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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 11bevindt zich een grote ingebouwde ruimte. Dit was de schuilkerk De ruimte is nog
steeds aanwezig,maar thans een deel 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 gelegen op het zgn Schelde-terrein. 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 gebouw is in
neorenaissance naar een ontwerp van architect Stoffels opgetrokken. Het is in 1944 onherstelbaar beschadigd bij een geallieerd bombardement.
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 ‘s zondags in het gebouw door gemeenteleden een
gespreksdienst gehouden.

Wandelpad
als u de NS-stationshal in Vlissingen komt uitgelopen, ziet u voor u een sluizencomplex. U loopt daarheen en als u aan de andere kant van het complex is
aankomen loopt u, links aanhoudend naar de de Westerscheldekant van de dijk. U loopt over de dijk richting centrum. U passeert een sluis in de monding van een
jachthaven. Vanuit de verte ziet U Michiel de Ruijter over de Westerschelde en in het bijzonder over het Schooneveld uitkijken.
U vervolgt uw weg naar de kop van het Bellamypark (een voormalige haven). Rechts voor gaat u de Kerkstraat in (oude Vermaning).
Hierna volgt een opsomming van straten. Als u de instructie goed opvolgt komt U straks op het strand uit.
Loop de Kerkstraat uit, rechts Achter de Kerk, Branderijstraat, rechts Lepelstraat, 2de links Groenewoud, 3de links Vlamingstraat die overgaat in de Vrouwestraat
(let op nr 45-menniste erve).
Rechts Marktstraat, links Lange Zelke, rechts Torenstraat, tweede rechts Zeemanserve, links Schutterijstraat, rechts naar de Walstraat.
De Walstraat, de winkelstraat van Vlissingen, loopt u naar links af. De kop heet Betje Wolfplein. Rechtsaf de Aagje Dekenstraat in. Wellicht is U opgevallen dat het
stratenpatroon een grillig verloop kent. De oorzaak is de aanwezigheid van de scheepswerf De Schelde in de binnenstad. De werf had grond nodig om te kunnen
uitbreiden, dat ging ten koste van de binnenstad. Vlissingen en De Schelde zijn met elkaar vergroeid. De activiteiten van de werf worden nu overgebracht naar het
industrieterrein in de Sloe haven. Dus vallen er nu gaten in de stad waar tot voor kort grote fabrieksgebouwen het straatbeeld beheersten.
in ieder geval bij de Scheldestraat ziet u een groot leeg terrein. Wanneer U op het eind van de Glacisstraat staat, staat U tegenover de ruimte waarop een
Vermaning heeft gestaan. Verderop het terrein staat de machinefabriek. Daar lag vroeger de Peperdijk met een Vermaning.
Van de Glacisstraat loopt u de Van Dishoeckstraat in, de tweede straat links de Verkuil Quakkelaarstraat in, rechts de Scheldestraat, links de Paul Krug̈erstraat, op
de T-kruising rechts de Badhuisstraat in. Bij het stoplicht rechtsaf de Koudekerkseweg op, bij voorkeur loopt u op het voor u linkertrottoir. Nadat u voor het
ziekenhuis langs bent gelopen gaat u linksaf de Vrijdomweg op. U loopt langs de voormalige Vermaning (God is liefde), thans in gebruik bij de Pinkstergemeente.
U loopt door de eerste straat links, de Bakkersdorplaan, op. Vervolgens de 2de straat links Nolleweg, dan links, rechts de Burg. Van Woelderenlaan op. U komt bij
de Leeuwentrap. De trap op. Op de boulevard rechts. Geniet van de zee.
U kan over het strand lopen of blijft u liever dichter bij de tekst van de routebeschrijving/kaart. Het maakt niet uit. Uiteindelijk gaat de route over de Galgeweg (bij
Dishoek) verder. U loopt door tot u bij een t-kruising komt, daar gaat u rechts de Vlissingseweg op. U kruist wat later de N288, die u oversteekt. U bevindt zich dan
op de Jacoba van Beieren weg.
Vanaf hier kan u de tekst volgen van wandelroute 3 (Middelburg - Vlissingen), laatste alinea, 2de gedeelte

