgel in 1980 
werd het feestelijk ingewijd. In 1985 
deden 14 koren uit de gemeente mee 
aan de korendag ‘Borsele zingt.’  

Eeuwfeest 
Ter viering van vrijheid van godsdienst 
werd in 1898 feest gevierd. Zowel 
buiten als in de kerk was versiering 
aangebracht. Het was een feest voor 
iedereen, waarbij dus ook aan de armen 
werd gedacht en de kinderen melk en 
een pakje St. Nicolaasjes kregen. Er was 
een optocht met de H. Blasius te paard 
en St. Willibrord op een wagen, een 
praalwagen en muziek. Ter afsluiting 
werd vuurwerk afgestoken. 
Bijna een eeuw later werd op 19 
september 1973 ‘ziekendag’ gehouden, 
waarbij de zieken een feestdag gegund 

werd. De kerk was wederom versierd, 
maar het interieur was aangepast zodat 
bedden, stoelen (of rolstoelen) en tafels 
voor de zieken geplaatst konden 
worden.  
Voor het 175-jarig bestaan van de 
parochie en het 100-jarig bestaan van 
de parochiekerk werd een uitbundig 
feest georganiseerd, waarbij de hele 
gemeenschap betrokken was. 
Daarnaast had pastoor Kroon met 35 
jaar priesterschap een kroonjaar. De 
fanfare St. Cecilia bestond ook 25 jaar. 
Het evenement, dat een maand duurde, 
werd ingevuld met veel muziek door de 
verschillende zangkoren en fanfares. De 
27e regenboogkoers (wielerwedstrijd) 
en ‘durpskoers’ vonden plaats. 
Daarnaast waren diverse andere 
activiteiten georganiseerd zoals het 
kinderfestival, jongerenfestival, 
sportfeesten met optredens van 
marionetten, voetbalwedstrijden en 
verscheidene eucharistievieringen voor 
uiteenlopende groepen. Ook 
organiseerde men een ruitersportfeest, 
bestaande uit een springconcours, 
vossenjacht en demonstraties waarbij 
men ook kon eten en drinken.  
 
Carnaval 
Carnaval is verbonden aan de kerk. 
Carnaval is een feest waarbij men nog 
even uit de band kan springen voordat 
de vastentijd aanbreekt. In de 
vastenperiode wordt tot aan Pasen 
sober geleefd. De eerste prins Carnaval 
van ’s-Heerenhoek heerste in 1962 
onder de naam Janus I. De Raad van Elf 
was dat  jaar echter onvolledig, maar 
hiermee was de oprichting van de 
Carnavalsstichting ‘De Koenkelpot’ een 
feit. Sindsdien wordt er ieder jaar onder 
een nieuw motto het feest gevierd, 
compleet met sleuteloverdracht, het 
voorlezen van de elf geboden, optocht 
met de praalwagens en een bal voor de 
jongeren. De carnavalsmis, waarbij 
velen verkleed naar de dienst komen, is 
een begrip. 
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2. Fundamenten kasteel Hellenburg (rm) 
Hellenburgstraat ter hoogte van nummer 25 Baarland 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
altijd vrij te bezoeken 
 

In de stormvloed van 1477 is het kasteel verwoest en niet meer hersteld. De 
kasteelfundering is in 1958 ontgraven. In 1977 zijn de fundamenten opgemetseld 
met teruggevonden stenen. 
 

3. Hofstede d’Awe Polder (gm) 
Oude Polderdijk 2 Baarland 
Za. 13.00-17.00  
Zo. 13.00-17.00 
 
 
 

zien en uitleg van kunst, luisteren naar muziek en vertellingen, begeleide 
rondleiding door het hof met toelichting op o.a. bakhuis en hoender-ren. 
Hofstede met lijstgevel in rode baksteen met witte strekken. Monumentale 
gepotdekselde Zeeuwse schuur. Bakhuis en hoender-ren onder restauratie met 
status cultuurobject. Boerderijcomplex omgeven door 13e -14e -eeuwse 
slaperdijk met notenbomen. Hofstede herbergt G achttien 88 met ruimte voor 
galerie en podium voor muziek en vertelling. Het hof en de siertuin maken ook 
onderdeel uit van het beschermde erfgoed. 

