
Kijk, Zeeland!

Kijk, Zeeland!    -    U
t Rookelijzer



3.

Voorwoord

Er zijn echte problemen en luxeproblemen. Van dat laatste heeft Ut Rookelijzer soms 

last: we hebben wat centen teveel. Mogelijk vraagt u zich verbaasd af: hoe kan dat 

nou? De verklaring is eenvoudig: we hebben aardige inkomsten omdat u trouw uw 

abonnementsgeld betaalt en advertenties brengen ook een mooie duit op. Van de 

andere kant houden we de uitgaven zo laag mogelijk: iedereen werkt gratis voor  

Ut Rookelijzer, behalve de drukker. Het saldo is nagenoeg elk jaar positief: we 

houden een beetje over. Nu is een kleine reserve wenselijk, want computers en  

andere apparatuur moeten vervangen kunnen worden als dat nodig is. Maar als de 

reserve te groot wordt, doet zich het eerder genoemde luxeprobleem voor.

Een paar jaar geleden hebben we dat opgelost door het vergulden van de haan 

boven op de kerktoren voor onze rekening te nemen. We vinden namelijk dat geld 

wat wij niet nodig hebben, ten goede moet komen aan Zeeland, en van een mooie 

blinkende haan kan iedereen genieten. Nu we weer wat over hebben, hebben we 

iets anders bedacht: we geven symbolisch Zeeland aan de Zeelanders. Een jaar 

lang hebben we onze abonnees uitgenodigd foto’s te maken van alles wat met  

Zeeland te maken heeft. Dat mocht van alles zijn: mensen, gebouwen, natuur,  

beroepen, hobby’s, enz. Achter in dit boekje ziet u een register waarin de namen 

voorkomen van abonnees die onze uitnodiging hebben aangenomen. Hun foto’s zijn  

verzameld in het boekje dat u nu in handen hebt. Al bladerend zult u merken dat er 

prachtige kunstzinnige foto’s bijzitten, maar ook doodgewone kiekjes. Dat maakt niet 

uit; allemaal geven ze iets Zeelands weer.

Voorwoord 

Toon Leijssen
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“Kijk, Zeeland!” is de titel die we aan deze bundeling hebben  

gegeven. Die naam heeft een dubbele betekenis. Op de eerste 

plaats het meest voor de hand liggende: Kijk mensen, alstublieft, hier 

hebt u een stel foto’s, genomen door onze abonnees, die iets van  

Zeeland laten zien. Natuurlijk is dat geen compleet beeld van ons 

dorp en dat was ook niet de bedoeling. De fotografen hadden ook  

andere plaatjes kunnen schieten en dan had u weer een ander beeld 

van Zeeland gekregen. Duidelijk is, dat de fotografen gekéken  

hebben, hun ogen open hadden: wat zie ik wat de moeite waard is  

gefotografeerd te worden.

Dat brengt ons op de tweede betekenis van de titel. Al kijkend in 

dit boekje ziet u wat ánderen gezien hebben en wellicht gaat u 

daardoor zélf met nieuwe ogen kijken naar Zeeland. De fotografen 

hebben (een stukje van) hun kijk op Zeeland gegeven en zeggen 

impliciet tegen u: Kijk! Zeelanders, doe net als ik en je ziet méér 

dan voorheen van je eigen dorp.

We hopen u met dit boekje een plezier te doen. In elk geval verlost 

het ons van een luxeprobleem want we zijn weer van ons spaarpotje 

af. We zullen ons best doen u in de toekomst niet opnieuw lastig 

te vallen met luxeproblemen. De weg daartoe is heel eenvoudig: 

hoe duur het papier ook wordt en hoeveel de drukker ook vraagt, 

verhoging van het abonnementsgeld zit er vooralsnog niet in!

Redactie Ut Rookelijzer

Hans van Embden
In het “Trentse” bos bij de bunker  
van het Ministerie van oorlog (MvO)



7.6. Mensen 

boven links

Piet Huvenaars
Kwartjesvolk
In oktober 2011 
bestond Muziekgroep 
Kwartjesvolk 30 jaar. 
In de zaal van de 
Heische Tip werd hun 
nieuwste CD “Thuis” 
geboren. Hier de twee 
kraamverzorgsters  
Ilse van de Schans en 
Anne van Schijndel.
boven rechts

Gerard Selten ontving op 
15 november 2011 
van het Rabobank 
coöperatiefonds een 
bedrag van bijna  
€ 4000,- voor verbetering 
van de automatisering 
van Heemkundekring 
Zeeland.
onder

Theo de Klein
Genomen voor Heemhuis 
de Hooge Raam.  
Jeu de Boulesclub  
“Le Sud” Opgericht  
1 oktober 1990.

