Gekrompen dorpen op Walcheren
weer beleefbaar
bewonersinitiatieven laten het dorp weer zien!

Vroegere gebouwen weer zichtbaar op Werendijke. Door J. van Bijlevelt.
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Detail kaart van Nicolaas Visscher (omstreeks 1676).
Collectie antiquariaat Dat Narrenschip.
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Inleiding

Verspreid over Walcheren liggen verschillende gehuchten. Vaak klein en onopvallend. Vroeger waren ze echter groter en in
het bezit van een kerk. Alleen al binnen de
gemeentegrenzen van Veere gaat het om
10 plaatsen, maar ook elders op Walcheren
kunnen we gehuchten met een soortgelijke
geschiedenis aantreffen. We noemen ze:
’Gekrompen dorpen’.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
heeft in maart 2012 bewoners, eigenaren
en andere geïnteresseerden uitgenodigd
mee te denken over het herstel of zichtbaar
maken van een cultuurhistorisch of archeologisch object, dat direct verband heeft met
een gekrompen dorp op Walcheren.
Tijdens de startbijeenkomst kwamen er
volop ideeën naar voren van zo’n 25 bewoners uit verschillende Walcherse gekrompen dorpen. Zij hebben in groepjes hun
ideeën op papier gezet. Er kwamen uiteindelijk inzendingen binnen van de dorpen:
Werendijke, Krommenhoeke, Poppekerke,
Oud Vlissingen, Buttinge, Boudewijnskerke
en West Souburg.
Er vond een ‘Verkiezing van het beste
idee’ plaats waarbij alle groepjes hun stem
mochten uitbrengen. De drie winnaars

Gekrompen dorpen logo, ontworpen door de
Walcherse Archeologische Dienst

mochten hun ideeën tot uitvoering brengen. Er is hard gewerkt door de winnende werkgroepleden van Boudewijnskerke,
Werendijke en Poppekerke. Ze vroegen
offertes op, zochten naar oude foto’s van
hoe het er vroeger uitzag en spitten archieven door op zoek naar archeologische
informatie. Ook moesten plannen bijgesteld worden omdat in de praktijk bleek dat
sommige zaken niet gerealiseerd konden
worden. Gelukkig konden zij op de onvoorwaardelijke steun rekenen van de Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), WAD,
Gemeente Veere en SLZ.
De Walcherse Archeologische Dienst heeft
speciaal een logo ontworpen dat symbool
staat voor een gekrompen dorp.
Onderdeel van het project was tevens dat
alle bebouwde-komborden aangepast zijn
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met het ‘gekrompen dorp’ logo. En deze zijn
alle in dezelfde lay-out uitgevoerd. Zo wordt
duidelijk dat u een gekrompen dorp in of uit
rijdt. Dank hiervoor aan Gemeente Veere en
het Waterschap Scheldestromen.
Tevens is in de tien gekrompen dorpen
(Boudewijnskerke, Buttinge, Hoogelande,
Sint Janskerke, Krommenhoeke, Mariekerke,
Poppekerke, Poppendamme, Werendijke
en Zanddijk) een informatiebord geplaatst
met daarop historische informatie over het
betreffende dorp.

Het project is afgerond met een fietsexcursie
langs de drie winnende gekrompen dorpen
op 26 juni 2013.
Bij deze willen wij alle betrokkenen: inwoners, deelnemers, eigenaren, vrijwilligers,
projectmedewerkers en de deelnemende
organisaties hartelijk bedanken voor hun
inzet die dit project zichtbaar heeft gemaakt.
In deze brochure geven wij een toelichting
op de resultaten. U kunt deze zelf bekijken
door de route te fietsen of te wandelen middels de kaartjes in deze brochure.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
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Geofysisch bodemonderzoek Werendijke
Op en rond de plaats van de boerderij en de minicamping Werendijke lag in
de Middeleeuwen het dorpje of gehucht
Werendijke. Het bestond uit het vrouwenklooster Porta Coeli (Hemelpoort), een
kerk en waarschijnlijk ook enkele boerderijen. Hiervan is vandaag niets meer te zien.
Het klooster is tijdens de Middeleeuwen
al opgegeven en de kerk is tijdens de
‘Spaanse troebelen’ in 1572-1574 verwoest.
Hierdoor behoort Werendijke tot één van
de gekrompen dorpen van Walcheren. Het
project ‘Gekrompen dorpen’ van Stichting
Landschapsbeheer Zeeland is bedoeld om
delen van deze gekrompen dorpen weer
zichtbaar of beleefbaar te maken; zo ook in
Werendijke. Maar hoe zag het dorpje eruit;
waar stonden de gebouwen?
De veldnamenkaart van voor de Tweede
Wereldoorlog verraadt ons op welk veld de
kerk heeft gestaan. Een afbeelding uit 1550
laat ons een kerkje en enkele huizen zien.
Veel meer weten we niet. De gehele kerk
en eventueel omringende boerderijen zijn
in de 16e eeuw gesloopt. Alleen delen van
het woonhuis van de boerderij Werendijke
kunnen nog van het oude klooster zijn.
Als men in vroegere tijden een gebouw
sloopte, dan deed men dat tot aan de
grond. Ondergrondse muurdelen en fun-