 
4. Muziektent (-) 
Slotstraat Baarland 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
bezichtiging  
muziek za. 13.30-14.30 door ‘Friends of Folk’en ‘Broazinha’ 

 
Op het oude plein staat een muziektent. De muziektent heeft geen beschermde 
status. In 1953, tijdens de watersnoodramp, kon het vee tijdelijk op het droge 
worden gebracht op het plein tussen de kerk en de muziektent. 

 
5. Maartenskerk (rm) 
Slotstraat 3 Baarland 
Za. 10:00-17:00  
Zo. gesloten 
openstelling  Maartenskerk Baarland beklimmen kerktoren 
 

De Maartenskerk in Baarland is een rijksmonument en dateert uit het begin van 
de 14e eeuw. Oorspronkelijk was de kerk een drieschepige hallenkerk. In 1786 is 
het prachtig klinkende Moreau-orgel geplaatst. Naast het bezichtigen van de kerk 
kan ook de in 2016 gerestaureerde toren beklommen worden. 
 

MONUMENTAAL BAARLAND 
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6. ‘Slot Baarland’ (rm) 
Slotstraat 7 Baarland 
Za. 10.00-17.00  
Zo. gesloten 
diverse activiteiten 
 

Het oorspronkelijke kasteel van ca. 1200 is verschillende malen in verval geraakt. 
Deze is in gewijzigde opzet herbouwd, tot het hoofdgebouw in de 19e eeuw werd 
gesloopt en vervangen door een ‘jachthuis’. Tegenwoordig resteren de medio 
vorige eeuw gerestaureerde slotgracht en muren, opgetrokken uit middeleeuwse 
stenen (moppen). Het voormalige koetshuis is omgebouwd tot woonhuis en de 
tuin is in oorspronkelijke staat teruggebracht. 
 

7. Korenmolen ‘De Hoop en Verwachting’ (rm) 
Kaaiweg 18 Borssele 
Za. 13.00-17.00  
Zo. 13.00-17.00 
draaien molen en malen van tarwe bij goed weer 
 

In 1714 is de standaardmolen van Borssele (bouwjaar ca. 1616) omgewaaid. Bij 
de bouw van de nieuwe korenmolen in 1714 zijn oude houten balken 
(steekbanden) van de oude molen hergebruikt. Zeer oude loden, met koper  
afgewerkte, lichtgewichten (om de stenen te kunnen lichten) worden  
tentoongesteld. Bij vreugdevolle aangelegenheden, zoals bruiloften,  
oogstfeesten en geboorten, ging en gaat de molen in de zogenaamde 
'vreugdestand'. 

 
8. Muziektent (bsdg) 
Plein Borssele 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
muziek za. 15.30-16.30 door ‘Friends of Folk’ en ‘Broazinha’ 
 

Borssele is aangewezen als een rijksbeschermd dorpsgezicht vanwege de unieke 
vorm en karakter. Het rechthoekige stratenplan was voor die tijd (1616) heel bij-
zonder. Op het oude plein staat een muziektent. Op het plein staat ook een 18e 
eeuws 'viskôt', een stenen gebouw, gericht naar de kerk. 

 
9. Kasteelterrein ‘Berg van Troye’ (rm) 
Noordsingel Borssele 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
altijd vrij te bezoeken 
 
 

De vliedberg dateert al van de 11e en 12e eeuw. Op de ‘berg’ bevonden zich des-
tijds verdedigingstorens (motte en donjon). De berg vormde samen met de aan-
liggende ‘voorburcht’ de versterkte woonstede van de Heren van Borssele. 

MONUMENTAAL BORSSELE 
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Zaterdag en zondag open  
(zie programma voor tijden) 
Zaterdag open 
(zie programma voor tijden) 
Zondag open  
(zie programma voor tijden) 
Zaterdag en zondag hele dag open 
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10. PKN Ned-hervormde kerk ‘Dorpskerk’ (rm) 
Van Tilburghstraat 27 Driewegen 
Za. 13.00-16.00  
Zo. 13.00-16.00 
bezichtiging kerk 
 

In hoofdzaak uit 1678, uit- en inwendig gewijzigd in 1914. Een statige voorgevel 
met natuurstenen beeldhouwwerk. Gebeeldhouwde preekstoel uit 1679. Toegang 
tot het kerkterrein geflankeerd door bakstenen pijlers met schilddragende leeu-
wen, wapens van Driewegen en Coudorpe.  In 2018 is vanuit de instandhouding-
subsidie (Brim) de kerk plaatselijk geschilderd: buitenwerk en binnenwerk van de 
grote kozijnen in de kerkzaal, de entreedeuren en het houtwerk van de  
consistorie. De nokelementen (hardsteen) zijn opnieuw vastgelegd. 
 

