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Redactioneel 
 
Ja, ja, we konden eindelijk weer eens schaatsen op onze eigen 
ijsbaan. Net op tijd gereed gemaakt door enthousiaste mensen 
van Sir Vooruit. De paardentrailer van de fam. Krabbe/op ’t Hof 
was omgetoverd tot een heuse koek en zopie tent. Vele 
dorpsgenoten hebben zich uitermate vermaakt en zwierden er 
lustig op los. 
Even snel als de vorst kwam, was hij ook weer verdwenen. 
Inmiddels hebben we de Pasen ook weer achter de rug. Nu is het 
wachten op een mooi voorjaar en een schitterende zomer. 
 
Deze keer weer een super dikke Sirene met als vaste rubrieken 
o.a.: 
Even voorstellen Trugkieke 
Bedrijvigheid Verenigingsgebouw 
Hobby Sir Vooruit 
Klassewerk Natuurouders 
Kookpen Dorpsraad 
Kerkelijk nieuws 
 
Nieuw is de moppenpagina van Marc de Bruine en nog wat 
andere wetenswaardigheden. 
Blij verheugd zijn we met de eerste advertentie, zo wordt het net 
een “echte krant”. 
We kijken uit naar andere bedrijven die in de Sirene willen 
adverteren. 
Heeft U een leuke hobby of iets leuks te melden, we plaatsen het 
graag. 
Mail, bel of schrijf ons vóór 15 september, dan staat U 
gegarandeerd in het oktober nummer. 
Het e-mail adres is: sirenesir@hotmail.com 
De Sirene is na enkele jaren ook weer digitaal te lezen via de 
website van de Dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl 
 
De redactie. 
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IJspret 
 
Door de verhalen over opwarmen van de aarde zou je het eigenlijk 
helemaal niet meer verwachten in Nederland een vorstperiode. De 
ijsbaan ligt er ook niet bepaald bij dat je zegt die is goed voorbereid 
op een vorstperiode, we verliezen het allemaal een beetje uit het 
oog. 
 
En dan wordt er een beetje nachtvorst afgegeven. Prachtig rustig 
winterweer kregen we de 3e week van december. Het werd eerst 
niet verwacht door Gerrit Hiemstra maar de vorst bleef aanhouden. 
En dan bekruipt opeens het gevoel als dit een paar nachten 
aanhoudt dan ……….wie weet. 
Schaatsliefhebbers krijgen dan de kriebels in hun buik. 
Maar het Sirse ijsbaantje lag er, ….. nou ja u weet het wel hoe het 
was. 
De buitenrondte was nog in oktober gemaaid maar in het midden 
stond nog een klein soort riet. 
Voorgaande week contact gehad met de gemeente, misschien zou 
er een bootje het riet komen maaien maar dat lukte natuurlijk niet 
meer, de vorst ging door. 
Donderdag kon je voorzichtig over het krakende, scheurende ijs 
lopen maar natuurlijk niet met een grote groep. Dus op school 
hebben de leerkrachten gezegd jongens ga alsjeblief niet op het ijs. 
 
Maar wat denk je, plotseling komen vrijdagmorgen 3 mannen van de 
gemeente met bosmaaiers het riet van het binnen gedeelte 
afmaaien. Met bladblazers werd het maaisel naar de buitenkant 
geblazen en we hadden een (niet te krap kijken hoor) “ijspiste”. 
 
Die middag kregen de kinderen vrij van school vanwege kerst 
vakantie en ze konden op het baantje, hier en daar nog wel een 
krakje maar alla, we moeten het maar pakken, er werd dooi 
afgegeven. 
 
Dan heb je echt oer Hollandse ijspret. Het was prachtig weer en het 
werd best wel druk. 
Veel kinderen en er kwamen ook mensen van andere dorpen. Daar 
konden ze nog niet schaatsen en wij wel !!! 
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Sommigen keken met een bezorgde blik dit wordt te druk en je moet 
de mensen van andere dorpen weren, het ijs wordt kapot gereden. 
Maar ach, dat gaat dan natuurlijk niet, de kinderen hadden zoveel 
plezier met schaatsen, sleeën en rennen. 
In een helder moment hadden we van Sir Vooruit een paardentrailer 
omgedoopt tot koek en zopie tent want ja je moet wat op zo’n 
moment. Grootse dingen opzetten gaat niet voor een paar dagen. 
 

 
 
De volgende morgen was het windstil, zonnig weer met rijp op de 
bomen, fantastisch weer, prachtig om foto’s te maken. Kan niet beter 
om te schaatsen. En de jonge onder ons hadden al weer vroeg de 
ijzers onder. Het was een heerlijk knus dagje, niet zo druk want op 
meer plaatsen gingen ijsbanen open. De warme chocolade en de 
gluhwijn uit de paardenkar smaakten goed die middag. 
Jammer genoeg ging het dooien. Moet je dan nog verlichting 
ophangen voor één avond, het ijs was al zacht. Maar ijsbaan buren 
Wim en Marjan zeiden: “gewoon doen al is het maar voor een paar 
kinderen, nu kan het nog, wij hebben lampen en geven stroom dus 
doen natuurlijk”. 
Zodoende kon er ook nog ‘s avonds gereden worden. En dan zie je 
kinderen die de slag te pakken hebben en niet meer van dat ijs af te 
krijgen zijn. 
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Een probleem voor kinderen is passende schaatsen. Voor die paar 
dagen ga je ook weer geen nieuwe kopen. Gelukkig werden er bij de 
paardenkar heel wat schaatsen uitgewisseld. 
Zondag hebben enkelen nog geschaatst maar toen was er inmiddels 
water op het ijs. 
 

 
 
We willen bij deze Wim en Marjan nog hartelijk bedanken voor het 
gebruik van de lampen en van de stroomvoorziening, op zo’n 
moment is het fijn dat mensen helpen meedenken en spullen 
beschikbaar stellen. Maar ook anderen die heel wat bekertjes warme 
chocolade en warme wijn hebben helpen verkopen, bedankt, laten 
we hopen dat we weer eens een echte strenge winter krijgen. 
De ijsbaan moet ook aandacht krijgen want het leek meer op een 
rietbaan dan op een ijsbaan. 
Tot slot wil ik nog meegeven de wijze les van een oude 
dorpsbewoner. Die stond als klein kind voor het eerst op schaatsen 
en kon pas weer serieus schaatsen toen hij 18 was. In de jaren 30 
voor de oorlog kon je bijna nooit schaatsen, dus wie weet !! 
 
JJ de IJscoman 
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Certificaten defibrillator 
 
De personen die op Sirjansland in het bezit zijn van een certificaat 
voor de defibrillator (AED) en dus bevoegd zijn deze te bedienen 
zijn: 
 
Jessica en Richard Ahrens H. de Vliegerhof 1 tel. 642115 
 
Christine en Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 tel. 647117 
 
Wilma en Cees Struijk Dorpsstraat 15 tel. 641372 
 
Dirk Fluijt Sportweg 2 tel. 642108 
 
Ton Hammink Zandweg 4 tel. 641989 
 
Patricia Gooyaars Zandweg 3 tel. 641623 
 
Petra v.d.Zande Sportweg 9 tel. 483807 
 
De defibrillator is geplaatst op camping 't Hogezand, 
Zandweg 4, bij de telefooncel. 
 
 
 

WereldRegio 
 
Helaas is de standaard van de krant bij de Schollekop verdwenen. 
Vanwege nat regenen, omwaaien en geringe belangstelling is deze 
weggehaald en worden er een paar exemplaren los afgegeven. 
U kunt WereldRegio dus nog steeds bij de Schollekop halen. 
Binnenkort komen er kleinere displays waar een aantal kranten in 
kunnen, deze zal ook bij de Schollekop worden afgegeven. 
 
Janny Fluijt 
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De Bedrijvigheid 
 
Van: Jan de Vlieger. 
 