Piet Huvenaars
Kwartjesvolk
Het jubilerende 
Kwartjesvolk in  
kostuums van het  
Sint Jacobusgilde.  
Vlnr: Henk Merx,  
Jan van Schijndel,  
Tinus Verstraten, 
Gerard van de Schans, 
Tiny van Schijndel, 
Walter Huvenaars en 
Hent van den Heuvel. 
Op de voorgrond:  
Piet Huvenaars. 
onder

Muziekgroep Kwartjesvolk 
in hun repetitieruimte, 
de keuken van Jan 
van Schijndel op de 
Zevenhuis.  
Voorste rij, vlnr:  
Tiny van Schijndel, 
Gerard van de Schans, 
Tinus Verstraten,  
Piet Huvenaars.  
Achterste rij, vlnr:  
Jan van Schijndel, 
Walter Huvenaars, 
Henk Merx en  
Hent van den Heuvel.

Mensen M
ensen



8. 9.

boven

Rianne Vollenberg 
Avondvierdaagse.
onder links

Adriëtte van  
der Wijst
Bas Dekkers tijdens 
zijn kinderfeestje met 
hele leuke spelletjes.
onder rechts

Tijdens de kleedjes-
markt op Koninginnedag 
verkoopt Janske 
Dekkers zelfgemaakte 
spulletjes. 

Riek Theunissen
Raku stoken bij Riek 
thuis.

Mensen Mensen



11.10.

boven links

Adriëtte van  
der Wijst
Rien van der Wijst 
tijdens de carnavals-
optocht.
boven rechts

Ankie van Uden
Willem laat opa de 
mogelijkheden van zijn 
Nintendo zien.
onder links

Jacobine Ermers
“Opa, wat heb je 
grote oren!”
onder rechts

Na een dag Inkakamp 
slaapt ”vlindertje”.

Thea Jacobs
Buurtvereniging  
“De Graspeel”
boven

Wat een feestelijk 
Graspeels jubileum.
midden links

Jeugd bezig met 
spelletje.
midden rechts

Een gezellige middag 
voor iedereen.
onder links

Ballonnenwedstrijd 
voor de jeugd.
onder rechts

Presenteren van de 
nieuwe vlag van de 
buurtvereniging.

Mensen Mensen 



12. 13.MensenMensen

Adriëtte van  
der Wijst
boven

Winterpret op de  
Heische Tip.
onder

Op de schaatsbaan 
van de Heische Tip: 
jong geleerd... 

Adriëtte van  
der Wijst
boven

Jean Junior van Deijne, 
Dani v.d. Wijst en 
Janske Dekkers in actie 
tijdens een voetbal-
toernooi bij Festilent.
onder

Hulpcoach Rien van 
der Wijst en Joep 
Maarschalkerweerd 
(Festilent) geven elkaar 
een high-five na een 
gewonnen voetbal-
wedstrijd tegen VCO. 



14. 15.

boven

Anke Suijs-van  
den Broek
Kermis in Zeeland, 
voor jong en oud, 
Kerkstraat in Zeeland 
augustus 2012.

Cindy Bergmans
onder links

Op de voorgrond: 
Burgemeester  
mevr. Doorn,  
mevr. Verstraten-  
v.d. Laar en  
dochter Annie.
onder rechts

Mw. Peters op de  
kermis van Zeeland  
bij het balgooien.

Mensen

boven

Rianne Vollenberg 
Voor de eerste  
keer lente voor  
Ties Vollenberg.

Jacqueline Bros 
midden links

Koken.
midden rechts

Zandbak - alle potten 
en emmers gevuld.
onder links

Bij oma spelen in de 
zandbak.
onder midden

logeren in Zeeland bij 
oma en Harrie.
onder rechts

Zandbak.