11. Fort Ellewoutsdijk (rm) 
Fortweg 2 Ellewoutsdijk 
Za. gesloten  
Zo. 13.00-17.00 
bezichtiging  
 

 
Fort Ellewoutsdijk is gebouwd tussen 1835 en 1839, na de Belgische afscheiding 
van Nederland. Samen met de kanonnen op de vesting van Terneuzen verdedigde 
Fort Ellewoutsdijk de Westerschelde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel het fort 
in handen van de Duitsers, die de vesting uitbreidden met bunkers. De Duitsers 
gebruikten het fort toen als gevangenis. Na de oorlog werden NSB’ers hier gevan-
gen gezet. Later gebruikte Defensie het fort als opslagplaats. Sinds 1981 beheert 
Natuurmonumenten Fort Ellewoutsdijk en zijn verschillende kazematten toegan-
kelijk voor het publiek.  
 

MONUMENTAAL DRIEWEGEN 

MONUMENTAAL ‘S- GRAVENPOLDER 

MONUMENTAAL ELLEWOUTSDIJK 

12. Ned.-herv. kerk ‘Sint Martinus’ (rm) 
Bosseweide 1 ‘s-Gravenpolder 
Za. 13.00-16.30  
Zo. gesloten 
bezichtiging kerk 
 
 
 

Een uit verschillende perioden daterend gotisch kerkgebouw. Het schip is  
vermoedelijk vroeg 15e eeuws. Het rechtgesloten koor is wellicht uit de 14e eeuw. 
De orgelkast is eveneens aangewezen als een rijksmonument. In de kerk staat een 
preekstoel uit 1641 met een koperen doopbekkenhouder. Recentelijk zijn de 
gevels van de kerk gerestaureerd. 
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3. Molen ‘De Korenhalm’ (rm) 
Korenhalmdijk 11 ‘s-Gravenpolder 
Za. 9.00-16.00  
Zo. gesloten 
rondleiding 
 
 

De molen is fraai gesitueerd aan de zuidkant van het dorp. De molen is een hoge 
ronde stenen bovenkruier met stelling. Gebouwd in 1876 en in 2011-2012 
gerestaureerd. 

 
14. Protestantse kerk ‘Johannes de Doper’ (rm) 
Kerkring 1 en 2 ‘s- Heer Abtskerke 
Za. 13.00-17.00  
Zo. gesloten 
tentoonstelling: een expositie van schilderijen van abstracte werken 
van Ingeborg ten Hoopen, een professioneel beeldend kunstenaar. 
 
 

Dit gotische bouwwerk bestaat uit een eenbeukig 15e-eeuws schip, met een koor 
(dit is het oudste gedeelte ca. 1300) en twee lage dwarsarmen uit de 16e eeuw. 
Interieur: preekstoel en klankbord, snij- en paneelwerk, eerste helft 17e eeuw. De 
zeskantige kuip rust op een houten voet. Het stenen doopvont en voet zijn 
achtkantig (eerste helft 16e eeuw). Eenklaviers orgel in 1872 gemaakt door de 
Societe Anonyme des Grandes Orques te Brussel. Kloeke toren uit omstreeks 
1400. Forse steunberen, sober versierd met spaarvelden. Benedenruimte met op 
koppen rustend gewelf. De kerk is de minst gewijzigde bakstenen kerk op Zuid-
Beveland. 