deringen liet men zitten. Deze uitgraven
was blijkbaar te veel moeite; ze zaten ook
niet in de weg. Archeologen proberen
deze funderingen in kaart te brengen en
kunnen zo een reconstructie van de oude
gebouwen maken. Maar dan moeten zij
wel weten waar ze moeten zoeken. Voor
het onderzoek naar de plaats van de kerk
en het kerkhof van Werendijke is gebruik
gemaakt van geofysisch bodemonderzoek. De onderzoeksgroep ORBit van de
Universiteit Gent heeft zich hierop gespecialiseerd en heeft op de akker ten westen
van de boerderij Werendijke een onderzoek
uitgevoerd.
Elektro Magnetische Inductie
Het bodemonderzoek gebeurde door middel van elektromagnetische inductie. Het
onderzoeksteam van ORBit heeft in parallelle stroken over de gehele akker met een
quad een sensor langzaam voortgetrokken.
In de sensor zitten een zendspoel en verschillende ontvangstspoelen. De zendspoel
wekt een magnetisch veld op, waardoor in
de bodem elektrische stroompjes ontstaan.
Deze stroompjes wekken op hun beurt een
tweede magnetisch veld op. Delen van de
beide magnetische velden worden opgevangen door de ontvangstspoelen. En zo
wordt de elektrische geleidbaarheid van de
bodem opgemeten. De elektrische geleidbaarheid is de eigenschap van een materiaal
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Overzicht van het geofysisch bodemonderzoek (EMI) met duidelijk herkenbaar de oude weg, de funderingen
van de kerk, het kerkhof en mogelijk ook de vliedberg. Foto:ORBit/Universiteit Gent

om elektrische stroom te geleiden. Slappe
kleiige grond, bijvoorbeeld, geleidt elektrische stroom beter dan zandige bodem en
veel beter dan een verharde weg of bijvoorbeeld een fundering van een muur.
Op hetzelfde moment kan door het eerste magnetische veld vanuit de zendspoel
ook de zogenaamde magnetische suscep-

6

tibiliteit gemeten worden. Eenvoudig kan
worden gesteld dat hiermee gemeten kan
worden in welke mate de bodem magnetisch kan worden gemaakt. En zo kunnen
de onderzoekers verschillen in kaart brengen tussen verschillende soorten bodem,
organisch materiaal, verstoringen van de
bodem (bijvoorbeeld opgevulde sloten) en
funderingen van baksteen.

Het “ORBit-karretje”.

De resultaten zijn spectaculair. De metingen tonen ons duidelijk de oude wegen,
de oude kerkhofmuur, delen van de funderingen van de kerk en mogelijk ook de
plaats van de vliedberg die bij het dorpje
heeft gelegen. Deze resultaten liggen aan
de basis van het gemaakte tafereel op het
doorkijkvenster dat nu bij Werendijke staat.
Overige resultaten Werendijke
Als gevolg van het EMI onderzoek zijn
vier kerktorens gemaakt van ongeveer één
meter hoog. Deze zijn geplaatst op de hoeken van de voormalige kerk. Hierdoor is het
meer zichtbaar hoe de contouren van de
kerk waren en waar de exacte locatie zich
bevond.

juistheid geweld aan te doen. De tekening is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking
met de Walcherse Archeologische Dienst en
de familie Dingemanse, de huidige bewoners van Werendijke.
De reconstructie is gebaseerd op de veldnamenkaart van voor de Tweede Wereldoorlog,
Kerktoren Werendijke
gemaakt door Cipta Indah.

