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IN HET
KORTGENE
Kortgene, ooit genoemd in 1247 als parochie.

Kerktoren bleek de 150 jaar in het water te

In 1413 bekender geworden omdat, Phillips

hebben overleefd en er werd een nieuw schip

van Borsele er een nieuwe kerk liet bouwen.

aan gebouwd. Nadat Kortgene was herbouwd

In 1423 is het dorp en de kerk volledig

kreeg het zijn stadsrechten terug. Vanaf toen

afgebrand. Vanaf 1431 is het dorp door de

is Kortgene een smal stad.

Kortgenaars weer opgebouwd en kwam de
vermelding “de stede van Cortkene”voor het

Na de ramp van 1953 is Nederland

eerst op papier.

begonnen met de bouw van de Deltawerken.
En werd Noord-Beveland verbonden

100 jaar later, in 1530 is heel Noord-Beveland

met de andere eilanden. In 1960 was de

tijdens de Sint-Felixvloed overstroomd en

Zankreekdam klaar, in 1961 de Veerse

in 1532 gebeurde dat nogmaals. Alles was

Gatdam, in 1965 de Zeelandbrug en als

weggevaagd behalve de kerktorens van

slotstuk de Oosterscheldekering in 1986.

Kortgene en Wissenkerke. Pas in 1598 werd

Waarna nog enkele dijkverhogingen hebben

begonnen met het opnieuw inpolderen

plaatsgevonden en misschien in de toekomst

van Noord-Beveland. En in 1684 werd ook

weer nodig zijn.” Noord-Beveland is nu veilig!”

het gebied bij Kortgene ingepolderd. De

Kortgene, Bar de Loods, jaren ‘60
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DE
LOODS
Het toerisme is vanaf ongeveer 1960 ook op

graan enz. Toen de opslag iets verderop

gang gekomen, met bussen vol kwam men

in de graansilo werd gedaan en de loods

naar de Delta werken kijken en ontdekten de

overbodig werd. Is er Bar-Dancing de Loods

vakantiegangers het mooie Veerse meer en

van gemaakt, die veel mensen mooie jeugd

het gezellige Kortgene.

herinneringen heeft gegeven. Nu is dit “Grand
Café de Loods”, waar nieuwe herinneringen

Er kwamen leuke winkeltjes en veel horeca

en vriendschappen kunnen ontstaan onder

gelegenheden en de nodige accommodatie

het genot van veel lekkers en een fijn

voor langer verblijf. En het zomer-bruisen

drankje.” Hier wordt de nieuwe geschiedenis

van Kortgene begon. Aan de Oude Haven

geschreven. “

in Kortgene, waren de opslagloodsen voor
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MOLEN DE
KORENBLOEM
“de Korenbloem” is een korenmolen. In 1873

weer maalvaardig te maken en terug te geven

is op de oude plek van de toen afgebrande

aan het dorp en zijn bewoners.

achtkantige grondzeiler, een veel voorkomend
molentype in die dagen. De huidige molen

Inmiddels is de molen gerestaureerd naar

“de Korenbloem” gebouwd, aan de Molendijk

het model van hoe deze was in 1873.De

te Kortgene. Dit is een stellingmolen met

stichting die de molen had gekocht heeft er

vijf zolders de, graan-, maal-, steen-, lui-, en

heel veel werk van gemaakt door, sponsoren,

kapzolder.

donateurs, fondsen aan te schrijven en
uitnodigen en benefietfestivals en andere

De molen heeft tot 1953 op windkracht

festiviteiten te organiseren. En in 2011 was

gedraaid. Daarna is er als versterking voor

het werk afgerond.

windstille dagen een motor bij gebouwd,

Nu wordt de molen door “de vrienden van

die later weer voor een zwaardere motor

de molen” beheerd en in stand gehouden

vervangen is. Maar rond 1967 is de laatste

door o.a. de verkoop van Meel. Zoals

molenaar dhr. Snoep gestopt als molenaar.

Pannenkoekenmeel.

En is de molen langzaam maar zeker in
verval geraakt en na 1971 heeft hij niet meer

Kijk op onze menukaart voor een lekkere

gedraaid.

Molenpannenkoeken!

Tot in 2009 de stichting, “molen de
Korenbloem” kocht, met als doel de molen