Mensen Mensen



16. 17.Mensen

boven rechts

Jacobine Ermers
Fit blijven in  
Compostella.
midden links

Cindy Bergmans
Dhr. van Duijnhoven, 
Mw. Verheijen en  
Mw. van der Heijden 
drinken een kopje koffie 
op het ontmoetingsplein 
van Compostella.
midden rechts

Mw. v.d. Boomen  
komt boodschappen 
doen in het winkeltje 
van Compostella.  
Ze wordt geholpen 
door Truus Kuppen.
onder rechts

V.l.n.r. Mw. Verheijen, 
Mw. Berends, Mw. Peters, 
Dhr. Vielen, Mw. Vergeer, 
Dhr. Eradus, Mw.Keijzer, 
dochter Mw. Keijzer, 
Dhr. van Zuijlen,  
Mw. v.d. Zanden.  
Corrie v.d. Elzen gaat 
met de cake rond.

Evelien Nabuurs
onder links

Wim van Rossum en  
Dhr. v.d. Lee tijdens een 
wandeling met de  
bewoners van Compostella 
naar de Heische Tip.

Mensen

Linkerpagina
Kees Theunissen
beide

Optreden van het 
Zeelands Amusements 
Orkest.

Rechterpagina
boven links

Cindy Bergmans
Bewoners spelen een 
spelletje op de “brain-
trainer”. Een computer 
speciaal voor senioren
v.l.n.r.: Mw. Wingens, 
Mw. v.d. Boomen,  
Mw. Nolle, Mw. van 
Dongen en staand 
Dhr. van de Berg.



18. 19.

Evelien Nabuurs
Dhr. Eradus tijdens  
de schildersclub op  
Compostella.

Mensen Mensen

Evelien Nabuurs
boven

Mw. Arts en Mw. Van 
Ras tijdens de bingo 
middag van Compostella.
onder

De schildersclub van 
Compostella; V.l.n.r.: 
op de voorgrond  
Jacqueline Teeuwen,  
Mw. v.d. Berg en  
Mw. Vervoort.



3.
Naam fotograaf
Titel van de foto

Uitleg van waar de 
foto is genomen met 
de tekst

21.20. MensenMensen

Silvia Plamont
Mevr. Berends-Broeren (*11 december 1908, †1 oktober 2012) en Els Plamont (*1 september 1987).

Piet Huvenaars
Op 24 maart 2012 werd op het kerkplein van Zeeland een luisterkei onthuld. Een blijvende herinnering aan de bevrijding in 1944. 

v.l.n.r.: Gerard Selten, voorzitter van Heemkundekring Zeeland; Herman Janssen; John Eijsermans en wethouder Hetty Tindemans.



22. 23.Natuur - water

boven

Marij Biemans
Mooie laagstaande 
zon boven het  
Melkpad.
onder

M. Weijers
IJs bij het bruggetje  
aan de Kleine 
Graspeel.

Marij Biemans
Weerspiegeling van 
de zon op één van  
de vijvers van het 
Melkpad.

Natuur - water N
atuur



boven

Jacobine Ermers
Drinkpoel in bos
(Oventje).
onder

Jeanette Habraken
Één van de bruggetjes 
op het Melkpad.

boven

Marij Biemans
Één van de vijvers op 
het Melkpad.
onder links

Jeanette Habraken
Één van de bruggetjes 
op het Melkpad.
onder rechts

Cees van Dongen
Vijver in de tuin van 
een huis aan de  
Kerkstraat.

24. Natuur - water 25.Natuur - water



26. 27.

achtergrond

Rianne Vollenberg
Melkpad.

links 1e foto

Adriëtte van der Wijst
Vanaf de Vensteeg een blik op de 
Graspeel gehuld in de sneeuw.

links 2e foto

Jeanette Habraken
Melkpad.

links 3e en 4e foto

Guus te Meerman
Sneeuw op de Bergmaas.

rechts 1e foto

Jeanette Habraken
Schaatsen op de vijvers 
van het Malkpad.

rechts 2e foto

Rianne Vollenberg 
Sleeën op  
het Melkpad.

rechts 3e foto

Guus te Meerman 
Tweehekkenweg.

rechts 4e foto

Corina Bens 
Zeelandse sneeuw.

Natuur - winterNatuur - winter



28. 29.

links

Corina Bens
rechts

M. Weijers
Knotwilgen aan de 
Logtschedijk.

beide

Corina Bens

Natuur - winterNatuur - winter



31.

