
ào,rn"*
Zeeland

Deze wand elíng(s,6Lm) begrnt 
"p 

d? oudste plek
van Ovezande, ruím / eeuwen teruqde opwas in
de uoorralíqe zeearm DeLwale, íie z;cll ín áe
loop d.r tíiJontwíkkelde tot het huidiee do.p.
op verscHíll.nd. plaatsen langr de 1oít.|..'rt,
ovêr de cultuur en historíe ín en rond ovezande.

)lolg de groene bo rdi.r,*.t de rode,p ;1''. zie het
kaartíe, maar u kunt'ook op e.n a.'d.í punt be-

$nn/n of korter wa nd.l.nltíe d. gro.rl. stíppel | íj n.

l. De LerL, waar u voor
staat wordt door de
huíàíge eígenaresse
"Het Wít A1aent1e"
qenoemdr naar een
Yr.t.o ín de kerk met
de uítbeeldínqvan

rrq
"de HeílígeAdriaan".



Andere hístorísche gebouwen zíin,

-,D9 vroegere h.rberg "De Swaene"op het Kerk-
pleín nr. Í, waar eeu*én teruq schout Ln sch.pen.n
beleíd uoerden en waar r..híg."proL.n *.rd.'

-De 5t. Aloqsíus-
s.hool uíttifi op
de Hoofdstraat
nr.J*,onlanqsqe-

.t-t-
resËrureercl als
dorpshuís
HetTre{-punt.

-DeOnze LíeveVrouw
Hemelvaa rt Paroch íekerk
uítlSJl,aan de
Hoo{á*raatnr.60.
ln àezebrochur. nemen we
u mee (ríchtíneWest), om
naast de uup.-tra.kt d.
Dreef ínb|aanen aan het
eínd weer náur r..htr d.
bloemenstraat ín.

U Lomtdan langs

-"De Wítte Hoeve" uít omstreeLs16OO, met streeL
eíqen erF en LlassíeLe Zeeuwse haaq met o.a. meí-
dóorn, rl..doorn, hondsroor, vuílbZom en líquster.
ook ís hí., nog..n orígSneledrínkput voor h"et vee .



straat - te nemen naar

Aan het eínd steekt u de plataanweqover (zíe oíil)
u g:u,tover het níeuwbouwp.....l,%ng dL I J''
waterbergíngtgtaan de op.qanqnaar Je Groene_
díjk. Nog.beneden wordt Li Jooípíilen uítsenodísd
o"m een kleíne lus naar rechts - ri.1-rtingtío"là_"

Aan het eínd van de Molenweqsteekt u de
Kolaardsweq over om li"ksa'" ídoor de berm) te
*und.l.n t"ïd. Noldiik. dí. , ,..htr ínslaat.
De rooms-La th oli.LJ qodsd íenst was í n de l/ áe en

lSde eeuwverbod-n 6.h ;n de omqevínqvan
ovezanàewaren u.r".híll.nd. 

".hílL.rf,.n, 
waarín

de Lath"h"Len aanuank.hlk ;n r.d.l;1k" openheíd

\:,s.4'1,::t konden lHft4." J

lof, ner tn toy/ een Keer mts gng.

l.Hetkapelletie
uqrbolírd.*&eqoás-
Írenstsbtiá. tilaaT b;edt
n, ul" u.ídLup.l ..n
ur.díq. pluuiu om even tot
bezíínínqteLot.n.

u krntd-"un Lí.tenuoor
deverkorLe ({oene
stíppellíin) roít. t ..rf tJt , tF
naar de clorDsKem or om-
L"r.n naat d. Vrouwe-
p"ld.'""d;11.

5. Heu oost H u íibreets *..1 (" J rirbbetiesweel " ín

d. uolksrond), ántia un áoo, d,lkdooótuk.n
fijdens de b.d;lknguun r.horr.rí.

Hoewel d e be goeí" nq zeer w eelderíe La n zíin, loont
het de moeíteïm .uá nru, bou.n tË loperí. want
het uítzícht ou., zo*.1 hetweeltje al, h"t'otÁng.nd.
lund".hap ís de moeíte *uurá!

de Travalje (d), een
werktuíg! waarín
vroeqer een paard
werd vastqe zet om
door d. h"oeísmíd t.
worden b."lug.n.
Een herínneríngaan
de smederííd;e'h;.r.
vroeger stdnd.

\lroenedllK leÍdt de
píil naar írLu , lanes d. [leíne pold.ru.n
iésta nten va n u ít dáonbtaa n"f.r.h l.den ís, waa r-
van het ríeweld re.hb, br".d-".;Í".;;;;-ËË;"
voor gevogelt ,.en getuígeís. '

Na de opqanq
Groeneàík lJdt d.

7.Het "bíeten-
spoor" werd
van'77 t/m'71
gebruíLtvoor
het vervoer van
suíkerbíeten.
uurdupp.l.n,
ulen en stro.

1. DeLorenrol.n
"De blazekop" uítl8T*
ís een achtkJnt. b.ltmol.n
met een specíaalbílau
wrekensqsteem.



6. De zak ái1L. OmstreeLs gJo weràvan het eíland
ovezande éen dam q.leed .,aar. d. volenpolder bíi
oudelande. Dítwaíva n"trootb.lunsuoold. 

- J

ue'd e'e b eà1ki ngen í n áJzuí àeliil. i* 
"L..

Lanqs het zwarte b.r".n ueld en uerd.roo de

:f",*,.l.d. n, n?ul ,echtsom ten slofte *é-r. op h.t
Kerkpleín aan te komen.

7 f\o van Sander Líttel herínneÉ

Tíjdens oí na de *and.líng Lunt u uítrusten:
- óp het terras van "De Wl'tte Hoeve,, ín de

Dloemenstraat.
- o{ ín Ca{é.De'za?,, índe loofds traat 67,
- een versn ageríngo|dranki. hal.n b;1de' 

'

9orpswin kel, Hooi-dstra aí +7,
- bakkeríj u.d..brnd- r, Hoo{às,traat 6j,
- caletaria New-Cítq, Hoo{dstaat 6),
- of bínn.nlop.n ínïet Dorpshuís ÁetTrelpunt.
- Níet onbelahgríjL, naasr dé n.rc. rc.rk,
SchutLerstraaí), ís een pínautomaat.

á4W @l ,,
Urtgav e: Dorpsraa J Ov ezanàe
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