MONUMENTAAL ‘S HEER ABTSKERKE 

15. Hoeve Van der Meulen (rm) 
Zuidweg 30 ‘s- Heer Abtskerke 
Za. 10.00-13.00  
Zo. gesloten 
bezoek museum woning  
wandelen 
 

Hoeve Van der Meulen dateert van het begin van de 17e eeuw. Toen Het Zeeuwse 
Landschap deze Hoeve in 2006 in bezit kreeg, was deze geheel vervallen.  
De laatste bewoner, Adrie van der Meulen, had zijn land grotendeels buiten de ruil-
verkaveling weten te houden, waardoor het authentieke landschap van kleine  
percelen en hollebollige weilanden bewaard gebleven is. Hier zijn wandelroutes 
uitgezet. 
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17. Lourdesgrot (rm) 
Kerkdreef 6 bij Kerkdreef 4 Heinkenszand 
Za. 13.00-17.00  
Zo. 10.00-16.00 
van buitenaf te bezichtigen 
 
 

Deze Mariagrot bevindt zich ten noordoosten van de kerk vóór het kerkhof met een 
aantal bijzonder fraaie oude bomen. Op de gedenksteen staat 1911 geschreven. 

 
18. Korenmolen ‘De Vijf Gebroeders’ (rm) 
Slaakweg 1 Heinkenszand 
Za. 11.00-17.00  
Zo. gesloten 
bezichtiging molen  
rondleiding 
 
 
 

In 1849 brandde de korenmolen van Jan Raas af als gevolg van blikseminslag. Van-
wege de slepende zaak rondom het mogen herbouwen van de molen kon mole-
naar Raas pas in 1851, zij het aan de andere kant van de huidige Stationsweg, deze 
hoge ronde stenen bovenkuier met stelling bouwen. De molen is sinds 2002 eigen-
dom van de Stichting ‘De Vijf Gebroeders’. Tijdens de restauratie in 2007 brak de 
oorspronkelijke as van de wieken. Deze ligt nu naast de molen tentoongesteld. In 
2016 is het ontvangstgebouw ‘De Meuleschure’ in gebruik genomen. Door de aan-
leg van een fiets-en wandelroute op de oude spoorbaan is de molen beter zicht-
baar geworden. De molen is op alle zaterdagmiddagen open voor publiek. Er wordt 
nog met regelmaat graan gemalen. 
De woning van de molenaar van de Noordmolen, 'het nieuwe molenhuis', stond op 
de hoek van de Dorpsstraat en Clara’s pad. Dit huis was bij de bevolking van Hein-
kenszand beter bekend als het café van Knuijt, of wel een plek van plezier. De kin-
deren van de vroegere molenaar Rijk hadden op de graanzolder een jeugdhonk. 
Deze was versierd met een prachtige muurschildering, zoals op de foto nog vereeu-
wigd is. Feest / plezier wordt op de molen weergegeven door deze in feesttooi te 
zetten. Tegenwoordig is de molen de plek voor gezelligheid tijdens de boeren-
markten in mei en juli. 

MONUMENTAAL HEINKENSZAND 

16. RK kerk ’Sint Blasius’ (of Heilige Blasius) (rm) 
Kerkdreef 4 Heinkenszand 
Za. 13.00-17.00  
Zo. 10.00-16.00 
rommelmarkt bij de kerk  
bezichtiging kerk 
 
 

In 1864 is de pseudo-basiliek in neogotische stijl op de plaats van de eerste paro-
chiekerk gebouwd. Veelhoekige traptorens aan weerszijden van de voorgevel. 
Het interieur is in stucadoorsgotiek vervaardigd. 
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19. Molenromp van de korenmolen ‘De Hoop’ (rm) 
Vijverstraat 6A Heinkenszand 
Za. 10.00-16.00  
Zo. gesloten 
bezichtiging 
expositie over de molen 
 
 

Omdat er vanaf 1849 geen molens meer in Heinkenszand waren en iedere kern wel 
over een molen diende te beschikken, werd in 1850 op dit stuk landbouwgrond 
deze hoge ronde stenen bovenkruier met stelling gebouwd; identiek aan de ande-
re korenmolen in Heinkenszand ‘De Vijf Gebroeders’. De molen is in bedrijf ge-
weest tot 1946/ 1947 en daarna geheel in verval geraakt. Sinds de jaren ‘80 is al-
leen de stenen romp nog over. Tegenwoordig bevindt zich een woonwinkel op de 
begane grond.  