Ankie van Uden
rechts boven

Bloesem van  
onze pruimenboom 
april 2012.
links

Voorjaar, de magnolia 
in volle bloei.
rechts midden

Herfst. De grillig  
gevormde zaaddozen.
rechts onder

Met vuurrode rijpe 
zaden.

Natuur - bloemen

Corina Bens

links 1e foto

Jeanette Habraken
Melkpad.

links 3e foto

Jacobine Ermers
Winterse Boekelsedijk 
(Voor-Oventje).

links 4e foto

M. Weijers
Bessen in de sneeuw 
Melkpad.

links 2e foto

Arnold Zegers
IJskristallen, ontstaan in februari na strenge vorst (-15°C)  
door aanvriezende mist. Schaijkseweg, richting Zeeland.

Natuur - winter30.



32. 33.Natuur - bloemen en paddestoelen

boven

Gerard Zegers
Kabouter aan het werk 
in tuin op Graspeel.
Maria Willemsen
onder links

Bijenmand van 
Piet Schippers.
onder midden

Bramen in de  
schemering.
onder rechts

Verse sla in de  
groententuin.

boven en midden

Maria Willemsen
Bloementuin.
onder links

Jantje van den Elzen
Schermbloemen.
onder midden

Gerard Zegers
Bijtje aan het werk op 
Graspeelse bloemen.
onder rechts

Jacqueline Bros
Gieter en violen.

Natuur - bloemen



34. 35.

Henk Bovendeur
De “schoenenboom” 
aan het Van  
Kilsdonkplein.

Natuur - bos en bomen

Ankie van Uden
boven

Langs de vijver van  
het Melkpad  
november 2011.
midden

Maashorst  
november 2011.
onder links

M. Weijers
Herfst in Zeeland.
onder rechts

Arnold Zegers
Elfenbankjes: zwammen, 
die leven op afster-
vend hout. Dit is een 
eikenboompje, niet 
dikker als een duim. 
Buffelweg, vlak bij  
het Inkakamp.

Natuur - paddestoelen



36. 37.

boven

Rianne Vollenberg
Na regen komt 
zonneschijn met een 
regenboog.
onder links

Hans van Embden
Regenboog boven  
de Trent.
onder midden en rechts

Roger van  
den Berg
Bliksem boven de 
Steenakker.

Natuur - regenboog en bliksem

links

Adriëtte van  
der Wijst
De Udenseweg wordt 
in de herfst volop  
bedekt met bladeren 
die door de buurt-
bewoners op hopen 
worden geveegd.
rechtsboven en rechtsmidden

Jantje van  
den Elzen
Knotwilgen aan  
Heihorst en Logtschedijk. 
onder links

Toon Leijssen
Fietspad Kreitsberg 
richting bandenhandel.
onder rechts

Silvia Plamont
Herfst in de bossen 
van Zeeland.

Natuur - bos en bomen



38. 39.Natuur - luchten

achtergrond

M. Weijers
Mist boven het weiland.

links 1e foto

Gerard Zegers
Zonsondergang op 
Graspeel in febr. 2012.

links 2e foto

Adriëtte van der Wijst
De Maashorst, nabij de Weversweg,  
in de vroege ochtend gehuld in de mist.

rechts 1e foto

Adriëtte van der Wijst 
De Maashorst, nabij de Weversweg, in de vroege 
ochtend gehuld in de mist met opkomende zon.

rechtss 2e foto

Guus te Meerman 
Maashorst.

Natuur - luchten



40. 41.

Hans van Embden
boven en links

Langs de Bovenste 
Trent.

Silvia Plamont
rechts boven 

Omgeving  
Zeeland.
rechts midden 

Schuurtje.

Jacobine Ermers
rechts onder

Vers geïnjecteerd, 
vruchtbaarheid  
verzekerd 
(Voor-Oventje).

Natuur - landschappenNatuur - luchten

achtergrond

Guus te Meerman
links 1e foto

Maria Willemsen
Schemering.

links 2e foto

Mevr. Peters
Gemaakt vanaf Eikenhof.

links 3e foto

Adriëtte van der Wijst
Een prachtig uitzicht op de Kleine Graspeel.