Ook is er een doorkijkvenster geplaatst met
een tekening (Artist Impression) van het
voormalige dorp. Zie voorzijde van deze
brochure. De kunstenaar dhr. J. van Bijlevelt
baseert de tekening op de beschikbare historische bronnen om tot een zo reëel mogelijke reconstructie van Werendijke rond
1550 na Chr. te komen. Hij voegt een sfeervolle impressie toe, zonder de historische
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de oude kaart van Visscher-Roman uit circa
1655 en van de gebroeders Hattinga uit
1750, de tekening van het dorp op Het
Panorama van Walcheren gemaakt rond
1550 door Antoon van den Wijngaerde.
Vooral het geofysisch bodemonderzoek
door ORBit van de Universiteit van Gent

Werendijke op het Panorama van Walcheren
Reproductie: Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.

heeft de inrichting van het terrein en de
locatie van de funderingen van de voormalige kerk en het kerkhof in kaart gebracht.
In de tekening staat de kerk met kerkhof
centraal in het blikveld, het voormalige
klooster Porta Coeli of Hemelpoort ligt ter
hoogte van de huidige boerderij. In de hoek
van de oude weg, rechts te zien, is ook een
boerderijgebouw getekend.
Het klooster uit 1249 is weergegeven in
een mozaïek door Rob Herbers naar het
Panorama van Walcheren. Hij heeft hier
voor € 300,- aan vrijwilligersuren ingestoken en daarbij ruim 1700 steentjes
gebruikt. Het is geplaatst bij de entree van
mini-camping & kloostertuin “Werendijke”
van de familie Dingemanse te Zoutelande.

Mozaïek door Rob Herbers.
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Doorkijkvenster Poppekerke door J. van Bijlevelt

In Poppenkerke is er een doorkijkvenster geplaatst met een tekening (Artist
Impression) van het voormalige dorp. De
kunstenaar dhr. J. van Bijlevelt baseert
de tekening op de beschikbare historische
bronnen om tot een zo reëel mogelijke
reconstructie van Poppekerke rond 1550
na Chr. te komen. Hij voegt een sfeervolle
impressie toe, zonder de historische juistheid geweld aan te doen. De tekening is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking
met de Walcherse Archeologische Dienst,
het Zeeuws Archief en de projectgroep
Poppekerke uit Westkapelle.
De reconstructie is gebaseerd op de oude
kaart van de gebroeders Hattinga uit 1750,
de tekening van het dorp op Het Panorama
van Walcheren gemaakt rond 1550 door
Antoon van den Wijngaerde, de kadastrale
minuut uit 1832, een precieze plattegrond
opgetekend in 1851 van de toen nog staande ruïne, twee mooie gravures van diezelfde
ruïne uit het midden van de 17e en de 18e
eeuw en studies naar kerk- en boerderijbouw in de Middeleeuwen.

In de tekening is de kerk omgeven door een
kerkhof met lage muur. Links is de vliedberg
nog te zien die later is weggegraven. De
getekende boerderij is een impressie van de
kunstenaar die niet uit de historische bronnen naar voren komt, maar wel de sfeer van
het voormalige dorp weergeeft.
Poppekerke is tevens verrijkt met een picknickset met fietsenrek waar men tijdens de
wandeling of fietstour even kan uitrusten
en genieten van de mooie omgeving.

Eerste gebruikers van de picknickbank: Rob, Jan, Gerard
en Johan van SLZ. Foto: Karin Mol
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Vogelvlucht Krommenhoeke door J. van Bijlevelt