MONUMENTAAL HOEDEKENSKERKE 

20. PKN Hervormde kerk ‘De Ark’ (rm) 
(het koor is van de oorspronkelijke kerk ‘Sint Joris’)  
Kerkstraat 32 Hoedekenskerke 
Za. 12.00-16.30  
Zo. 12.00-16:30 
bezichtiging 
 
 
 

Deze 15e-eeuwse kerk bestaat uit het veelhoekig gesloten koorgedeelte van een 
middeleeuwse kerk, waarvan schip en toren verloren zijn gegaan. Uit de15e eeuw 
resteren de latere dakruiter en westmuur. In de kerk zijn te bezichtigen: het houten 
tongewelf met beschilderde ribben, preekstoel gedeeltelijk 1e helft 17e eeuw, doop-
hek, goed leesbaar gegraveerde zerken. Eénklaviers mechanisch pijporgel gebouwd 
rond 1900. Het mechanisch smeedijzeren torenuurwerk is uit de 17e eeuw. 

21. Molen ‘De Koutermolen’ (rm) 
Molenstraat 46 Hoedekenskerke 
Za. 10.00-16.30  
Zo. gesloten 
bezichtiging 
 
 
 

De korenmolen is een ronde stenen bovenkruier. Deze grondzeiler is gebouwd in 
1874. Sinds 2007 is stichting ‘De Koutermolen’ eigenaar. In 2018/ 2019 is de molen 
met overheidssubsidies en sponsoring door bedrijven, donateurs en middels 
crowdfunding gerestaureerd. Dit is de plek waar de molenaar ruim 200 jaar zijn 
zware werk verrichtte. Maar ook met veel genoegen het spel van de wind en het 
mechaniek van de molen gebruikte om het graan te malen tot meel. Tevreden 
voelde hij de kwaliteit van het meel dat via de meelpijp in de zak stroomde. Nog 
steeds kunt u, door de inzet van de vrijwillige molenaars, getuige zijn van dit oude  
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ambacht. Iets van die oude spanning voor wind, techniek en product is er steeds 
gebleven. Ook nu ervaart u het plezier van de vrijwilligers om dit alles te laten 
zien. Voor bezoekers is het ook steeds weer genieten, om te ontdekken hoe  
ingenieus en toch ook eenvoudig de molentechniek de windkracht omzet tot 
maalinrichting. 

22. Sectorlicht (gm) 
Nieuweveerweg 4 Hoedekenskerke 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
van buitenaf te bezichtigen 
 
 
 
 
 
 
 

Op verzoek van België, om de Westerschelde te verlichten voor de scheepvaart, is 
bij akkoord van 1892 in Hoedekenskerke hier voor het eerst een oeverlicht 
geplaatst. Dit is in 1921 vervangen door het huidige, in metselwerk opgetrokken, 
sectorlicht. Het licht werkte op gas. Met de opkomst van elektriciteit is dit 
vervangen. Afgezien van wit schilderwerk nog in originele staat, met 
oorlogsschade in het metselwerk. Het sectorlicht is nog steeds functioneel.  
Op de kop van het dijklichaam is een bunker aanwezig. 
 
Vuurtorens hebben een aantrekkende werking op niet alleen zeelieden, maar ook 
op kunstenaars. Er zijn talloze liedjes over vuurtorens gemaakt en boeken over 
geschreven. Ook hebben vuurtorens een centrale rol in diverse films. In oktober 
worden  tijdens de viering van de Slag om de Schelde lichtbakens ontstoken. 

 
23. Spoorbaan Stoomtrein Goes -  Borsele (rm) 
Veerweg 14 Hoedekenskerke 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
 
 

Seinhuis en  waterkraan van buitenaf te bezichtigen 
het spoor is bij de overgangen van het tracé zichtbaar,  
op zondag mogelijkheid tot meereizen met de stoomtrein van de SGB 
Hoedekenskerke- Goes (tarieven en dienstregeling zie website 
www.destoomtrein.nl) 
 