De redactie van de Sirene heeft ons gevraagd om een stukje over 
ons bedrijf te schrijven. 
Ons bedrijf bestaat uit 2 delen n.l. taxibedrijf en uitvaartbedrijf. 
Het taxibedrijf bestaat ongeveer 20 jaar en we zijn begonnen met 
de overname van taxi Schraver uit Bruinisse, welke bestond uit 2 
Mercedes-Benz taxi's en één 8-persoonsbusje. Na 20 jaar 
uitbouwen rijden wij nu met 9 busjes en 11 taxi's. Ons werk 
bestaat hoofdzakelijk uit: ziekenvervoer, vast 
gehandicaptenvervoer met 6 bussen voor Gemiva in Middelharnis 
en tevens dagopvang. 
Zakelijk vervoer voor diverse bedrijven, hoofdzakelijk directie en 
luchthavenvervoer, wij zijn met een fijn team van medewerkers, 
iedere dag op weg om ons werk zo goed en precies mogelijk te 
doen. 
Het kantoor en de werkplaats staan in Oosterland in de 
Wilgenstraat 12 op het industrieterrein. De centrale voor de taxi is 
daar en er wordt ook onderhoud aan het wagenpark voor 98% 
zelf gedaan, daar wij een mooie hefbrug en allerhande 
gereedschap hebben. 
Het taxibedrijf heeft 5 fulltime medewerkers en 35 parttimers, 
waarvan 3 werknemers voor centrale en kantoor. 
Ons bedrijf is bereikbaar 7 dagen per week van 06.00 uur tot 
22.00 uur en vrijdagavond 22.00 uur tot zondagavond 22.00 uur, 
andere nachten enkel op afspraak vóór 22.00 uur gemaakt. 
Dit is in het kort wat ons bedrijf voor de regio betekent. 
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Verder hebben wij sinds bijna 2 jaar Uitvaartbedrijf Schoonaard 
uit Dreischor overgenomen samen met twee vakmensen n.l. Jos 
Sijrier en Jaco Steijn. Daardoor hebben wij veel kennis en 
ervaring binnen handbereik. Uitvaartzorg de Vlieger (voorheen 
Schoonaard) is het enige op Schouwen-Duiveland gevestigd 
bedrijf dat het complete pakket in huis heeft. Wij hebben namelijk 
2 rouwauto's waarvan 1 Chevrolet en 1 Cadillac staan bij ons 
kantoor, ook aan de Wilgenstraat 12 te Oosterland. 
Met onze opslag voor rouwmaterialen en b.v drukken van de 
rouwbrieven kunnen wij de Begrafenis of Crematie in zijn totaal 
uitvoeren onder eigen beheer. 
De tijd na een overlijden is een verdrietige periode. Nabestaande 
krijgen een verlies te verwerken en dat is op zich al moeilijk 
genoeg, daarom is het belangrijk het complete pakket in huis te 
hebben en zijn wij de nabestaande graag tot steun. Wij komen zo 
snel mogelijk bij u thuis en zijn 24 uur per dag bereikbaar. Omdat 
wij weten hoe moeilijk het is op moment van overlijden 
beslissingen te nemen, bieden wij tevens de mogelijkheid uw 
wensen vast te laten leggen, zodat u uw nabestaande een hele 
zorg uit handen neemt. Deze wensen kunnen natuurlijk ten alle 
tijden weer aangepast worden. 
De verdeling van de uitvaartleiders is 
Jaco Steijn : Begraven 
Jos Sijrier : Begraven en Crematie 
Ellen van Efferen: Begraven en Crematie 
Wenst u informatie of documentatie? Neem gerust contact met 
ons op. 
Of kijk eens op onze web site www.uitvaartdevlieger.nl 
Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week te bereiken op 
0111-402000 
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 Wilde orchideeën 
 
 van Dijkwater. 
 
 
 
Staatsbosbeheer organiseert in de maanden mei, juni en juli 
excursies onder leiding van een deskundige gids naar de 
orchideeën in natuurgebied Dijkwater. Wie een keer mee wil 
kan zich opgeven aan de balie van VVV Schouwen Duiveland, 
kantoor Zierikzee of per telefoon  0900 2020233. Het 
vertrekpunt is bij de knotwilgendreef langs de Weg door 
Dijkwater. 
 
 
Excursiedata: 1, 22, 29 mei om 19.00 uur en 
 10, 31 mei om 13.30 uur 
 12, 26 juni om 19.00 uur en 
 7, 21 juni om 13.30 uur 
 5, 12 juli om 13.30 uur 
 
 
Tip: foto toestel en verrekijker 
 
 
Dirk Fluijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harlekijn orchis 
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Een dierenvriend voedert niet. 
 
Hierbij wil ik U vragen om mijn paarden A.U.B. niet te voeren, ook 
geen gras. Ik weet dat het goed bedoeld is, maar ik ondervind er 
de nare gevolgen van. Want als ik er bij kom, word ik gebeten als 
ik niet direct met een snoepje o.i.d. in mijn hand gereed sta. Heeft 
U al eens tussen een nijptang klem gezeten? Dan weet U hoe dat 
voelt. Ze krijgen in de wei of op stal genoeg bijgevoerd. Aaien is 
al genoeg, dan hebben ze ook aandacht en daar is het bij de 
dieren om begonnen. 
 
Verder wil ik vragen aan de bezitters van Paarden en Pony's om 
A.U.B. de mest van deze dieren zeker binnen de bebouwde kom 
niet op de straat te laten liggen. Schuif het dan in de goot met je 
laars. De Hondenbezitters wil ik vragen om deze dieren niet op 
de straat of op de stoep hun behoefte te laten doen, hondenpoep 
aan je schoenen is nu niet direct het aangenaamste als je uit de 
deur of uit je hekje stapt. 
 
Als wij als dierenbezitters hier op letten heeft de Gemeente ook 
minder redenen om het houden van deze dieren in de toekomst 
te gaan verbieden of aan banden te gaan leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ingrid Krabbe 
Sportweg 
Sirjansland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



Klassewerk 
 

Sirjansland, 10-03-2008. 
 
Aan de kinderen uit groep 1 en 2 is gevraagd wat zij nog weten over het 
trouwfeest van juf Tanja en Mark. 
 
Willemieke: We moesten de boogjes vasthouden. 
Jasper: En we gingen naar de kinderboerderij. 
Andy: We mochten bellen blazen. 
Jack: Die mevrouw maakte allemaal grapjes over juffrouw Tanja. 
Manuela: We mochten bij die soort kerk naar binnen. 
Nina: Juffrouw Tanja ging na de kerk in de koets zitten, samen 

met Mark. 
Iris: De andere mensen gingen ook onder de "slangen" ( = 

boogjes) doorlopen. 
Mariëttte: We mochten roosjes geven. 
Ismay: En we gingen langs een hele lange trap naar beneden. 
Kimberly: We kregen drinken in de kinderboerderij, en jààà ook eten. 
Jomme: En we mochten op het springkussen springen. 
Jasper: Op de kinderboerderij vlogen de pauwen rond. 
Romy: Elles had toen een zere voet. 
Mace: We zongen een liedje toen juf Tanja met de auto aan 

kwam bij de kinderboerderij. 
Jack: Toen we naar juffrouw Tanja's huis gingen  

( = de kinderboerderij) mochten we onze naam op een 
papier zetten. 

Nina: Er waren papegaaien op de kinderboerderij. 
Ismay: We moesten op de grond zitten in het gemeentehuis. 
Willemieke: Er was ook nog een zwart varken op de kinderboerderij. 
Jack: We hadden donuts gegeten. 
Willemieke: Die "knollen" gingen de koets trekken! 
Kimberly: En er waren ook geiten op de kinderboerderij. 
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Ook aan de kinderen uit groep 3, 4 en 5 is gevraagd wat zij nog weten 
over het trouwfeest van juf Tanja en Mark. 
 
Leroy: Ik weet nog dat we op de kinderboerderij waren. En ik vond dat 
gestaan niet leuk. En ik weet nog dat we witten rozen mochten geven. 
 
Sarah: Ik vond de bruiloft van juf Tanja heel leuk. En ik vond dat juf 
Tanja een helen mooie jurk aan had. Juf Tanja's jurk zou ik ook willen 
hebben! 
 