De werkgroep uit Krommenhoeke was vierde geworden in de verkiezing en stond, als
reserve uit de gemeente Veere, op de lijst.
Helaas konden zij hun plannen niet tot uitvoering brengen omdat de eerste drie winnaars al snel resultaten boekten. Aangezien
het projectplan de mogelijkheid bood om in
vier gekrompen dorpen een doorkijkvenster
te plaatsen, heeft Krommenhoeke deze eer
gekregen. Het doorkijkvenster bevat een
tekening (Artist Impression) van het voormalige dorp. De kunstenaar J. van Bijlevelt
baseert de tekening op de beschikbare historische bronnen om tot een zo reëel mogelijke
reconstructie van Krommenhoeke rond 1550
na Chr. te komen. Hij voegt een sfeervolle
impressie toe, zonder de historische juistheid
geweld aan te doen. De tekening is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met de
Walcherse Archeologische Dienst.
De reconstructie is gebaseerd op de veldnamenkaart van voor de Tweede Wereldoorlog,
de oude kaart van Visscher-Roman uit circa
1655 en van de gebroeders Hattinga uit
1750, de tekening van het dorp op Het
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Panorama van Walcheren gemaakt rond
1550 door Antoon van den Wijngaerde, de
kadastrale minuut uit 1832 en studies naar
kerk- en boerderijbouw in de Middeleeuwen.
In de tekening is het dorp in vogelvlucht
weergeven. Links van de voormalige kerk met
kerkhof staat de grote boerderij die later ook
het Hof Krommenhoeke is genoemd. Rechts
tegenover de kerk staan vier boerderijen.
De meest rechtse staat op wat mogelijk het
‘neerhof’ was en behoorde bij de vliedberg.
Het is vanuit deze inrichting van neerhof en
aangrenzend mottekasteel op de berg, dat de
ambachtsheer de parochie Krommenhoeke
met een trotse eigen kerk heeft gesticht.

Krommenhoeke op het Panorama van Walcheren.
Reproductie: Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet,
Antwerpen

e
k
r
e
k
s
n
ÿ
Boudew
Ook in Boudewijnskerke is er een doorkijkvenster geplaatst met een tekening (Artist
Impression) van het voormalige dorp. De
kunstenaar dhr. J. van Bijlevelt baseert de
tekening op de beschikbare historische bronnen om tot een zo reëel mogelijke reconstructie van Boudewijnskerke rond 1550
na Chr. te komen. Hij voegt een sfeervolle
impressie toe, zonder de historische juistheid
geweld aan te doen. De tekening is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met de
Walcherse Archeologische Dienst en het
Zeeuws Archief. De reconstructie is gebaseerd op de oude kaart van Visscher-Roman
uit circa 1655 en van de gebroeders Hattinga
uit 1750, de kadastrale minuut uit 1832, een
tekening uit 1843 van de toenmalige ruïne,
een foto van diezelfde ruïne van kort voor
1870 en studies naar kerk- en boerderijbouw
in de Middeleeuwen.

In de tekening is links de nog bestaande
vliedberg te zien. Rond 1550 was dit geen
mottekasteel meer: er stond geen kasteeltoren meer op. Centraal is de kerk met kerkhof
te zien, die omgeven wordt door enkele
boerderijen. Zij vormden toen het gehucht
Boudewijnskerke.
Langs het kerkepad in Boudewijnskerke zijn
tevens zes kleine tekstbordjes geplaatst ter
informatie.

Kerkebordjes
langs het
wandelpad.

Doorkijkvenster Boudewijnskerke door J. van Bijlevelt
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Fietsroute
Inleiding
Verspreid over Walcheren liggen verschillende gehuchten. Vaak klein en onopvallend. Vroeger waren ze echter groter en in
het bezit van een kerk. Alleen al binnen de
gemeentegrenzen van Veere gaat het om
10 plaatsen, maar ook elders op Walcheren
kunnen we gehuchten met een soortgelijke
geschiedenis aantreffen. We noemen ze:
’Gekrompen dorpen’.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
heeft in maart 2012 bewoners, eigenaren
en andere geïnteresseerden uitgenodigd
mee te denken over het herstel of zichtbaar
maken van een cultuurhistorisch of archeologisch object, dat direct verband heeft
met een gekrompen dorp op Walcheren.
Tijdens de startbijeenkomst kwamen
er volop ideeën naar voren van zo’n 25
bewoners uit verschillende Walcherse
gekrompen dorpen. Zij hebben in groepjes
hun ideeën op papier gezet. Er kwamen
uiteindelijk inzendingen binnen van de
dorpen: Werendijke, Krommenhoeke,
Poppekerke, Oud Vlissingen, Buttinge,
Boudewijnskerke en West Souburg. Er vond
een ‘Verkiezing van het beste idee’ plaats
waarbij alle groepjes hun stem mochten
uitbrengen. De 3 winnaars mochten hun
ideeën tot uitvoering brengen. Er is hard
gewerkt door de winnende werkgroepleden van Boudewijnskerke, Werendijke en
Poppekerke. Ze vroegen offertes op, zochten naar oude foto’s van hoe het er vroeger uitzag en spitten archieven door op
zoek naar archeologische informatie. Ook
moesten plannen bijgesteld worden omdat
in de praktijk blijkt dat sommige zaken
12