42. 43.Natuur - Graspeelloop en Scheiwal

boven

Jantje van  
den Elzen
N.A.P. meter bij stuw 
sloot Graspeel.
links boven

Gerard Zegers
Stuw in Graspeelloop.
links onder

Jantje van  
den Elzen
Werk bij stuw in 
Graspeelloop.
rechts

Silvia Plamont
Stuw in sloot.

boven

Jacobine Ermers
Boom in bos, zoekend 
naar vastheid en voedsel 
(Oventje).
links

Mevr. Peters
In de bossen.
rechts boven

Gerard Zegers
Aan de bosrand op de 
Graspeel.
rechts onder

Mevr. Peters
Gemaakt vanuit de 
Eikenhof.

Natuur - landschappen



44. 45.

Toon de Groot
Zwerm bijen in  
een notenboom.

Gerard Zegers
Natte zone aan 
Logtschedijk.

Natuur - Graspeelloop en Scheiwal D
IEREN

Dieren - bijen



46. 47.bijenDieren - bijen

Toon de Groot
achtergrond

Broed, werksters,  
darren en koningin.

links

Inspectie boomvolk.
rechts 1e foto

Ontzegelen.
rechts 1e foto

Eerste raam.
rechts 2e foto

Slingeren.
rechts 2e foto

Bijenstal Slabroek.
rechts 3e foto

Raampje uitnemen.



48. 49.

boven

Wilna van Weert
Ût Zèllands Ezel  
Benkske tijdens 
een winterwandeling. 
midden links

Mevr. Peters
Ezels aan  
de Trentsedijk.
midden rechts

Adriëtte van  
der Wijst
Ût Zèllands Ezel  
Benkske.
Jacobine Ermers
onder links

Getuierd bij rotonde 
(D’n Brand).
onder rechts

Mooier kun je toch niet 
zitten (Voor-Oventje).

Dieren 

boven

H. Geerts
Zondagochtend op  
de Maashorst.
Jantje van  
den Elzen
midden links en onder

Loslopende paardjes 
op de Maashorst - 
Brobbelbiesweg.
midden rechts

Schotse Hooglanders 
in vers gras.

Dieren



50. 51.

Albert de Groot
boven en midden

Gevlekte schapen in 
de wei van Koos van 
Dongen (Brand).

Nico Verstegen
onder

Koninginnenpage  
gemaakt op 4 augustus 
2012 bij mij in de tuin.

DierenDieren

Jacobine Ermers
boven links

Werken kan altijd nog 
(Voor-Oventje).
boven rechts

Lente: de winterjas 
mag uit (Voor-Oventje).
2e rij links

Moederloze lammetjes 
boven verwarming in 
woonkamer  
(Voor-Oventje).
2e rij midden

Tropische hitte:  
lekker frisse buitenlucht 
(Achter-Oventje).
2e rij rechts

Jantje van  
den Elzen
3e rij links 

Anke Suijs- van 
den Broek
Koekalverij, vader & 
zoon bij geboorte van 
een kalf, Kerkstraat in 
Zeeland juni 2012.
3e rij midden 

M Weijers
Koeien tegenover de 
pannenkoekenbakker.
3e rij rechts 

Toon Leijssen
Koeien in de wei aan 
De Kuipersweg.
onder 

Guus te Meerman
Lakenvelders aan  
de Trentsedijk.



52. 53.

Jacqueline Bros
Kinderboerderij  
Ut Weike.

boven

Jacqueline Bros
Kinderboerderij  
Ut Weike.
onder

Roland Bolmers
“Is er nog toekomst 
voor mij?”
Oude haan op een 
balk in het vervallen 
bakhuisje aan de  
Trentsedijk 8.

DierenDieren



54. 55.

boven

Silvia Plamont
Vogelhuisje in onze 
tuin bezet door  
nieuwe huurder.
onder

Harrie van  
den Elzen
Roofvogel met prooi  
in onze tuin.

Dieren 

boven links

Gerard Zegers
Grote zilverreiger t.h.v. 
Langenboomseweg 68.
boven rechts

Mevr. Peters
Honden uitlaten  
op Duifhuis.

Ankie van Uden
midden

Een nestje winterkoninkjes 
in ons houthok.
onder links

Een merel had het nest 
onder de overstek.
onder rechts

Jonge roodborstjes in 
een nestkastje. Het 
wazige midden zijn de 
donshaartjes.