Marjolein: Ik vond de bruiloft van juf Tanja heel erg leuk. Toen het stil 
was gingen Storm en Diesel blaffen. En ik had Marieke nog gezien. 
 

 
 

 
Mark: Ik vond het leuk dat we de bogen mochten vasthouden. En dat 
Storm & Diesel piepten het was gewoon een helen leuken BruiloftlIl En 
op de kinderboerderij was het erg leuk met de donut! En het 
springkussen was egt heel leuk! 
 
Lois: Ik vond juf Tanja's jurk mooi, en de bloemen ook. En ik vond het 
grappig dat Mark een zak kreeg. 
 
Tristan: Ik vond de bruiloft van de juf (Tanja) heel leuk! Ik vond het leuk 
en vooral lief dat mark en de juf allebei ja! zijden. En ik vond het gezellig 
dat Storm en Diesel er bij waren! Ik vond het heel heel maar dan ook 
heel leuk!!! 
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Leander: Ik vond het heel leuk. Maar ik denk dat storm ook de ringen 
wou geven. En ik weet nog dat de juf een boeket bloemen in haar hand 
had. Ik vond storm en diesel er mooi uit zien. Ik vond het ook heel leuk 
dat we naar de dieren tuin gingen. We mochten ook nog bellen blazen. 
 
Fleur: Ik weet wel dat we veel foto's hadden gemaakt. Er was er één die 
ik de mooiste vond, en dat was dat we bellen aan het blazen waren toen 
juf Tanja en Mark naar buiten kwamen. Toen we uit de kerk kwamen 
gingen we naar de kinderboerderij en juf Tanja en Mark gingen er naar 
toe met een koets. Ik vond het heel leuk dat we daar een donut kregen 
en ik mocht de dieren aaien en er waren leuke speeltoestellen zoals een 
klimrek en een springkussen. 
 

 
 
Priscilla: Ik weet nog dat juf Tanja een mooie bruid voor mark was. En 
mark had ook een mooi pak aan. Ze een koets met paarden ervoor en 
mark wou niet gezien worden hihi En kreeg een zak om hem heen. 
 
Alissia: Ik vond de juf heel mooi! Ze ging in een koets met knollen ervoor, 
dat was een mooi gezicht! We waren op een kinderboerderij dat was wel 
grappig! Allemaal dieren maar de juf houdt ook van dieren heel veel! En 
er was een soort gymzaal met een luchtbed erin daar konden de 
kinderen op springen! Dat was leuk! 
 
Bart: ik vont mark leuk. Hij wou niet in de koets. Hij mocht een zak en 
een bril op. 
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Leonie: Ik vond het heel leuk. En de juf was heel mooi. En we mochten 
achter de koets lopen. En mark zei dat hij verlegen was. Ik weet niet of 
dat waar was. 
 
Merel: Ik vond het heel leuk. Ook was het heel mooi om mee te maken. 
Juf Tanja was heel erg mooi. 
 
Justin: Ik vond het leuk. Jullie bruiloft is leuk. En de hond wou ook de 
ring. 
 
Jan: We mochten bij de kinderboerderij een donut. Diesel piepte een 
beetje. Bij de kinderboerderij mochten we op springkussen. 
 
Carolien: Ik vond het leuk dat we de bogen mochten vasthouden. En dat 
SAtorm en Diesel piepten. We gingen ook naar de kinderboerderij en ik 
vond de donut lekker. De paarden voor de koets van de juf waren ook 
mooi. 
 

 
 
Kevin: Ik vond het grappig dat de honden er door heen gingen janken. 
Het was leuk op de kinderboerderij en het allerleukste was het op het 
springkussen! 
 
Martin: Ik vond het springkussen leuk. En dat ik de boog mocht 
vasthouden toen de juf kwam. 
 
Quinten: Op de kinderboerderij was het heel erg leuk. De donut was 
lekker. De dieren waren leuk en het varken lag te slapen. We mochten 
op het springkussen. 
 
 
Verderop in “De Sirene” hebben ook groep 6, 7 en 8 hun herinneringen 
aan de trouwdag van Juf Tanja nog op geschreven. 
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    Schoolse Zaken 

 
 
In elke Sirene een stukje school, waar zijn we mee bezig, wat 
hebben we gedaan en wat komt eraan. 
 
Waar je de hele winter op hoopte, gebeurde met de Pasen, sneeuw 
en dus op het laatst toch nog een paar sneeuwpoppen en een 
bescheiden sneeuwballetje door de lucht. 
Onwillekeurig moest ik terugdenken aan die ijsfeesten in het 
Dijkwater en op onze ijsbaan in Sirjansland. Die ene keer, ik dacht 
bijna zeker in 1978, toen het zo koud was, dat we na anderhalf uur 
ijsfeest op het Dijkwater tot op de botten verkleumd door de 
ouderraad van onze school in het Verenigingsgebouw bijkwamen 
met warme chocolademelk en een hoog opgestookte verwarming. 
Zelfs mijn foto’s waren niet goed, omdat de camera niet tegen de 
koude kon. Een paar jaar later hebben we het nog eens rustig 
overgedaan op onze ijsbaan en het is eigenlijk best jammer, dat we 
in al die jaren geen ijsfeest meer hebben kunnen houden. Volgend 
jaar dus maar weer……. 
 
Op school zijn we helemaal gewend aan ons nieuwe gebouw en 
zelfs het water en de wasbak in groep 6-7-8 zijn bijna een jaartje 
later aangesloten. We hebben inmiddels gloednieuwe computers in 
alle groepen en de kinderen zijn er blij mee, naast het feit, dat ze er 
heel veel mee leren. Hoe gaat dat nu tegenwoordig met computers 
en schoolwerk. Ik geef een kort voorbeeld. 
We waren gewend om alles op school uit een boekje (methode) te 
leren en vaak hadden juffen en meesters wel een stapeltje met extra 
oefeningen voor de snelle kinderen of voor diegene, die wat extra 
oefening goed kon gebruiken. Toen de computer werd ingevoerd (we 
zijn daar al in 1985 mee begonnen) kwamen de 
uitgeversmaatschappijen er al snel achter, dat er veel te verdienen 
was met extra ondersteuning door middel van 
computerprogramma’s. 
Als we nu kijken naar onze nieuwe leesmethode Veilig Leren lezen, 
die door juf Tanja in groep 3 wordt gebruikt, dan kan zij beschikken 
over alle (extra) oefenstof op alle computers van het 
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netwerk op school, maar ze kan ook extra oefenstof per kind 
aanbieden, zodat alle kinderen niet alles weer opnieuw hoeven te 
doen. Ook worden alle vorderingen van de kinderen digitaal 
bijgehouden in een leerlingvolgsysteem en kunnen de kinderen ook 
nog naar een website, waarop ze alles wat ze geleerd hebben 
opnieuw kunnen tegenkomen. 
Vooral de aangepaste oefenstof voor de kinderen stelt de leerkracht 
in staat om maatwerk voor een kind te leveren en ook nog de 
vorderingen bij te houden of waar nodig te sturen. Dit alles is dan 
ook nog beschikbaar voor het digitale schoolbord, zodat op 
afmetingen van 100 cm x 150 cm getoond kan worden, wat vroeger 
in een boekje stond. Boekjes dus, want het schoolboek zal blijven 
bestaan, evenals het schrift, waarin gewerkt wordt. Ook het nakijken 
door juf en meester zal nooit helemaal verdwijnen, maar wel is het 
zo, dat veel correctie door de computer kan worden gedaan en dat 
diezelfde computer direct aangeeft op welk gebied meer oefening 
nodig is en die oefening kan dan ook direct worden aangeboden. 
Voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis kan in een 
handomdraai materiaal verschijnen, dat precies past bij de op dat 
gegeven lessen en wie kent niet de vroegere repetities topo, die nu 
geheel digitaal, met eindcijfer erbij, kunnen worden geleverd en 
waarbij dus nooit meer aan meester of juf gevraagd hoeft te worden 
wanneer die repetities zijn nagekeken. 
 