Spoorbaan van cultuurhistorische en ensemblewaarden en van waarde vanwege 
herkenbaarheid en zeldzaamheid. Spoorbaan van de remise in Goes via 's-
Gravenpolder, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland tot aan de oostzijde 
van de Stationsstraat bij station Oudelande. Het spoor bestond oorspronkelijk uit 
NP-30 rails van 15 meter lengte (Krupp 1880) op houten bielzen, maar is sindsdien 
wegens onderhoud meermaals vernieuwd. De spoorbaan volgt een bochtig tracé 
en loopt grotendeels door een gaaf landschapspark, afwisselend door gebieden 
met een open of half-open karakter (weilanden) en gebieden met een gesloten 
karakter (boomgaarden, heggenlandschap en andere opgaande begroeiing).  
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Bij station ’s-Gravenpolder, ’s-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke en Oudelande ligt 
een dubbel spoor. Wanneer u met de stoomtrein over de tramlijn (geopend in 
1927) van Goes naar Hoedekenskerke rijdt, passeert u  een aantal spoorwoningen. 
Rond 1925 zijn er elf identieke woningen met kaartjesverkoop gebouwd in 
opdracht van de Spoorwegmaatschappij. De roodbruin gemetselde woning met 
houten beschot in de topgevels hebben een rechthoekige plattegrond. De 
woningen zijn één bouwlaag hoog met grote kapverdieping onder het met rode 
holle pannen gedekte zadeldak. De meeste spoorwoningen hebben nog de 
originele deur- en raamvormen. Bij de spoorwoningen zijn identieke goederen 
loodsen gebouwd. 
 
In 1927 vonden diverse festiviteiten plaats rondom de opening van de spoorlijn. 
De spoorlijn, hoofdzakelijk bedoeld voor goederenvervoer, is verder niet 
succesvol geweest. Waar de trein van oorsprong tussen Goes en Borssele een 
rondje kon rijden, werd het tracé werd beetje bij beetje ingekort. Vanaf het 
moment dat de SGB eigenaar werd, zijn de oude treinen voor recreatief gebruik 
weer op de rails. De SGB organiseert regelmatig evenementen. 
 
Het is niet de bedoeling langs het spoor te gaan lopen! Dit levert gevaarlijke 
situaties op. 

MONUMENTAAL KWADENDAMME 

24. R.K. Kerk ‘Sint Bonifacius’ (rm) 
Johan Frisostraat 7 Kwadendamme 
Za. 11.00-17.00  
Zo. gesloten 
bezichtiging kerk 
 
 
 
 

 

De Heilige Bonifaciusparochie van Kwadendamme dateert van 1801. De huidige 
eenbeukige neogotische kruiskerk met westtoren is gebouwd in 1902. Het brede 
schip en dwarsschip worden overkluisd door houten tongewelven met 
steekkappen. Lager een smallere, met zeven zijden van een onregelmatige 
veelhoek gesloten apsis. Slanke toren in de as van het schip wordt aan de zuidzijde 
geflankeerd door een traptoren en gedekt door een naaldspits. Eenvoudige, op de 
vroege gotiek geinspireerde, driedelige bakstenen traceringen in de vensters. 
Oorspronkelijke polychromie, beglazing en meubilering grotendeels bewaard. 
Mechanisch torenuurwerk, circa 1880, is tegenwoordig niet meer in gebruik. 

 
25. Boerderij informatiepunt Natuurmonumenten (rm) 
Zwaaksedijk 5 Kwadendamme 
Za. 10.00 - 17.00  
Zo. 10.00 - 17.00 
bezichtiging 
 

Dit complex bestaat uit een woning met aangebouwde schuur met origineel 
spantwerk. De schuur is in 2012 gerestaureerd naar de oorspronkelijke 
verschijningsvorm. De gemetselde gevels zijn vervangen door houten 
gepotdekselde gevels. Tevens zijn de mendeuren teruggebracht. 
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26. Burgemeester Lewebank (gm) 
Burg. Lewestraat/Postweg 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
bezichtiging 
 

Bank van Limburgse metselsteen. Afdekking en zitting zijn vervaardigd van Beiers 
graniet. In de rugleuning een gedenkplaat met de wapens van Burgemeester  
Lewe en ‘s-Heer Arendskerke. 
Omdat burgemeester Jhr. U.E. Lewe van Nijenstein de ontwikkeling van Le-
wedorp sterk gestimuleerd heeft, is de bank hem aangeboden bij zijn 40-jarig 
ambtsjubileum (1932). De bank moest toen nog gebouwd worden. Ontwerp door 
F.G.C. Rothuizen, directeur van gemeentewerken van Goes. De bank is onthuld 
door Jacs. van Hekke, namens de drie feestcommissies van ‘s-Heer Arendskerke, 
‘s-Heer Hendrikskinderen en Nieuwdorp. 
 

