
De Meggelman 

 

In de Plevierstraat, waar nu de rand van de bebouwde kom is, ging een kerkepad naar het 

zuiden. Het pad eindigde na een aantal slingers en een bruggetje, waar nu de ingang van 

camping de Oude Haven is. De Vogelweg is pas begin jaren 50 aangelegd. Iemand die vanaf 

Hengstdijk richting Stoppeldijk wilde, moest langs de Lindeboom en over de slingers van het 

Vogelfort. Voor de voetgangers en de fietsers was de route langs de Meggelman een welkome 

verkorting. 

Na de aanleg van de Vogelweg is de Meggelman in onbruik geraakt. Door de ruilverkaveling 

van de jaren 60 is het kerkepad helemaal verdwenen.  

 

Weet je nog de Meggelman,  

Waar is hij gebleven? 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij naartoe? 

Vroeger speelden we erin, 

En iedereen die had zijn zin. 

We hadden toen pret voor tien, 

Nu de Meggelman niet meer 

gezien. 

 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij gebleven? 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij naartoe? 

Vroeger liep daar Djeus de 

Roos, 

Met zijn pierewurmendoos 

En zijn hengel in de hand, 

Steeds naar de vogelkant. 

 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij gebleven? 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij naartoe? 

Vroeger liep daar jong en oud, 

Langs het groene kreupelhout; 

Daar is in de oude tijd 

Nog heel wat afgevrijd. 

 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij gebleven? 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij naartoe? 

Mooi van achter tot van voor 

Daarvoor zorgde Gijs Lavoor. 

Gijs ging toen met pensioen, 

Toen wou ’t geen mens meer 

doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je nog de Meggelman, 

We zijn er door gereden. 

Weet je nog de Meggelman, 

Waar is hij heen? 

Ieder vond het zo’n gemakkelijk ding, 

Zelfs de pastoor en Bert Hameling. 

Maar ieder weet hoe het ging; 

’t komt door de verkaveling. 

 



 
 

De rode stippellijn is De Meggelman 