Over een kleine 12 weken is het jaar al weer voorbij. De Cito-
eindtoets is al besproken met de ouders en de zes kinderen van 
groep 8 weten zo goed als zeker naar welke school ze na de 
zomervakantie zullen vertrekken. Een grote stap na acht jaar 
basisonderwijs en ook wij ervaren dat zo. Kwamen ze binnen als 
klein, klein kleutertje, zijn ze nu de grootsten van de school om na de 
zomervakantie weer als “bruggies” en dus als kleinsten door het 
leven te moeten. Ooit vulden we een inschrijfformuliertje in en 
hadden we, meestal, een kort gesprekje met de ouders. Nu vullen 
we grote onderwijskundige rapporten in en bezoeken we massaal 
voorlichtings- en kennismakingsdagen en avonden. Allemaal om tot 
de beste keuze te komen. Een grote administratie voor de school en 
alles moet natuurlijk gearchiveerd worden voor later….. Als een kind 
daarbij een leerprobleem heeft, volgen ook nog extra toetsdagen, 
vaak in Goes om weer later door een heuse commissie een goede 
beslissing te laten nemen. 
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Nauwkeurig volgen we ontwikkelingen rond de buitenschoolse 
opvang. Na alle drukte in politiek en pers moeten we nu toch 
vaststellen, dat de prijzen de pan uitrijzen en dat de aanvankelijke 
massale belangstelling wat tegenviel. Daarnaast beconcurreren de 
aanbieders elkaar hevig en met enige regelmaat valt in de pers te 
lezen, dat zij het zelfs niet schuwen elkaar in de kranten aan te 
vallen. In Nieuwerkerk worden eerdaags bouwplannen ingediend om 
een gloednieuwe bso naast de school te bouwen, zodat de tijdelijke, 
maar o zo mooie opvang daar ondergebracht zal worden. Hij staat er 
nog niet en eerst zal de gemeenteraad er zich over moeten 
uitspreken. 
 
Pasen is voorbij en dus denken we al volop aan de komende 
schoolreizen en kampen. Ook het naderende afscheid van groep 8 
zorgt ervoor, dat deze kinderen regelmatig bij elkaar komen om te 
praten over hun afscheidsfeest, want dit is echt belangrijk en sinds 
jaar en dag organiseren zij op de laatste woensdagochtend van het 
schooljaar een echt feest voor de hele school en dat kan natuurlijk 
ook heel goed op een kleine school, zoals de onze. Alle kinderen 
krijgen dan hun afscheidsboek en een getuigschrift en natuurlijk de 
beste wensen voor hun toekomst. Het voortgezet onderwijs komt 
eraan, maar eerst een hele lange vakantie. 
 
In het kader van de boomfeestdag hebben onze kinderen dit jaar in 
het Verenigingsgebouw echte nestkastjes gemaakt. Gesponsord 
door de Dorpsraad en onder deskundige leiding van leerkrachten en 
natuurouders werden de kastjes in elkaar getimmerd en geschroefd 
en het leuke was, dat ze ook nog naar het door de school 
geadopteerde bosje zijn geweest en onder aanvoering van Janny en 
Dirk de vleermuiskelder hebben bezocht, voor de meesten de eerste 
keer en de “nepvleermuizen” van 2002? hingen er nog steeds. 
Prachtig was de echte ransuil, die Dirk uitgebreid aan de kinderen 
liet zien en die ze ook mochten vasthouden. Namens de school nog 
een keertje heel veel dank voor al deze activiteiten. Wie het allemaal 
nog eens goed wil zien, kan het best onze website 
www.obsduiveland.nl bekijken, want daar staan weer prachtige foto’s 
van deze boomfeestdag op. Misschien volgend jaar wel weer een 
boompje planten en het is wel leuk om eens aan de kinderen te 
vragen, welke bomen er in de loop van de vele jaren in dit kader in 
Sirjansland geplant zijn. 
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Alle kinderen hebben de 
afgelopen weken meegedaan aan 
een muzikaal dansproject en gaan 
binnenkort hun kunsten aan 
elkaar vertonen. Om zo’n project 
uit te kunnen voeren, worden al 
een jaar daarvoor in het kader van 
de ons ter beschikking staande 
subsidies keuzes gemaakt en 
professionele krachten uit de kunstwereld bezoeken de school een 
paar keer om, samen met de leerkrachten, te oefenen, zodat door de 
hele school heen geleerd wordt over andere dans- en 
muziekculturen op onze wereld. Tijdens de gezamenlijke uitvoering 
laten ze de resultaten aan elkaar zien. 
 
Leuk zijn ook de voorleeswedstrijden, die van eilandelijk naar 
provinciaal gaan en tenslotte en uitmonden in de Nationale 
Voorleeskampioen. Heftiger gaat het toe bij het aanstaande 
schoolvoetbalkampioenschap, dat in april in Zierikzee wordt 
uitgevochten. Gelukkig kunnen onze kinderen meedoen, omdat we 
samen met OBS Duiveland in Nieuwerkerk een ijzersterk team 
hebben. Twee jaar achterelkaar kampioen van Schouwen-Duiveland 
en afgelopen jaar tweede. De mannen kunnen hun borst nat maken, 
want in de eerste poulewedstrijd staat direct al de strijd tegen Bru op 
het programma en die hebben we de afgelopen jaren steeds kunnen 
winnen en dat zegt veel over onze talenten, die voornamelijk bij SV 
Duiveland en SKNWK zitten. 

Van heel andere orde zijn de Schouwen-
Duivelandse schoolschaakkampioenschappen, 
waar we vorig jaar voor de eerste keer 
deelnemend derde werden en naar de 
Zeeuwse finale in Wilhelminadorp konden. Dit 
jaar was het even minder: helaas lootten we 
tegen de latere kampioen van Zeeland, Binnen 
de Veste, dat sinds jaar en dag winnaar is van 
al deze toernooien. Elke week wordt er op 
school geschaakt in de bovenbouw onder 
leiding van Han van de Made, die de kinderen 
al heel wat schaakwijsheid heeft bijgebracht.  
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Met onze hangjeugd (ik mag dat woord eigenlijk niet gebruiken, 
maar iedereen begrijpt het) gaat het rond de school prima. We 
hebben de afgelopen maanden een paar keer aan tafel gezeten 
en er is veel wederzijds respect. We lopen een traject om tot 
betere voorzieningen te komen en in samenwerking met de 
Dorpsraad, de Gemeente en de politie zoeken we oplossingen. 
Soms nog gaat het even mis, bijvoorbeeld tijdens de 
oudejaarsnacht, toen een paal van het hekwerk bij school werd 
opgeblazen. Zo’n schade kost uiteindelijk rond de vijfhonderd 
euro en wordt met gemeenschapsgeld betaald. Van dat geld 
hadden we natuurlijk ook een ander voetbaldoel of een bankje 
kunnen betalen. Verder alle lof, we praten met elkaar en dat moet 
vooral zo blijven. Ook over het verkeer rond de school wordt 
vooral veel gepraat. Er komen nog wat gemeentelijke 
bloembakken bij de school, zodat we de snelheid er nog meer uit 
kunnen krijgen. Op school werken we aan het verkrijgen van het 
Zeeuws Verkeers Veiligheidslabel, een soort keurmerk, dat je als 
school kunt verdienen en waarbij school in samenwerking met 
verkeersouders een zo veilig mogelijke verkeersomgeving 
proberen te realiseren. 
 
Regelmatig gaan de kinderen nog het dorp in om zwerfvuil te 
verzamelen in het kader van de schoonste school. Ook hier 
prachtige vuilgrijpers en aangepaste handschoenen 
gesubsidieerd door onze Dorpsraad.  
 