MONUMENTAAL LEWEDORP 

MONUMENTAAL NIEUWDORP 

27. Boerderij ‘Landlust’ (rm) 
Landlustweg 1 Nieuwdorp 
Za. 12.00 – 17.00  
Zo. 12.00 – 17.00 
bezichtigen boerderij  
horeca aanwezig 
 
 

Het bouwjaar van deze boerderij ligt vermoedelijk in de periode 1680-1690, enkele 
jaren na het ontstaan van de Nieuw Westkraaijertpolder in 1676.  De hoeve is 
decennialang in bezit van voorname families geweest. De drie grote verhoogde 
mendeuren zijn de weerspiegeling van de oorspronkelijke rijkdom van de 
eigenaren van destijds. De schuur is één van de grootste schuren van Zeeland. De 
schuur is voor een groot deel van potdekselwerk voorzien en met riet afgedekt. Ter 
plaatse van de mendeuren is het dak opgewipt. In de langsgevel aan de schuur is 
de woning aan de schuur gebouwd. Het gepleisterde en met dakpannen belegde 
woonhuis, gebouwd met gele ijsselsteentjes, bevat een woonkamer met 
bedsteden, een mooie kamer, een gang en een kelder en opkamer. Eigenlijk een 
vrij traditionele ingerichte Zeeuwse boerenwoning. Tegenwoordig is de hoeve 
ingericht voor feesten en partijen. 
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28. Muziektent (bsdg) 
Dorpsplein Nisse 
Za. hele dag  
Zo. hele dag 
bezichtiging 
muziek zaterdag 14.30 uur tot 15.30 uur muziek door ‘Friends 
of Folk’ en ‘Broazinha’ 
 

Nisse is aangewezen als een rijksbeschermd dorpsgezicht. De kern wordt ook wel 
omschreven als 'een parel in het nationaal landschap'. Het plein is in 1975 geres-
taureerd.  Op het oude plein staat sinds 1932 een muziektent. In 1945 werden de 
muziekleden ijlings opgeroepen deel te nemen aan een muzikale bijdrage  
vanwege de bevrijding. Verder is op het plein een 18e-eeuwse waterpomp en 
vaete aanwezig, een waterpoel, die in vroeger tijden als drinkplaats voor het vee 
gebruikt werd. 

 
29. PKN Ned-hervormde Mariakerk (rm) 
Dorpsplein 49 Nisse 
Za. 13.00-17.00  
Zo. 12.00-16.00 
Zondag komt Ride for the Roses langs, verpozing en muziek 
 

Deze gotische kruiskerk heeft een toren uit ca. 1350, een eenbeukig schip van ca. 
1425, twee dwarsbeuken en een koor. In het schip met houten gewelf zijn bij een 
restauratie rond 1920 twee muurschilderingen ontdekt. Toen zijn ook verschillen-
de grafstenen van het kerkhof in de vloer van het schip gelegd. De zijbeuken –het 
zuider– en noordertransept zijn uit resp.. Ca. 1500 en 1550. Het zuidertransept is 
gebouwd op de oude graftombe van de Heren van Borsele. Het koor dateert uit 
de tweede helft van de vijftiende eeuw. Dit koor is versierd met houten apostel-
beelden en ander houtsnijwerk.  

 
30. Korenmolen ‘De Poel’ (rm) 
Gerbernesseweg 21 Nisse 
Za. 13.00-16.00  
Zo. gesloten 
bezichtiging molen 
 
 
 
 
 
 

Deze Zeeuwse achtkantige grondzeiler is een korenmolen en dateert van 1752. 
Daarmee is dit de op één na oudste nog werkende en tevens kleinste molen in 
Borsele. Alhoewel de molen altijd op het grondgebied van ’s-Heer Abtskerke heeft 
gestaan, is het in de volksmond ‘de molen van Nisse’. In het afgelopen jaar heeft 
grootschalig onderhoud aan de molen plaatsgevonden. De wieken zijn hierbij 
vernieuwd. 

