
Jaarverslag 2018 commissie Tijdschrift 

 

De commissie Tijdschrift bestond in 2018 uit Peter 

Noordermeer (eindredactie), Ineke van den Broek, Regina 

Op de Beek en Jeroen Padmos. 
 

In 2018 mocht de commissie zich wederom verheugen in 

een groot aantal ingezonden artikelen. Daarnaast ontvingen 

wij aanvullingen op de bijdragen en reacties op raadfoto’s in 

de rubriek ‘Wie bin dat noe…?’. Ook stelden enkele onderzoekers belangeloos 

hun (archief)vondsten ter beschikking stelden voor publicatie. Driemaal 

achtereen kon daardoor een zeer interessant blad uitgegeven worden. Voor het 
eerst werden drie nummers fullcolour uitgegeven. Begin 2018 is een enquête 

gehouden onder de lezers van het blad. De uitslag is gepresenteerd tijdens de 

ledenvergadering van 20 april. De binnengekomen reacties waren overwegend 

positief. De redactiecommissie maakt dankbaar gebruik van de ontvangen 

suggesties. 

 
In de nummers 151 tot en met 153, de vorig jaar verschenen exemplaren van 

Stad&Lande werden achtereenvolgens gepubliceerd: 

 

 Peter Noordermeer, Voorzitter Anita de Munnik vertrekt naar Zambia. 

 Betty Blikman-Ruiterkamp, De comfortabele geschenkwoningen op 

Schouwen-Duiveland. 
 Ineke van den Broek, ‘Uut de pepieren’. Het vergifregister van apotheker 

Johannes Bal. 

 Rinus van Langeraad KAzn., De lange, strenge winter van 1890-1891. 

 Marco van de Plasse, Vergankelijk in Zonnemaire. 

 Wim Kesteloo, ’t Geloafje. 

 Ruud van den Berg, De tras van de Kievitshoek. 

 Wim de Vrieze en Jop Steenhof de Jong, Oorlogsslachtoffers van 
Schouwen-Duiveland. Een aanvulling. 

 Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag najaarsledenvergadering 2017. 

 Wim en Ana Maria de Vrieze, Varen met de ´kloetschute´. 

 Jop Steenhof de Jong, Vliegveld Haamstede, opkomst en ondergang. 

 Peter Noordermeer, Hoe het was en wat het is geworden. 

 Peter Vleugel, Excursie naar Brussel. 
 Jan de Jonge, Met de spoorboot mee. 

 Henk Dalebout, Enkele vondsten over Schouwse kloosters. 

 Jan de Jonge, De geschiedenis van het gemaal bij Viane. Als het water 

deert.  

 Ineke van den Broek, ‘Uut de pepieren’. Strenge straffen voor vandalen en 

oproerkraaiers in Dreischor. 

 Adri Damman, De school die niet meer gebouwd kon worden. 
 Betty Blikman-Ruiterkamp, Slimme zakenmannen. Een waar gebeurd 

verhaal. 

 Jeroen Padmos, ‘Wie bin dat noe?’. 

 Marco van de Plasse en Saskia Eggink, ‘Vergankelijk in Zonnemaire’. 

 Rinus van Langeraad KAzn., Verkeer en vervoer op Schouwen-Duiveland in 

1945. 
 Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag ledenvergadering 20 april 2018. 

 



Een overzicht van deze bijdragen is eveneens opgenomen op de website van de 

Vereniging. In 2018 verzorgden Jeroen Padmos en Gabri de Groot de 

internetredactie. 

 

De verzending van Stad en Lande werd voorbereid door de redactieleden in 
samenwerking met Anita de Munnik, Joyce van Dijke, Cor van der Linde, Piet van 

Beveren, Ria Geluk en Edzard Gelderman.  

De redactie wil een speciaal woord van dank doen uitgaan naar een ieder die ons 

heeft bijgestaan bij het samenstellen van Stad&Lande. Niet in de laatste plaats 

zijn wij dank verschuldigd aan Marian van Alphen van TSTP te Brouwershaven 

voor de vormgeving van het blad. Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te 

Zierikzee bedanken wij voor de prettige samenwerking en het beschikbaar stellen 
van beeldmateriaal. 


