
Jaarverslag 2021 commissie Tijdschrift 
 
De commissie Tijdschrift bestond in 2021 uit Ineke van den Broek, 
Regina Op de Beek, Karen van Huijstee en Jeroen Padmos. 
 
Het jaar 2021 begon voor de redactie feestelijk omdat we Karen van 
Huijstee als nieuw redactielid mochten verwelkomen. Karen heeft de 
taak op zich genomen om alle binnengekomen kopij te redigeren. Dat is een hele klus, 
maar die is aan deze oud-docente Nederlands zeer toevertrouwd. Met deze versterking 
kon, ondanks alle beperkende maatregelen rondom Corona, driemaal achtereen een 
interessant blad worden uitgegeven.  
 
In 2021 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 voor publicatie. In de nummers 160 
tot en met 162, de in 2021 verschenen exemplaren van Stad&Lande, werden 
achtereenvolgens gepubliceerd: 
 

 Jan de Jonge, De vlasserij te Dreischor; 
 Rinus van Langeraad KAzn., Mijn moedertaal; 
 Ineke van den Broek, Jong en onbezonnen; 
 Rinus van Langeraad KAzn., Aanvulling op het artikel ‘Het groene kruis: allen 

voor allen’; 
 Redactioneel, Kennismaken met… nieuw redactielid Karen van Huijstee; 
 Ilja Mostert, Zeppelinpost voor Jo Boesman te Zierikzee; 
 Wim en Ana Maria de Vrieze, Historie van de familie Van Rhee en hun 

korenmolens in het bijzonder die van Bruinisse; 
 Jeroen Padmos, Wie bin dat noe?; 
 Johan Goemans, Het Tonnenmagazijn in Brouwershaven; 
 John Vijgenboom, Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 30 oktober 

2020 in de Adriaanskerk te Dreischor; 
 John Vijgenboom, Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 27 november 

2020 in de Adriaanskerk te Dreischor; 
 Redactioneel, Kennismaken met… de twee nieuwe bestuursleden van Stad en 

Lande; 
 Christan Zantboer, Van de bestuurstafel; 
 Rian van Damme, Netversterking Schouwen-Duiveland en de bouw van een 

hoogspanningsstation; 
 Marinus van Dijke, Meten Weten Handelen. Een gesprek met Leo Adriaanse, 

senior adviseur waterbeheer, werkzaam bij Rijkswaterstaat Zee en Delta; 
 Chiel Jacobusse, De Zeeuwse natuur en het klimaat; 
 Aad Smaal, Is klimaatverandering zichtbaar in de Oosterschelde?; 
 Huib Uil, De Zuidwellebrug te Zierikzee; 
 Rinus van Langeraad KAzn., Kwaed in d’aerpels; 
 Jeroen Padmos, Waer is dat noe?; 
 Jeroen Padmos, Winactie: de Historische atlas van Zeeland; 



 Marinus van Dijke, Herinneren, leren en vooruitkijken. Een gesprek met Siemco 
Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk; 

 Joyce van Dijke, Van de bestuurstafel; 
 Peter Vleugel, Lezing en excursie over het einde van de Tweede Wereldoorlog in 

Zeeland; 
 Johan Goemans, De Kaoie van Zonnemaire; 
 Henk Verschuur, Schouwen; 
 Jeroen Padmos, Wie bin dat noe? 
 Betty Blikman-Ruiterkamp, De Conyershuisjes; 
 Hugo Doeleman Hzn., De Schouwen-Duivelandse Cloisonné tegels van de 

Porceleyne Fles uit Delft; 
 Jan C. Korteweg, Cygnus; 
 Jeanine Dekker, Vooraankondiging. Zierikzee, acht eeuwen stad; 
 Jeroen Padmos, Winnaars en oplossing winactie Stad&Lande 161; 
 Ineke van den Broek, ‘Ik praat met iedereen’. Interview met Ria Geluk; 
 Judith Uiterwijk, Erfgoed; 
 Anita de Munnik, Van de bestuurstafel. 

 
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 Zeeuws Archief, locatie Zierikzee, bedanken wij voor de prettige 
samenwerking en het beschikbaar stellen van beeldmateriaal. 