Het voorjaar komt eraan en over enkele weken hebben we ruim 
twee weken meivakantie, 
 
tot de volgende Sirene, 
 
Gerard Oele 
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Sir Vooruit op bezoek bij …… 
 
In navolging op ons vorige verhaal in de Sirene 
(‘hoe oud is Sir Vooruit eigenlijk?’) leek ons een 
goed idee om de komende tijd enkele oud-
bestuursleden te bezoeken. Dit keer bezoeken we 
Tilly Sommer (Markenstein). Op een oude foto van 
Sir Vooruit staat zij een beetje verscholen achter 
een aantal oud-gedienden. Wie was Tilly toen en 
wat weet zij nog van haar actieve bestuurstijd? Op 
de eerste dag van de lente 2008 benen we door de 
striemende en koude regen naar haar huis aan de 
Korte Poststraat. 
 

 
 
We laten Tilly de foto zien en zonder problemen 
herinnert ze alle leden van het bestuur van die tijd. 
“Het zal ongeveer 1973 geweest zijn. Van links naar 
rechts staan hier Meester Heule, Rinus Pronk, die 
tussenin ben ik dus, Hans de Vlieger, Dirk Fluijt, Jan 
op ‘t Hof en Ingrid Krabbe”. 
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Tilly kwam in 1972 in Sirjansland wonen. Zij ontvluchtte bewust 
de drukke Randstad en verhuisde naar het landelijke Duiveland. 
Vrijwel meteen nadat ze hier woonde werd ze benaderd om in de 
Oranje- en IJsvereniging te komen. Een aantal bestuursleden 
hadden kenbaar gemaakt dat zij hun activiteiten wilden stoppen 
(o.a. Leen Hanse en Leen Dorst) en er werd vervanging gezocht. 
Sir Vooruit hield zich vooral bezig met het organiseren van 
Koninginnedag en met het organiseren van het ijsgebeuren.  
 
Tilly herinnert zich het grootste jubileumfeest in 1973, toen 
Koningin Juliana haar 25-jarig koningschap vierde. “In die tijd 
hadden we een heel draaiboek voor Koninginnedag. We hadden 
een redelijk vast patroon. De Burgemeester van Duiveland 
opende in Sir de dag. Van te voren hadden we vanaf ’s morgens 
vroeg al de hele Dorpsstraat volgebouwd met kramen en allerlei 
spelletjes. Tussendoor werden nog snel de ballonnen opgeblazen 
en het feest kon beginnen”. Voorafgaand aan Koninginnedag 
werd er met grote aanhangers allerlei feestartikelen groot 
ingekocht in Baarle Nassau. Het snoepgoed e.d. kwam van Paula 
vandaan en alles wat hier niet te krijgen was kwam van Zierikzee. 
En passant zegt Tilly dat ze Paula en Rinus enorm mist. “Paula 
was altijd enorm gezellig en Rinus had de beste bakkerij van heel 
Schouwen-Duiveland!”. 
 
In de Dorpsstraat werden diverse kramen opgesteld met leuke 
spelletjes zoals (o.a.) ‘spijkers slaan’, de schiettent en het Rad 
van Avontuur: “Rinus Pronk maakte daar een enorm spektakel 
van”. Van Rinus Bolier kregen ze oliebollendeeg zodat Sir Vooruit 
in de Dorpsstraat oliebollen kon afbakken. De school 
organiseerde meestal de kinderspelletjes op die dag. Aan het 
einde van de middag, als alle zaken weer opgeruimd waren, kon 
er met genot nog een afzakkertje in de bar genuttigd worden. En 
met plezier denkt Tilly nog terug aan de herauten te paard. 
Enkele echte Sirrenaren en ruiters zoals Ingrid Krabbe en Cees 
Struyk kondigden ’s morgens vroeg, geheel gehuld in authentieke 
klederdracht, de Koninginnedag aan. 
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We vragen Tilly nog om een leuke anekdote uit die tijd. Tilly komt 
vrijwel direct met iets wat haarzelf overkomen is: tijdens de 
strenge winter van ’77 / ’78 werd er geschaatst in het Dijkwater. 
Tilly was zelf niet zo’n schaatsster en zij zorgde voor de ‘koek-en-
zopie’. De warme wijn en warme worst en grote kratten 
chocolademelk moesten van boven aan de dijk tot over het 
prikkeldraad gebracht worden. “Ook lag er ontzettend veel 
sneeuw. Opeens zakte ik tot aan mijn oksels weg in de sneeuw. 
Het bleek dat ik in de sloot was gewandeld zonder dat ik dat in de 
gaten had!”. Het was die winter extreem koud. De basisschool 
had op een middag een ijsfeest georganiseerd. Er werd met de 
prikslee gespeeld en er werden hardrijwedstrijden georganiseerd. 
Tilly stond aan de kant om het scorebord bij te houden en de kou 
te vertrappelen. “Ik weet het nog goed”, zegt ze, “opeens komt 
die kleine Diane Wooldridge voorbij en zegt: “Leuk hè juf?”. En ik 
had het koud!. Toch was dat een ijsfeest om nooit meer te 
vergeten. Het was goed geregeld in het Dijkwater. Er was een 
groot aggregaat en een grote lichtmast en de ijsdagen waren 
oergezellig”. 
 
Over het ijsfestijn werd ook nog geschreven in de Zierikzeese 
Nieuwsbode van 20 februari 1978: “Sirjansland, ijsfeest. Als 
gevolg van de aanhoudende vorst kon er te Sirjansland tijdens 
het afgelopen weekend volop geschaatst worden op het 
Dijkwater. Bestond er op de dag veel belangstelling voor deze 
schaatsplek, ’s avonds was het zo mogelijk nog drukker. Door de 
leden van het comité “Sirjansland Vooruit” was gezorgd voor de 
nodige voorzieningen. Naast twee lichtaggregaten die door de 
gemeente Duiveland beschikbaar gesteld waren, werd er de 
gehele zaterdag gewerkt aan een caravan, die met toestemming 
van Staatsbosbeheer op het terrein geplaatst kon worden, zodat 
’s avonds op de gezellig verlichte ijsbaan de nodige warme 
versnaperingen genuttigd konden worden. Ook was er een 
gemotoriseerde baanveger aanwezig, zodat het kwalitatief niet al 
te beste ijs zo optimaal mogelijk bereden kon worden. Bij 
aanhoudende vorst zal de komende week tevens geprobeerd 
worden schaatswedstrijden voor de schooljeugd te organiseren”. 
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Het ijsfeest was een gevolg van een vorstperiode die 12 dagen 
daarvoor begonnen was. Het zou uiteindelijk een van de laatste 
schaatsfeesten worden op het Dijkwater. 
 
Tilly is tot begin jaren ’80 in het bestuur geweest en zij kan er nog 
met plezier aan terugdenken. Het blijft een leuke bezigheid: het 
onderzoeken van de roots van Sir Vooruit. Aan alles komt een 
eind, en dus ook aan dit warme gesprek. En da’s jammer, want 
buiten wacht de koude regen ons weer op ……  
 
Eenmaal buiten gekomen bedenken we dat we nog best wel een 
paar andere oud-bestuursleden willen interviewen. 
Volgende keer ? 
 
 
Uw secretaris van Sir Vooruit. 
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Onze opa en oma Sir 
zijn 24 april 

40 jaar getrouwd!!! 
Gefeliciteerd! 

 
Veel liefs van 

Kevin en Dave van der Meulen 
 

 



 

De kookpen 
 
Rum taart 
door Ina van Noord. 
 
Ingrediënten: 
 
1 pakje plantaardige boter, bijv .brio. 1 kopje melk. 
2 ons basterd suiker. 1 borrel rum. 
2 zakjes vanille suiker. 1 pak lange vingers. 
2 eieren. 1 pak kaakjes. 
 
 
De boter, basterd suiker, vanille suiker en de eieren bij elkaar 
doen en dit 30 min. tot 60 min. op de hoogste stand kloppen. 
 
Dan de melk en de rum bij elkaar doen en dan 1 voor 1 de lange 
vingers hier in dopen, laagjes maken in een bakblik. 
Kaakjes ook dopen in het melk mengsel, ook laagjes maken. 
 
