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Vlissingen
De oudste kerk heeft gestaan aan de oostzijde van de oude haven, het huidige Bellamypark. Het
vierde huis vanaf de Kerkstraat is het huidige pand nr. 46. De achterzijde heet Achter de Kerk.
Achter het woonhuis/pakhuis Achter de Kerk 11 bevindt zich een grote ingebouwde ruimte. Dit was
de schuilkerk. De ruimte is nog steeds aanwezig, maar maakt thans deel uit van het
appartementencomplex. De ingang bestaat nog steeds, nl. het steegje tussen Achter de kerk 7 en
Schuitvlotstraat 1.
Dan is er een restant van de menniste erve, een terrein aan de Korte Vrouwestraat waar vier
huisjes werden gebouwd voor de armen van de gemeente. Dit is thans het stukje Vrouwestraat aan
de oostkant van de Walstraat, nr. 45.
Vervolgens is er de kerk aan de Peperdijk. De kerk is verlaten in 1890. De gemeente is toen
verhuisd naar de Van Dishoeckstraat. Het gebouw stond aan de oostkant van de straat, op de hoek
Glacisstraat tussen Glacisstraat en Aagje Dekenstraat. Het was een neorenaissance gebouw naar
een ontwerp van architect Stoffels. Het gebouw is in 1944 bij een geallieerd bombardement
onherstelbaar beschadigd.
In 1948 is het gebouw aan de Vrijdomweg 1, gebouwd in Delftse Schoolstijl, gesticht. Na de fusie
van de gemeenten Vlissingen en Middelburg is het gebouw verkocht aan de Pinkstergemeente.
Buiten het zomerseizoen wordt eenmaal per veertien dagen in het gebouw een gespreksdienst
gehouden.

Wandelpad
U is (bij wijze van spreken) met de trein in Middelburg aangekomen of al wandelend vanuit 's
Heerenhoek. U staat voor de hoofdingang van het NS-station. U steekt aan de linkerzijde de brug
over. Maak gebruik van de zebra!
U loopt de Stationsstraat uit,weer een brug over, een zebra over en U draait naar links. Aan uw
linkerhand, overhet water, ziet de Provinciale Bibliotheek, en een eind verderop het
Gerechtsgebouw.
U komt op de Hoogstraat(met de oude Vermaning) Varkensmarkt en u slaat rechtsaf de
Gravenstraat in. U vervolgt de weg en u komt uit op de Markt (voor toeristische informatie kunt u
terecht op Markt nr. 65c). U steekt de Markt diagonaalsgewijs
over en loopt langs de rechterzijde van het oude stadhuis (Scheldegothiek) de Lange Noordstaat in.
Op nr 62 bent U bij de huidige Vermaning aangekomen.
Van de Vermaning in Middelburg loopt het pad richting Vlissingen.
Schuin links voor de Vermaning loopt u de Sint Antheunisstraat in, op het eind linksaf
de Penninghoeksingel, bij de tweede brug rechts de Seisstraat in.
Bij kruispunt Seisplein loopt u - aangekomen bij het stoplicht - rechtdoor. ATTENTIE, u draait
vervolgens naar links en u staat voor het stoplicht om over te steken naar de Joodse begraafplaats.
Na de oversteek draait u naar rechts.
Vervolgens loopt u rechtdoor naar de vork. U houdt rechts aan. U loopt dus aan de linkerzijde van
de Seissingel.
Bij de eerste weg links slaat u af en terstond weer links. U bevindt zich thans in de Jodengang met
een Portugees Joodse begraafplaats die niet langer in gebruik is. Die gang leidt u naar de
Seissingel terug. U vervolgt uw weg door rechts af te slaan. U houdt de stadsgracht aan uw
linkerhand. Na een vijftigtalmeter direct na het passeren van een watergang slaat u rechtsaf het
Griffioenpad op, weg van de gracht. U loopt door totdat U bij een brug komt. U gaat linksaf een
fiets-, wandelpad op dat uitkomt op de Koninginnelaan. Bij het kruispunt slaat u rechts af de
Breeweg op om vervolgens bij het tweede kruispunt links de Kruisweg op te gaan.
Die weg volgt U tot aan het stoplicht bij de Koudekerkseweg. Schuin links voor U ziet
de ingang van het huis Torenvliet met park.
Torenvliet is het Korenvliet van Adriaan en Olivier (Huizinga). Het huis is thans bij de Roosevelt
Academy - een dependance van de Universiteit Utrecht - in gebruik. Aan de achterzijde van het
huis, bij het begin van het park, heeft een van de leden van dg Walcheren een stevige hand
toegestoken bij de aanleg van een labyrinth.
U steekt de weg over, en draait rechtsaf richting Koudekerke. U maakt gebruik van de
tunnel om daarna links af te slaan. De Abeelseweg neemt u langzaam mee de polder in. U blijft wel
aan de rand. Direct na de kruising met de Vlissingse Watergang slaat u rechtsaf. U houdt de
Watergang aan uw rechterhand. Deze bunkers uit de Tweede Wereldoorlog vormden een
onderdeel van de Duitse Atlantikwal. Veel bunkers zijn geruimd, niet alle. Om de Duitse troepen uit
de bunkers te verdrijven hebben in 1944 de geallieerden in de dijken van Walcheren op vier
plaatsen gaten gebombardeerd, waardoor het eiland onder water kwam te staan en de Duitse
troepen wel de bunkers dienden te verlaten om niet in het water te verdrinken.
U houdt de weg aan totdat u op de Jacoba van Beierenweg stuit. Daar slaat u linksaf en op de vork
houdt U links aan, de Vrijburgstraat. U komt uit op de Nieuwe Vlissingseweg. U blijft zo dicht
mogelijk bij die weg. U gaat de Kerklaan op. Bij het Marnixplein (inderdaad hier stond het kasteel
van Marnix van St Aldegonde) kruist via een tunnel de Nieuwe Vlissingseweg. Vervolgens loopt u
over een brug van West-Souburg naar Oost-Souburg. U steekt het Kanaal door Walcheren over.
Aangekomen in Oost-Souburg slaat U rechtsaf de Energieweg op. Direct nadat u onder een brug
bent doorgelopen buigt de Energieweg naar links. De weg gaat over in de Oude Veerhavenweg. Op
de kruising met de Prins Hendrikstraat slaat u linksaf. U arriveert bij NS-station Vlissingen en bij de
aanlegsteiger van het fiets-en voetpont: Vlissingen-Breskens.

