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Middelburg
In de archieven van de gemeente Middelburg is terug te vinden een schrijven van Willem prins van Oranje gedateerd 26 januari 1577:
aan de Middelburgse overheid voor t laatst en verklaar bij deze openlijk dat het U niet toekomt: inb. particulier U te becommeren met yemants concientie en niet te beletten haar 
coophandelhandwerk te doen.....
De Zwijger schreef deze brief op verzoek van de doopsgezinde gemeente die door de plaatselijke overheid werd gediscrimineerd.
In die tijd was de Vermaning gevestigd aan de Schotse Hoek achter de St Pieterskerk, "een kolenpakhuis op t Hofplein".
In 1629 is de Vermaning aan de Hoogstraat in gebruik genomen. In dat gebouw is thans (2009) het Theaterproductiehuis Zeeland gevestigd. De huidige Vermaning is gevestigd op
het adres Lange Noordstraat 62.Het monumentale gebouw naast de Vermaning is de voormalige pastorie. De Vermaning is ontworpen door de architect K.Stoffels. De stijl wordt wel 
neorenaissance genoemd. De bouw is voltooid in 1889. In dezelfde stijl heeft Stoffels ook de Vermaning te Vlissingen (vernield in de Tweede Wereldoorlog) en de Vermaning te Den 
Haag ontworpen.

Wandelpad
's Heerenhoek verlaat U over de Molendijk. U heeft in het dorp een oude kerk bestemd voor een hervormde gemeente gemist. Dat kerkgebouw bestaat, maar is te bewonderen in het 
Openluchtmuseum te Arnhem. Na verplaatsing van de kerk dreigde enige tijd later de afbraak van de Grote Kerk te Zierikzee. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Oude 
Zeeuwse Kerken, die zich ondermeer tot doel stelt  het behoud van monumentale Zeeuwse kerken te verzekeren.

In ieder geval ziet u op de wandeling door de polders links en rechts torenspitsen. U komt langs Nieuwdorp. Het dorp is gelegen in de Kraaijertpolder. Kraaijert betekent: zandbank.
Aan de rand van het dorp (oostzijde) is een meekrapmuseum gevestigd. In het dorp treft u een 17e eeuwse dorpsring met in het midden een gereformeerde kerk aan.
De route loopt verder langs een restant van de oude Sloe. Moderne windmolens stofferen het landschap. Zodra u het spoorviaduct is overgewandeld loopt U op de vork rechts de
Binnendijk op. Bij de volgende vork houdt u links aan om op de volgende vork een keuze te maken.
Ofwel u gaat rechtsaf via de Arne (waterloop) richting Nieuw-& St.Joosland ofwel U gaat linksaf. U komt dan ook in het dorp uit, maar u kiest dan voor het zicht op een mooie polder. 
Als u voor de optie de Arne kiest, loopt de route over de A58 richting Arnemuiden. Bij de ingang van het "stadje", voordat u het water passeert, slaat de route linksaf de kanaaldijk op. 
U komt bij de haven van Nieuwland uit.
Kiest u voor de andere optie, dan loopt u door het dorp naar café de Rode Leeuw. U ziet daar een fiets- en voetgangersviaduct onder de A58. Neem die route en blijf aan de oostzijde 
van de N57.

Waar de twee routes samenkomen loopt het pad verder richting Middelburg via de Electraweg en Grenadiersweg. Na een kleine kilometer ziet u aan de linkerhand een viaduct onder 
de N57. Die weg volgt u. U loopt over de Torenweg. Aan uw linkerhand ziet u de penitentiaire inrichting "Torentijd".
U loopt aan de rechterkant van de weg over een voetgangerspad. Direct na de tweede rotonde slaat u rechtsaf een fiets-en wandelpad op, de Overloper genaamd. U arriveert bij een 
winkelplein. U loopt langs de linkerzijde  van het plein, u passeert het plein en loopt langs een water aan uw linkerhand, de straat Saffier op. Na een tiental meters heeft u aan uw 
linkerhand een fiets-annex wandelpad dat u afloopt tot aan de achterzijde van het NS-station. Een tunnel onder het spoor leidt u naar de voorzijde. U slaat links de hoek om en u 
komt uit bij de hoofdingang van het NS-station Middelburg.
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