Dieren



56. 57.

Toon Leijssen
Molen aan de 
Oude Molenstraat. 

Straatbeeld - molens

Guus te Meerman
Molen aan de  
Oude Molenstraat.

Straatbeeld

Straatbeeld - molens



58. 59.

Cees van Dongen
boven links

Raam vanuit  
Coppensmolen.
boven rechts

Kuijpers.
onder links

Stoomgemaal.
onder rechts

Van Boekel.

Straatbeeld - KerkstraatStraatbeeld - molens

links

Adriëtte van der Wijst
Winters plaatje op de Groesplak.

rechts boven

Jacobine Ermers
Sint Victor (Oventje).

rechts onder

Cees van Dongen
Coppensmolen.



60. 61.Straatbeeld - KerkstraatStraatbeeld - Kerkstraat

Cees van Dongen
De Kerkstraat.

Cees van Dongen
De Kerkstraat.



62. 63.

boven links

Harrie van  
den Elzen
Beeldengroep  
bij pastorie.
boven rehts

Adriëtte van  
der Wijst
Het Oventje met zijn 
school en het monument 
na de cycloon van 
1925.
Jacobine Ermers
midden

Plastiek op School 
Oventje.
onder

Oventje, geveld door 
de storm.

Straatbeeld - beelden en monumenten

Ria Kempen
boven 

Routenetwerk voor 
fietsers,  
hoek Tweehekkenweg 
- Zevenhuis - Heische Tip.
2e rij rechts

Wegwijzers.
3e rij links

Naar de Heische Tip.
4e rij links

Naar de Theetuin  
aan Kreitsberg.
3e rij rechts

Wegwijzer paddestoel, 
hoek Tweehekkenweg - 
Zevenhuis - Heische Tip.
Adriëtte van  
der Wijst
2e rij links

Heikneuterplein - terras 
van de Heische Tip.

Straatbeeld - wegwijzers



64. 65.

boven

Guus te Meerman
Mariniersperron aan 
spoorlijn.
links

Harrie van  
den Elzen
Beeld op kerkplein.
midden rechts

Albert de Groot
Luisterkei bij de kerk, 
kort voor de  
officiële onthulling.
onder rechts

Harrie van  
den Elzen
Beeld bij Compostella.

Straatbeeld - beelden en monumenten Straatbeeld - beelden en monumenten

boven links

Adriëtte van der Wijst
Mariabeeld op de Zevenhuis.

boven midden

Toon Leijssen
Kruis Kreitsberg.

boven midden

Guus te Meerman
De dirigent.

boven rechts

Jacobine Ermers 
Eekhoorn: geen aandacht 
voor vrouw, wel voor noten.

onder links

Harrie van den Elzen
Beeld van Van Kilsdonk.



66. 67.StraatbeeldStraatbeeld - werktuigen

boven

Dennis van de Sande
Kerst 2011 Voederheil.

onder rechts

Edwin van Dongen
D’n Berg /Straatsven (Manus van Dongen).

onder links

Jacobine Ermers
Hout komt altijd van pas. (Voor-Oventje).

boven links en rechts

Adriëtte van  
der Wijst
Loonbedrijf Van der 
Ven heeft het druk als 
de maïs geoogst moet 
worden.
2e rij links

Jacobine Ermers
Supersnel plantjes 
zetten.
2e rij rechts

Piet Huvenaars
Aan de Vlasroot 
worden nieuwe appar-
tementen gebouwd. 
Deze machine over-
schatte op 6 juni 2012 
zijn hefvermogen en 
ging op zijn zijkant. 
Er moest een grotere 
kraan aan te pas 
komen om hem weer 
op zijn wielen te zetten.

Jantje van  
den Elzen 
3e rij links

Grasmaaien langs  
weg Heihorst.
3e rij rechts

Opruimen laatste  
grasbuidel langs  
de Heihorst.

Ria Kempen
onder links

Bergen suikerbieten 
aan de Kuipersweg.
midden links

Maisoogst aan de  
Tweehekkenweg.