niet gerealiseerd konden worden. Gelukkig
konden zij op de onvoorwaardelijke steun
rekenen van het SCEZ, WAD, Gemeente
Veere en SLZ.
De Walcherse Archeologische Dienst heeft
speciaal een logo ontworpen (zie voorzijde) wat symbool staat voor een gekrompen dorp.
Onderdeel van het project was tevens dat
alle bebouwde komborden aangepast zijn
met het ‘gekrompen dorp’ logo. En deze
zijn allen in dezelfde lay-out uitgevoerd.
Hierdoor is het duidelijk geworden dat u
een gekrompen dorp in of uit rijdt. Dank
hiervoor aan Gemeente Veere en het
Waterschap Scheldestromen.
Foto: er komt nog een foto van een kombord; ruimte vrij houden
Foto onderschrift: Kombord
Fotograaf: SLZ
Tevens is in de 10 gekrompen dorpen
(Boudewijnskerke, Buttinge, Hoogelande,
Sint Janskerke, Krommenhoeke,
Mariekerke, Poppekerke, Poppendamme,
Werendijke en Zanddijk) een informatiebord geplaatst met daarop historische
informatie over het betreffende dorp.
Het project is afgerond met een fietsexcursie langs de drie winnende gekrompen
dorpen op 26 juni 2013.
Bij deze willen wij alle betrokkenen; inwoners, deelnemers, eigenaren, vrijwilligers,
projectmedewerkers en de deelnemende
organisaties hartelijk bedanken voor hun
inzet die dit project zichtbaar hebben
gemaakt. In deze brochure geven wij een
toelichting op de resultaten. U kunt deze
zelf zien door de route te fietsen of te

Pag. 2: Inleiding
Verspreid over Walcheren liggen verschillende gehuchten. Vaak klein en onopvallend. Vroeger waren ze echter groter en in
het bezit van een kerk. Alleen al binnen de
gemeentegrenzen van Veere gaat het om
10 plaatsen, maar ook elders op Walcheren
kunnen we gehuchten met een soortgelijke
geschiedenis aantreffen. We noemen ze:
’Gekrompen dorpen’.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
heeft in maart 2012 bewoners, eigenaren
en andere geïnteresseerden uitgenodigd
mee te denken over het herstel of zichtbaar
maken van een cultuurhistorisch of archeologisch object, dat direct verband heeft
met een gekrompen dorp op Walcheren.
Tijdens de startbijeenkomst kwamen
er volop ideeën naar voren van zo’n 25
bewoners uit verschillende Walcherse
gekrompen dorpen. Zij hebben in groepjes
hun ideeën op papier gezet. Er kwamen
uiteindelijk inzendingen binnen van de
dorpen: Werendijke, Krommenhoeke,
Poppekerke, Oud Vlissingen, Buttinge,
Boudewijnskerke en West Souburg. Er vond
een ‘Verkiezing van het beste idee’ plaats
waarbij alle groepjes hun stem mochten
uitbrengen. De 3 winnaars mochten hun
ideeën tot uitvoering brengen. Er is hard
gewerkt door de winnende werkgroepleden van Boudewijnskerke, Werendijke en
Poppekerke. Ze vroegen offertes op, zochten naar oude foto’s van hoe het er vroeger uitzag en spitten archieven door op
zoek naar archeologische informatie. Ook
moesten plannen bijgesteld worden omdat
in de praktijk blijkt dat sommige zaken