Je begint met een crème laagje, lange vingers, crème, kaakjes, 
net zolang dat alles op is. 
Dan 2 uur in de koelkast. 
 
 
 
 

Smullen maar !!! 
 
 
 
 
 
 
Ik geef de kook pen door aan Anneke Slobbe. 
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Trugkieke 
 

 
 

voor de watersnoodramp van 1953 
 

 
 

na de watersnoodramp van 1953 
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Boerderij “De Keulse Pitten” 
 

 
 

maart 2008 
 

In deze bijdrage van De Sirene hebben wij de dorpsgrens iets 
overschreven, n.l. de Kempensweg naar Nieuwerkerk. De aan 
deze weg gevestigde boerderijen zijn allen van na de ramp met 
bestemming gemend bedrijf of akkerbouw, met uitzondering die 
van de fam. Brouwer die zich specialiseerde in pluimveehouderij 
met als bedrijfsnaam “De Keulse Pitten”. 
Na informatie bij verschillende mensen over de herkomst van 
deze naam bleek ook voor de ramp deze boerderij de naam te 
voeren. 
Wij waren echter niet in staat op korte termijn te achterhalen waar 
Keulse Pitten historisch gezien zijn naam aan heeft te danken. 
Keulsepitten is een oude veldnaam. Pit is afgeleid van een 
watergang of sloot. In deze omgeving lagen ook: De Ceulpitsen 
watergang en Het Keulputse voetpad. 
 
Wij bedanken de Fam. Brouwer voor het gebruik van de foto. 
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Informatie van de 
 
 

 Dorpsraad Sirjansland 
 
 
 
 

 

 
Samenstelling Dorpsraad  
 
Leden van de Dorpsraad zijn: 

- Bram van der Graaf (voorzitter) 
- Arieke de Reus (secretaris) 
- André de Jong (penningmeester), 
- Gerard Oele, Cees Struyk, José Schootemeijer en 

Jacqueline Kik (leden). 
 
Vergaderingen 

Jaarlijks worden er in het Dorpshuis een aantal 
openbare- (ODR) en besloten (BDR)- 
raadsvergaderingen gehouden. Het aantal 
dorpsgenoten dat een ODR vergadering bezoekt / 
bijwoont is, gemiddeld 33. Dit aantal mag best iets 
groter zijn maar mag zeker ook niet slecht genoemd 
worden, we zijn tenslotte maar een heel kleine kern 
met in totaal ca. 370 inwoners. 

 
Kontakten 
De Dorpsraad onderhoud kontakten met de Gemeente over 
zaken als: 

- verkeersveiligheid 
- overlast door hangjeugd 
- groenvoorziening 
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Zaken waar de DR bij betrokken is 
- voortbestaan Dorpshuizen en Dorpsraden, 
- overleg met politie en gemeente over hangjeugd en 

vandalisme op het dorp 
- plaatsen van een groot verkeersbord op de Bredeweg 

vlak voor de afslag Lageweg, verboden in te rijden 
voor vrachtverkeer. 

- verkeersremmende maatregelen te nemen op de 
Lageweg en de Sportweg 

- woningbouw in Sirjansland 
- overleg met eilandelijke dorpsraden 
- overleg met college van B & W en de Raad, 
- vereniging van Kleine Kernen 
- vertegenwoordiging bij gemeenteraadsvergaderingen 
- vertegenwoordiging bij gemeentelijke 

commissievergaderingen. 
 
Subsidies 
De Dorpsraad ondersteund financieel de volgende activiteiten: 

- herdenking van de Ramp 1953 
- “Sirjansland Vooruit” 
- dorpskrant “Sirene” 

 
 
Namens de Dorpsraad van Sirjansland, 
Arieke de Reus, secretaris 
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Even voorstellen. 
 
 
 
 
 
De redactie van de Sirene heeft me gevraagd een paar regels te 
schrijven over mij als dorpsraadslid. Ik ben dus Cees Struijk, 
geboren en opgegroeid op dezelfde plek waar ik nu woon, nog 
maar 58 jaar geleden. 
 
Na mijn schoolopleiding ben ik thuis gaan werken en heb ik later 
het bedrijf van mijn vader overgenomen. 
 
In de loop der jaren is het veranderd van een akkerbouw - 
stierenmesterij bedrijf in een bollen/groente en vaste plantenteelt 
bedrijf, wat ik samen met mijn vrouw Wilma en enkele 
oproepkrachten run. 
 
Ik ben 35 jaar getrouwd met Wilma, we hebben twee dochters 
Eline en Rianne, twee schoonzoons en drie kleinkinderen. Mijn 
hobbys zijn jureren bij de paardensport, fietsen en in de winter 
schaatsen, als het vriest en op wintersport skiën. 
 
In de tijd dat Sirjansland nog een korfbal vereniging had was ik 
een fanatiek korfballer en voetbalde ik ook, daarna kwam het 
paardrijden. 
 
Op bestuurlijk gebied was ik ook actief, nl 20 jaar in het bestuur 
van Sir vooruit en 19 jaar bestuur Schouwse ruiters en van 
daaruit 13 jaar in het provinciaal bestuur, verder ben ik voorzitter 
geweest van de ouderraad en medezeggenschapsraad van de 
school van Sir. 
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Ik hoop als dorpsraad lid de leefbaarheid van het dorp in stand te 
houden en als het kan nog beter te maken. Drie belangrijke 
zaken hiervoor zijn: 
1 het blijven bestaan van de school 
2 huizen bouw 
3 behoud dorpshuis 
 
Ik hoop dat alle inwoners van Sir met net zoveel plezier en 
genoegen hier wonen als ik doe, dan blijft het wel goed gaan met 
Sirjansland. 
 
C.A. Struijk 
 
 
 

Yoga lessen 
 
Bij voldoende deelname gaan we starten met yoga lessen onder 
leiding van Marianne van den Haak. 
Er worden adem- en ontspanningsoefeningen gedaan. Hierdoor 
geeft yoga soepele en sterke spieren, maar ook een ontspannen 
gevoel en rust in het denken. 
 
Yogaoefeningen zijn voor iedereen te volgen. 
 
We starten op woensdag 23 april om 20.00 uur in het 
Verenigingsgebouw, met een proefles. 
Draag gemakkelijke kleding en breng een matje of slaapzak mee.  
 
Kosten € 8,50. 
 
De proefles duurt ongeveer 5 kwartier. 
 
Verdere informatie en aanmelden bij 
Janny Fluijt 
Sportweg 2 Sirjansland 
Tel. 642108 
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De voetbalinterland 
 
Na de zomerstop bij het voetballen ontstond het idee om een 
vriendschappelijke wedstrijd te organiseren tussen Sirjansland en 
Oosterland, dit was mogelijk omdat vanuit Sirjansland er zo rond 
de 7 à 8 jongens op dat moment voetbalden in de E + F ploegen 
van SV Duiveland. 
 
Na één keer uitstel i.v.m. het slechte weer kregen de voetballers 
na de woensdagavondtraining van de “bondscoach“ de 
uitnodiging voor de “interland“ 
F-Oosterland - F-Sirjansland. 
Deze zou worden gespeeld op zaterdagmorgen 24 november. 
 
F-Sirjansland 24-11-2007 
 

 
 
v.l.n.r.: (coach) Dominique Parrin, Tristan Korpershoek, Jan op ’t 
Hof, Marijn de Jonge, Bart van Duijn, Mark Hendriks, Justin van 
Noord, Leroy Vis en (liggend) Leander Kik 
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F-Oosterland 24-11-2007 
 

 
 
achterste rij v.l.n.r.: Marvin Stouten, Wesley Pannekoek, Quinten 
Noomen 
voorste rij v.l.n.r.: Melvin Dooge, Dylan van Klinken, Jamie 
Verhoek, Rens Boogert, Noami Capelle 
liggend Jack Pannekoek 
 
Het was of de weersgoden de bewuste morgen dachten: We 
moeten ons beste beentje voorzetten, want na een beetje regen 
in de vroege morgen scheen bij het verzamelen om 9:30 uur een 
mooi zonnetje en dat bleef zo. 
 