68. 69.

boven

Albert de Groot
Voormalig woonhuis 
van de familie Habraken. 
Het originele bakhuis 
moest gesloopt 
worden. (Brand).
midden

Anke Suijs-van  
den Broek
Let it snow,  
Reekseweg.
onder links

Jacobine Ermers
Boerenkunst in  
weiland. (Voor-Oventje).
onder rechts

Harrie van  
den Elzen
Gemeentehuis.

boven

Edwin van Dongen
Kleine Graspeel.
midden links

Rianne Vollenberg 
Kleine Graspeel.
midden rechts

Jacobine Ermers 
“Blekke schuur”  
(Achter-Oventje).
onder links

Je eigen paradijs 
(Voor-Oventje).
onder rechts

Klimop verovert schuur
(Voor-Oventje).

Straatbeeld - gebouwenStraatbeeld - gebouwen



70. 71.

boven links

Edwin van Dongen
Oldtimer Zeeland 
Mechanic 2011.
boven rechts

Maria Willemsen
Brandweer Zeeland.
onder

Ria Kempen
Nostalgie.

Straatbeeld

boven

Rianne Vollenberg 
In de winter van  
Langenboomseweg 13 
Familie Vollenberg.
midden links

Jantje van  
den Elzen 
Vogelhuisjes aan de 
wand van huis aan  
het  Melkpad.
onder links

Harrie van  
den Elzen
Compostella.
onder rechts

Adriëtte van der 
Wijst
Fruitteeltbedrijf  
v.d. Elzen in de winter.

Straatbeeld - gebouwen



72. 73.

boven

Adriëtte van  
der Wijst 
De achterkant van 
Heemhuis ‘De Hooge 
Raam’ in de lente.
onder

Jantje van  
den Elzen  
Oude boomzaag  
bij het Heemhuis.

Straatbeeld - gebouwen Straatbeeld - gebouwen

Ankie van Uden
Vogel restaurant.



74. 75.Straatbeeld - straten en pleinen

boven

Adriëtte van  
der Wijst
De Molenstraat  
kleurt prachtig geel  
in de herfst.
midden

Albert de Groot
Halverwege  
Molenstraat richting 
Schoolstraat.
onder

Jacqueline Bros
Skatebaan op Van 
Kilsdonkplein.

Albert de Groot
1e rij

Vogelklos, achter dokter 
Franssen (Repelakker).
2e rij

Woningen in  
aanbouw (Repelakker).
3e rij

H. Geerts
Repelakker in de 
ochtend.
4e rij

Ria Kempen
Skyline nieuwbouw 
Repelakker, kerktoren 
nog zichtbaar.

Straatbeeld - straten en pleinen



76. 77.Straatbeeld - straten en pleinen

Joke van Haandel
boven links en rechts 
Langenboomseweg 68.
midden links

Langenboomseweg 68. 
midden rechts  

Adriëtte van  
der Wijst
Zeeland kleurt  
rood-wit-blauw-oranje 
tijdens het EK,  
zoals hier in de 
Damaststraat.
onder links  

Guus te Meerman
Zevenhuis.
onder rechts  

Toon Leijssen
Straat “Het Zuid” 
bij nacht.

boven 

Edwin van Dongen
D’n Berg /Straatsven 
(Wim van Dongen).
onder  

Adriëtte van 
der Wijst
De Heische Tip in  
alle stilte vroeg in  
de ochtend.

Straatbeeld 



78. 79.Straatbeeld - de Kerk

boven links

Toon Leijssen
De kerktoren vanaf de 
molen in het donker.
boven midden

Henk Bovendeur
De “schoenenboom”.
boven rechts

Mevr. Peters
Kerkhof met uitzicht  
op de kerk.
onder

Guus te Meerman
Zeeland centrumvisie.

boven

Jacqueline Bros
Uitzicht vanaf  
kerkplein.
midden links

Toon Leijssen
Kerkhof Allerheiligen.
midden rechts

Harrie van  
den Elzen
Pastorie.
onder links

Rianne Vollenberg 
De kerk in de winter.
onder rechts

Jacobine Ermers 
Wim van Rossum  
legt stenen rond het 
monument voor  
ongedoopte kinderen.

Straatbeeld - de kerk



80. 81.

Edwin van Dongen
boven 

Graffiti workshop  
Pieter Poorts Halfvasten.
onder

Halfvasten 2012.