niet gerealiseerd konden worden. Gelukkig
konden zij op de onvoorwaardelijke steun
rekenen van het SCEZ, WAD, Gemeente
Veere en SLZ.
De Walcherse Archeologische Dienst heeft
speciaal een logo ontworpen (zie voorzijde) wat symbool staat voor een gekrompen dorp.
Onderdeel van het project was tevens dat
alle bebouwde komborden aangepast zijn
met het ‘gekrompen dorp’ logo. En deze
zijn allen in dezelfde lay-out uitgevoerd.
Hierdoor is het duidelijk geworden dat u
een gekrompen dorp in of uit rijdt. Dank
hiervoor aan Gemeente Veere en het
Waterschap Scheldestromen.
Foto: er komt nog een foto van een kombord; ruimte vrij houden
Foto onderschrift: Kombord
Fotograaf: SLZ
Tevens is in de 10 gekrompen dorpen
(Boudewijnskerke, Buttinge, Hoogelande,
Sint Janskerke, Krommenhoeke,
Mariekerke, Poppekerke, Poppendamme,
Werendijke en Zanddijk) een informatiebord geplaatst met daarop historische
informatie over het betreffende dorp.
Het project is afgerond met een fietsexcursie langs de drie winnende gekrompen
dorpen op 26 juni 2013.
Bij deze willen wij alle betrokkenen; inwoners, deelnemers, eigenaren, vrijwilligers,
projectmedewerkers en de deelnemende
organisaties hartelijk bedanken voor hun
inzet die dit project zichtbaar hebben
gemaakt. In deze brochure geven wij een
toelichting op de resultaten. U kunt deze
zelf zien door de route te fietsen of te
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Wandelroute
Inleiding
Verspreid over Walcheren liggen verschillende gehuchten. Vaak klein en onopvallend. Vroeger waren ze echter groter en in
het bezit van een kerk. Alleen al binnen de
gemeentegrenzen van Veere gaat het om
10 plaatsen, maar ook elders op Walcheren
kunnen we gehuchten met een soortgelijke
geschiedenis aantreffen. We noemen ze:
’Gekrompen dorpen’.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
heeft in maart 2012 bewoners, eigenaren
en andere geïnteresseerden uitgenodigd
mee te denken over het herstel of zichtbaar
maken van een cultuurhistorisch of archeologisch object, dat direct verband heeft
met een gekrompen dorp op Walcheren.
Tijdens de startbijeenkomst kwamen
er volop ideeën naar voren van zo’n 25
bewoners uit verschillende Walcherse
gekrompen dorpen. Zij hebben in groepjes
hun ideeën op papier gezet. Er kwamen
uiteindelijk inzendingen binnen van de
dorpen: Werendijke, Krommenhoeke,
Poppekerke, Oud Vlissingen, Buttinge,
Boudewijnskerke en West Souburg. Er vond
een ‘Verkiezing van het beste idee’ plaats
waarbij alle groepjes hun stem mochten
uitbrengen. De 3 winnaars mochten hun
ideeën tot uitvoering brengen. Er is hard
gewerkt door de winnende werkgroepleden van Boudewijnskerke, Werendijke en
Poppekerke. Ze vroegen offertes op, zochten naar oude foto’s van hoe het er vroeger uitzag en spitten archieven door op
zoek naar archeologische informatie. Ook
moesten plannen bijgesteld worden omdat
in de praktijk blijkt dat sommige zaken
14

niet gerealiseerd konden worden. Gelukkig
konden zij op de onvoorwaardelijke steun
rekenen van het SCEZ, WAD, Gemeente
Veere en SLZ.
De Walcherse Archeologische Dienst heeft
speciaal een logo ontworpen (zie voorzijde) wat symbool staat voor een gekrompen dorp.
Onderdeel van het project was tevens dat
alle bebouwde komborden aangepast zijn
met het ‘gekrompen dorp’ logo. En deze
zijn allen in dezelfde lay-out uitgevoerd.
Hierdoor is het duidelijk geworden dat u
een gekrompen dorp in of uit rijdt. Dank
hiervoor aan Gemeente Veere en het
Waterschap Scheldestromen.
Foto: er komt nog een foto van een kombord; ruimte vrij houden
Foto onderschrift: Kombord
Fotograaf: SLZ
Tevens is in de 10 gekrompen dorpen
(Boudewijnskerke, Buttinge, Hoogelande,
Sint Janskerke, Krommenhoeke,
Mariekerke, Poppekerke, Poppendamme,
Werendijke en Zanddijk) een informatiebord geplaatst met daarop historische
informatie over het betreffende dorp.
Het project is afgerond met een fietsexcursie langs de drie winnende gekrompen
dorpen op 26 juni 2013.
Bij deze willen wij alle betrokkenen; inwoners, deelnemers, eigenaren, vrijwilligers,
projectmedewerkers en de deelnemende
organisaties hartelijk bedanken voor hun
inzet die dit project zichtbaar hebben
gemaakt. In deze brochure geven wij een
toelichting op de resultaten. U kunt deze
zelf zien door de route te fietsen of te
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