Coach Dominique Parrin die de jongens op woensdagmiddag in 
Sirjansland voetbaltraining geeft, gaf de voetballers nog wat 
laatste instructies en om 10.00 uur floot de scheidsrechter voor 
de aftrap. 
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De jongens van Sir zetten hun beste (voetbal)beentje voor en al snel 
werd het 0-1. 
De wedstrijd bood over en weer kansen maar werd toch veelal op 
het middenveld aan de zijde van F-Oosterland uitgespeeld. Met een 
ruststand van 0-4 konden de spelers met een beker limonade even 
uitblazen. 
 
In de tweede helft gingen onze voetballers er weer voluit tegenaan, 
en ondanks dat F-Oosterland met diverse zeer gevaarlijke acties liet 
zien dat ook zij wel degelijk het voetbal in de benen hadden, konden 
deze toch niet voorkomen dat F-Sir met de eindstand 0-7 als winnaar 
uit de bus kwam. 
 
Bij de penalty’s die na iedere wedstrijd genomen worden, moesten 
de voetballers van Sir in de jongens van Oosterland wel hun 
meerdere erkennen maar dat kon het plezier van het winnen van de 
wedstrijd niet teniet doen. 
 
Vreugde alom, zeker bij degenen die voor F-Sir gescoord hadden, te 
weten Marijn de Jonge, Tristan Korpershoek, Bart van Duijn, Justin 
van Noord, en Jan op ’t Hof die de doelman van F-Oosterland zelfs 
3x wist te passeren. 
 
Het winnen van de wedstrijd was voor Sinterklaas de aanleiding om 
de spelers ’s middags nog even in het zonnetje te zetten en hun te 
feliciteren. 
 
Wel gaf hij de jongens een opdracht mee en wel dat er voor 
F-Sir een mooie naam bedacht moet worden. 
 
Al met al een mooie wedstrijd, die wanneer er voldoende spelers zijn 
zeker een vervolg zal krijgen. 
 
Jan Vis 
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Mijn hobby 
 
BESTE LEZERS, 
 
Onlangs is mij gevraagd wat te schrijven voor in de Dorpskrant “De 
Sirene”. 
Het zoute water heeft mij altijd getrokken om mijn boterham te 
verdienen voor Marianne en de kids (Adriaan, Marien en Henk). 
Na jaren in de zeevisserij nu mosselvisser in Bruinisse. 
Laten we hopen dat we dat nu ook mogen blijven doen en dat 
(h)eerlijke product mogen blijven kweken. 
Ook voor het uitoefenen van mijn hobby is mijn witte bestelauto in en 
om het “zoute” te vinden. 
Nu ik lid ben van de visclub te Dreischor wordt er maandelijks een 
wedstrijd gevist aan de dijken van de Oosterschelde. 
Gezelligheid kent geen tijd, en de 3 uurtjes competitie vliegen 
voorbij. 
Over de vangsten in de Schelde kan ik kort zijn, weinig vis. 
Om wat in de emmer te krijgen moeten we het verder van huis 
zoeken. 
Het Europoort gebied (Maasvlakte) is een plek waar ik regelmatig te 
vinden ben . 
Hier vind je diep water en als je het treft kun je een maaltje 
kabeljauw vangen. 
Deze worden dan gefileerd door mij zelf en staan dan op het menu 
thuis. 
Gestoofde kabeljauw, aardappelen, peentjes en botersaus 
klaargemaakt door moeder de vrouw. 
Heerlijk is dat. 
Ook aan de Walcherse stranden kun je me vinden om soms een 
scharretje of tongetje te vangen. 
In de zomer vis ik vanuit m’n bootje op paling en als ik dan een 
maaltje bij elkaar gespaard heb verdwijnen die in de rookton. 
Ja mensen, vis is gezond en lekker. 
Zoals je kunt begrijpen gaat hier de nodige tijd in zitten en andere 
hobby’s heb ik dan ook niet. 
ALS ZE ME MISSEN DAN BEN IK VISSEN, GELDT DUS ZEKER 
VOOR MIJ. 
Misschien tot aan de waterkant. 
 
Hartelijke groeten van HENK VANE 
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Kerkelijk nieuws 
 
 
Beste mede-inwoners van Sir, 
 
In het boekje dat een aantal artikelen bundelt en de titel draagt 
‘Hervormd Sirjansland en haar predikanten in vroeger dagen’, 
geschreven door dhr. P.J Heijboer en dhr. D. Hanse en uitgegeven 
door de werkgroep ‘Plovdiv’ in januari 1997, staan een hoop 
lezenswaardige stukjes. Nu ben ik geen schrijver, dus Piet Heijboer 
heeft mij dit boekje geleend evenals een aantal dagboekjes 
geschreven door ds. J.H.C. Kamsteeg (die predikant was in 
Sirjansland van 1902-1908) die hij weer gekregen heeft van de 
familie C.A. Struijk. Het leek mij wel aardig hieruit wat stukjes over te 
nemen, die ons vertellen hoe het er hier in het verleden aan toeging. 
 
Tot op heden hebben er 35 predikanten in Sirjansland mogen 
werken. Een zekere ds. Wolterink, die hier in 1862 stond heeft een 
lijst van al zijn voorganger gemaakt. Bovendien heeft hij die voorzien 
met allerlei gegevens van hen en gebeurtenissen in onze gemeente. 
Kerkelijk leven in Sirjansland is niet van vandaag of gisteren. Al voor 
de reformatie was Sirjansland een parochie, gewijd aan Johannes de 
Doper. De gegevens hierover berusten bij het archief van het 
domkapittel te Utrecht. 
Na de overgang van Schouwen-Duiveland in 1576 naar de zijde van 
de Prins van Oranje, won ook in deze streken de reformatie veld en 
in 1590 hadden de meeste dorpen in Duiveland een eigen predikant. 
Sirjansland evenwel werd te klein gevonden voor een eigen herder 
en leraar. Het dorp had toen vermoedelijk dezelfde omvang die het 
nu nog heeft. Volgens ds. Wolterink was Sirjansland een groot aantal 
jaren een ‘bijgemeente’ van Oosterland en Bruinisse. Dit klopt niet 
helemaal, want alle predikanten van Duiveland moesten er wel voor 
zorgen dat er elke zondag eenmaal gepreekt werd. De predikant van 
Oosterland moest de kerkenraadsvergadering voorzitten en de 
lidmaten bezoeken voor het Heilig Avondmaal. 
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Het werkte allemaal niet zo goed, ondermeer door veel vacatures in 
andere plaatsen, wat er vaak toe leidde dat de Duivelandse 
predikanten ook op Schouwen beurten moesten vervullen. 
Sirjansland bleef soms 6 tot 7 weken onbediend, vooral in de winter. 
Zo kon het op 2e Paasdag 1622 gebeuren, dat het Heilig Avondmaal 
bediend zou worden. Volgens de gewoonte waren alle lidmaten 
bezocht en de predikant van Bruinisse zou naar Sirjansland 
toekomen. De gemeente was opgekomen, maar wie er verscheen, 
geen dominee. Men keerde vermoedelijk weinig gesticht huiswaarts. 
Men probeerde ‘s-middags een andere predikant uit Duiveland 
bereid te vinden naar Sirjansland te komen, maar zonder resultaat. 
Klachten bij de classis (provinciale kerkvergadering, RDK) hadden 
weinig resultaat; men liet de zaak lange tijd rusten. Pas in juli 1629 
komen nieuwe klachten naar voren. Bij de visitatie vanwege de 
classis klaagde Sirjansland dat de morgenbeurten slecht werden 
vervuld. 
Maar ook Sirjansland zelf had zijn gebreken. De predikanten uit 
Duiveland klaagden dat het met de kerkgang van de Sirjanslanders 
maar matig gesteld was. Ze bezochten niet alleen hun eigen kerk 
slecht, maar kregen ook het verwijt te horen, dat ze niet naar andere 
dorpen gingen wanneer er ‘s-middags geen kerk was. De classis 
besloot dat de Oosterlandse dominee bij het bezoeken van de 
lidmaten voor de eerstvolgende Avondmaalsbediening de leden zou 
vermanen over hun “lauwicheit”. Na het vermanende woord 
verbeterde de kerkgang en opgetogen werd hiervan melding 
gemaakt op de classis van 31 oktober 1629. In 1638 werd vanuit 
Bruinisse op de classis aangedrongen op pogingen om Sirjansland 
van een eigen predikant te voorzien. Dat klinkt heel edel, maar 
Bruinisse had dan ook de meeste pogingen gedaan om onder de 
verplichtingen aan Sirjansland uit te komen. 
Tegen het midden van de 17e eeuw groeide en bloeide de kerkelijke 
gemeente, en motieven om Sirjansland van een eigen predikant te 
voorzien waren er dan ook in overvloed (wordt vervolgd). 
 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie, 
 
Ds. en mevrouw Kwint 
Maria, Samuël, Lévi, Ofer, Yona en Tikva 
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Berichtje uit het  
 
Verenigingsgebouw. 