MONUMENTAAL NISSE 
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31. Boerderij ‘Tien gemeten’ (gm) 
Tolhoekweg 1 Oudelande 
Za. 11.00-17.00  
Zo. gesloten 
bolus bakken  
tentoonstelling 16e- en 17e-eeuwse scheepsmodellen 

 
Forse woning met aangebouwde houten schuur, rietgedekt en op de kop afge-
kolfd zadeldak. Opgewipte dakgedeelten boven de mendeuren. Naast de schuur 
een wagenhuis en naast de woning een houten schuurtje en een bakkeet. 
 

MONUMENTAAL OUDELANDE 

MONUMENTAAL OVEZANDE 

32. RK kerk O.L.V. Hemelvaart (gm) 
Hoofdstraat 60 Ovezande 
Za. 13.00-17.00  
bezichtiging 
 
 
 

De neogotische katholieke kerk, gebouwd in 1859, is in 1906-1907 vergroot.  De  
open houten toren is met leien gedekt. Bijzonder zijn het fraaie retabel (schilder- 
of beeldhouwwerk dat bedoeld is om op een altaar te plaatsen), de beelden en de 
mooie kruisweg. In 2017 is de voorgevel gerestaureerd. 
 
Dit jaar bestaat de kerk 160 jaar. In de kerk zijn vele mooie items te zien. Tekst en 
uitleg over de kerkschatten zijn aanwezig. 

 
33. ‘Wit Arjaentje’ (rm) 
Kerkplein 8 Ovezande 
Za. 13.00-17.00  
Zo. 13.00-17.00 
Expositie van Pieter van Staveren, Charlotte Edam  'Arts and 
Entertainment clothing' en Barbara v. Dijk 'Lust voor het oog 
schilderijtjes' 
 
 

Voorheen de Ned-herv. kerk Sint-Petrus-en-Pauluskerk ofwel de Dorpskerk - 
tegenwoordig ‘Wit Arjaentje’. De kerk is in oorsprong een 15e-eeuws gotisch 
bouwwerk. In de 19e eeuw is de kerk gewijzigd.  De huidige vorm bestaat uit een 
eenbeukig rechtgesloten schip. Boven het moderne plafond zijn de spanten van 
het oude tongewelf nog aanwezig. De consistorie is in de 21e eeuw uitgebreid. 
Eenvoudige preekstoel van midden 18e eeuw en een koperen lezenaar. Een 
klavierorgel in 1983 gemaakt door firma van Dam. 
Eén van de in 1887 aangetroffen 15e-eeuwse muurschildering van de Heilige 
Adrianus is in 1958 verplaatst naar de zuidwand van de toren. De toren is in 2016 
gerestaureerd. 
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34. Korenmolen ‘De Blazekop’ (rm) 
Molenweg 3A Ovezande 
Za. 12.00-17.00  
Zo. 12.00-17.00 
koffie met iets lekkers  
springkussen voor kinderen 
 
 
 

Korenmolen op belt, achtkante bovenkruier zonder stelling. In 1884 verhuisde de 
watermolen uit Eemnes naar Ovezande. Nu als Korenmolen met op de 
buitenroede een Bilausysteem.  
 

 
’s-Heerenhoek dorp tussen slicken en blicken   
door J. de Ruiter 
 
De parel van ’s-Heerenhoek Geschiedenis van de parochie H. Willibrordus 1795-2012  
door  Tiny Polderdijk-van ’t Westende en Gerda Raas- Knuit 
 
Baarland land tussen Honte en Zwake  
door J. de Ruiter 
 
Borssele dorp bewesten de vijfzode  
door J. de Ruiter 
 
Nisse dorp aan de Zwake  
door J. de Ruiter 
 
Oude boerderijen in Zeeland  
door W.E.P. van IJsseldijk 
 
De verbroken betovering Mentaliteit en cultuur in pre-industrieel Europa  
door P. Spierenburg 
 
Beschrijvingen uit het rijksmonumentenregister 
www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/ 

BRONVERMELDING 
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Muurschildering op de graanzolder van korenmolen De Vijf Gebroeders 