Straatbeeld Straatbeeld - Mariakapel

Harrie van  
den Elzen
boven links

Mariakapel in  
Kapelstraat.
boven rechts

Inkijk met spinnenweb 
in de kapel.
links

Guus te Meerman
Witte Kerst.
onder rechts

Mevr. Peters
In deze Mariakapel 
hangen een aantal 
plaquettes ter nage-
dachtenis aan hen  
die omkwamen  
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog én  
de oorlog in  
Nederlands-Indië.



82. Colofon en Register

Colofon

Uitgave: Ut Rookelijzer

Datum:  december 2012 

Oplage:  1800 stuks

Lay out:  Jop & zo     

Druk: Drukkerij Zeeland 

Register
  

Marij Biemans

Corina Bens

Roger van den Berg

Cindy Bergmans

Roland Bolmers

Henk Bovendeur

Jacqueline Bros

Cees van Dongen

Edwin van Dongen

Harrie van den Elzen

Jantje van den Elzen

Hans van Embden

Jacobine Ermers

H. Geerts

Albert de Groot

Toon de Groot

Joke van Haandel

Jeanette Habraken

Piet Huvenaars

Thea Jacobs

Ria Kempen

Theo de Klein

Toon Leijssen

Guus te Meerman

Evelien Nabuurs

Mevr. Peters

Silvia Plamont

Dennis van de Sande

Anke Suijs- van den Broek

Kees Theunissen

Riek Theunissen

Ankie van Uden

Nico Verstegen

Rianne Vollenberg 

Wilna van Weert

M Weijers

Adriëtte van der Wijst

Maria Willemsen

Arnold Zegers

Gerard Zegers

links

Wilna van Weert  
Versierde voordeur met Kerst op het Oventje.

foto achterzijde boek

Jacobine Ermers
Ut Rookelijzer.



Ut Rookelijzer

Nog maar twee generaties geleden werden turf, hout of kolen in een kachel gestopt om een potje te kunnen koken en wat 

warmte te krijgen. Dreigde het vuur uit te gaan, dan kwam de pook (in het dialect: rookelijzer) er aan te pas: wat roeren met 

dat ding en de vlammen laaiden weer op.

In mei 1965 moest het Zeelandse volk op de hoogte worden gebracht van plechtigheden rond de Dodenherdenking  

en Bevrijdingsdag. Stichting Jeugdbelangen nam het initiatief, vier velletjes papier werden volgetypt, gestencild en rond  

gebracht. De maand daarop wéér een pakje stencils, nu met maar liefst 30 bladzijden. Blijkbaar was er belangstelling voor 

het nog naamloze blad, want het bleef maar komen. Bij het 4e nummer bleek de krant een naam te hebben: Ut Rookelijzer.  

De redactie verantwoordt de naam als volgt: “ ‘ROOKELIJZER’  betekent 

pook. Deze naam is gekozen omdat we met de naam Rookelijzer  

nieuws oprakelen, dat zonder de krant, als as verloren zou gaan”. 

Even verder in hetzelfde nummer: “In dit blaadje moet ieder gaatje 

gevuld worden met de weetjes en de wensen van alle Zeelandse 

mensen”.

We zijn bijna 50 jaar verder. Veel is veranderd. Typen en stencilen 

maakten plaats voor professioneel drukwerk. Foto’s kwamen en  

tekeningen verdwenen merendeels. Vaste rubrieken ruimden het veld 

en nieuwe kwamen er voor in de plaats. Stichting Jeugdbelangen liet 

Ut Rookelijzer los en het werd een zelfstandige stichting. Eén ding 

bleef: Ut Rookelijzer, een blad, gemaakt voor en door Zeelanders.

Op bijgaande foto wat attributen van Ut Rookelijzer: een kacheltje 

met daarin een speciaal door Peer Franken gesmeed rookelijzer.  

Verder één van de cadeautjes die Ut Rookelijzer geeft aan medewerkers 

die een bepaald jubileum vieren; in dit geval een ‘boeltje’ van  

keramisch kunstenaar Jacq Merkx dat een schrijver voorstelt die  

40 jaar in de redactie zit. Centraal op de foto Ut Rookelijzer zélf,  

het Zeelands maandblad dat u met genoegen dit fotoboek aanbiedt.

Kijk, Zeeland!    -    U
t Rookelijzer


