
De molen heet ‘de Korenbloem’ en is een 

korenmolen. De molen werd in 1872 

gebouwd en is tijdens de bouw 32 cm uit 

het lood komen te staan. Tot 1970 werd 

met de molen gemalen. 

Molen

www.eilandtholen.nl

Wandelroute
Bron van het eiland 

De oorspronkelijke haven lag aan een 

afgedamde zeearm, de Pluimpot. In 1957 

ging deze verloren door het afdammen bij 

Gorishoek. Nu dient de drooggelegde haven 

als recreatieterrein en in de wintermaanden 

dient hij als ijsbaan.

Tamelijk abstract beeld: op twee cilinders 

(geweerlopen of kanonnen) staat een soort 

wapenschild met horizontale vlakken, die 

de hiërarchische opbouw van het gilde 

verbeelden. Het beeld wordt bekroond door 

een bol met daarop een (konings)vogel:  

symbool van koninklijke macht.

Watertoren

Deze in 1923 gebouwde watertoren van 

50 meter hoogte, waarin zich vroeger 

een waterreservoir van 350 M3 bevond 

is inmiddels in gebruik als woning. Hij is 

ontworpen door bouwbedrijf MABEG. Het is 

de enige toren van Tholen.

Scherpenisse heeft 2 basisscholen; 

1 openbare en 1 reformatorische. 

Daartussen staat  de peuterspeelzaal.

Woonservicecentrum Sassegrave is het hart van Scherpenisse. Op de begane grond tref je hier 

o.a. het dorpshuis en de gymzaal. De 13 appartementen bevinden zich op de eerste en tweede 

etage. De naam Sassegrave is door de bevolking gekozen en verwijst naar de naam van het 

vroegere riviertje Sassegrave en de vroeger in Scherpenisse gevestigde landbouwschool. 

Monument haven

Cloveniersgilde

Scholen

Sassegrave

Kunstkamer7

Oude kerk

Speeltuin de Speelkrael

Om de leefbaarheid in het dorp te vergroten 

heeft een groep betrokken buurtbewoners 

in 2019 speeltuinvereniging De Speelkrael 

opgericht.
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Het belangrijkste monument is de Ned. Herv. 

Kerk dat in de 15e en 16de eeuw in Brabants 

gotische stijl is gebouwd. Vroeger was deze 

kerk veel groter. Nadat kalk en gruis uit het 

verwelfsel op de preekstoel was gevallen, 

zijn het koor en het dwarspand in 1753 

afgebroken. Alleen het schip en de zware 

toren zijn bewaard gebleven.

De Kunstkamer was van oorsprong het 

Dorpshuis; ‘het Holland Huis’, een geschenk 

van boeren uit Noord-Holland na de 

watersnoodramp van 1953. Door burger-

initiatief valt het gebouw nu onder een 

stichting. Die heeft het voor het symbolische 

bedrag van 1 euro gekocht van de gemeente 

en gebruikt het nu als kunstcentrum waar 

diverse activiteiten in worden gehouden. 

Dit gebouw is van 1595 en was een geschenk 

van Maria van Nassau, dochter van Willem van 

Oranje en Anna van Buren. Ooit was het een 

verdieping hoger; in 1847 zijn de bovenste delen 

afgebroken, waarna het verlaagde gebouw 

onder de vermaakte oude kap is gebracht. Het 

gebouw verloor zijn functie na de gemeentelijke 

herindeling van 1971. Het Cloveniersgilde, dat 

sinds de oprichting in 1594 in het gemeentehuis 

bijeenkomt, maakt echter nog steeds gebruik van 

de op de verdieping gelegen gildekamer. 
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Voor deze wandelroute (zwarte lijn op kaart) volgt u onderweg de groene bordjes met 

de gele richtingspijlen met het icoontje van de watertoren. De lengte is 5,2 km. U kunt 

de route ook uitbreiden via de andere (knooppunt) nummers van het wandelnetwerk.

De horeca die op deze kaart staat aan-geduid is in 2019 geïnventariseerd, het kan dus zijn dat er wijzigingen 

optreden in de tijd. In Tholen, Sint-Annaland en Sint-Maartendijk bevinden zich Thoolse Informatiepunten 

waar een gratis Toeristische Kaart te verkrijgen is met de meest recente gegevens en complete overzichten 

van het aanbod van Eiland Tholen. Deze kaart is ook beschikbaar bij diverse andere ondernemers.

Scherpenisse is de oudste woonkern van Tholen. Het wordt reeds genoemd in 1206.

Westkerke

Scherpenisse
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