 
    
 
 
Woningbouw vereniging Zeeuwland, de nieuwe eigenaar van het 
verenigingsgebouw heeft met enthousiasme een aantal grote 
onderhoudsklussen aangepakt. Zo is er een 
krachtstroomvoorziening aangelegd, zijn er stopcontacten bij 
geplaatst, sfeerverlichting en afzuiginstallatie in de zaal 
aangebracht, heren toiletten vervangen, prikbord aangebracht, 
schuifwand in de keuken gemaakt, lambrisering in de kleine zaal 
aangebracht, schuren in de muren gerepareerd, een nieuwe trap 
naar de zolder gemaakt en een nieuw dakraam geplaatst. Op de 
nominatie staan nog een verfbeurt binnen en andere 
vloerbedekking. De verfbeurt is voor rekening van de gemeente. 
 
Activiteiten. 
Het gebruik van het verenigingsgebouw is in samenwerking met 
de dorpsraad en Sir Vooruit in een stijgende lijn. 
Afgelopen herfst en winter zijn er naast de reguliere zaken ook 
een aantal bijzondere activiteiten geweest die beslist voor 
herhaling vatbaar zijn. Wat denkt u bijvoorbeeld van de 
toneeluitvoering, mosselavond, de seniorenborrel vlak voor de 
kerst, de nieuwjaarsbijeenkomst en de snerttocht door 
natuurgebied Dijkwater. 
 
Om het verenigingsgebouw op te leuken kunnen er kunstwerken 
worden geëxposeerd. 
Plaatselijke kunstenaars worden uitgenodigd om hun werken 
tentoon te stellen. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Janny 
Fluijt. 
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Belangrijke telefoonnummers: 
Verhuur van het gebouw: Janny Fluijt tel. 642108 
Buffethouder: Christa Stouten tel. 642385 
 
Namens de beheercommissie, 
 
Dirk Fluijt 
 
 
 
Sirjansland brengt € 166,79 op voor Reumafonds. 
 
Het reumafonds heeft in maart 2008 in Sirjansland € 166,79 
opgehaald tijdens de jaarlijkse collecteweek. 
Met dit geld kan het fonds onderzoek doen naar 
behandelmethoden en medicijnen om reuma te bestrijden. 
Vooral nu uit onderzoek van TNO blijkt dat maar liefst één op de 
vijf mensen in Nederland, boven de twintig jaar, last heeft van 
een vorm van reuma. 
 
Onderzoek 
Omdat het Reumafonds geen overheidssubsidie krijgt, zijn de 
opbrengsten van de collecteweek van groot belang. Het 
onderzoek in Nederland is inmiddels mede dankzij het 
Reumafonds van hoog niveau. Nederlandse reumatologen 
behoren tot de besten ter wereld en zullen zich blijven inzetten 
om uiteindelijk de ziekte te kunnen bestrijden. 
 
Het reumafonds dankt alle collectanten die in de regio Sirjansland 
hebben meegeholpen tijdens de collecte hierbij hartelijk. 
 
Mocht u ook belangstelling hebben om collectant te worden voor 
het reumafonds dan kunt u contact op nemen met de plaatselijke 
contactpersoon: 
 
Sonja van der Meulen 
Tel. 0111 64 25 46 
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Afgelopen winter alweer een Sirjanslandse prijswinnaar in de krant. Dit keer niet 
iemand die bezig is zijn beroep zo goed mogelijk uit te uitoefenen, maar iemand in 
haar prille jeugd. Voor de redactie van “De Sirene” reden om hier nader naar te 
informeren bij de betrokkenen. 
 

Tekenwedstrijd van het ROVZ. 
 
Op 13 december 2007 worden alle kinderen van de school in de 
hal bijeengeroepen. 
 
Een van de kinderen heeft een prijs  gewonnen in de 
tekenwedstrijd van het ROVZ (Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Zeeland), dit is nog niet eerder 
voorgekomen. 
 
Wat spannend!! Wie o wie zou het geworden zijn? 
Na een korte uitleg over het hoe en waarom van de 
tekenwedstrijd is het zover, de winnaar is…….. 
 

 
 

Kimberly Vis !!! 
 
38 



Zij heeft de prijs gewonnen met een mooie tekening van een 
tandem, met daarop Mamma, Leroy, Manuela en haar vriendin 
Nina. 
De prijs die wordt uitgereikt door mevrouw Polderman van het 
RVOZ is voor Kimberly een mooie oorkonde, een cadeaubon en 
natuurlijk de RVOZ kalender waarop bij september haar tekening 
staat. 
En niet te vergeten een waardecheque van € 350,-- voor de 
school. 
Kimberly laat alles rustig over zich heen komen, maar is wel heel 
trots op haar prestatie. 
De oorkonde en de kalender krijgen een mooi plaatsje op haar 
slaapkamer, en de cadeaubon?? 
Nou daar heeft ze ondertussen wat leuks voor gekocht!! 
 
Jan en Yvonne Vis 
 

 
 
 
Kimberly,  
 
 

Ook namens “De Sirene” 
 
 

Gefeliciteerd!!!! 
 
 

met je prijs voor je mooie tekening. 
 

 
 
Wie weet zien we in de toekomst nog eens een expositie van deze 
kunstenaar in ons verenigingsgebouw?????????????? 
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Kleurplaat 
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Vrijdag, 15 maart 2008. 
 

De lammetjes. 
 
Gelukkig, de lente is weer begonnen. Daar kijken we met z’n 
allen weer naar uit! Alle kinderen van groep 1, 2 en 3 verheugen 
zich weer op het jaarlijkse bezoek aan de lammetjes bij de fam. 
Boonman. 
En zodoende zijn we afgelopen vrijdag 15 maart naar de 
lammetjes geweest. Dit is hartstikke leuk en de kinderen vonden 
het geweldig! 
Sommige kinderen hebben een flesje gegeven aan de “lammetjes 
zonder mama”. Dat was wel een beetje zielig! Gelukkig zorgen 
Eline en Laurice goed voor de lammetjes. 
We hadden heerlijke chocolademelk en “alvast” paaskoekjes. De 
kinderen gingen heerlijk in de kring zitten, met een bekertje 
chocomel en een koekje. We hebben een verhaal voorgelezen 
over “het zwarte schaap”. De kinderen hebben aandachtig zitten 
luisteren, en je kon een speld horen vallen, al zouden de 
lammetjes blèren. 
Na het verhaal hebben we toch weer even gekeken bij de 
lammetjes!. 
De tijd gaat snel zeker als je zo gezellig erop uit bent met z’n 
allen. 
Na afloop kregen de kinderen een zakje met chocolaatjes van 
Eline. Dat is natuurlijk altijd feest! “Iets krijgen”. 
Eline en Laurice bedankt hiervoor!! 
 
De Natuurouders. 
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Thema : Belgen 

RAADSELS: 
 

Bezig houden: Hoe hou je een Belg de hele dag bezig? 
Antwoord: Zet de Belg in een ronde kamer en zeg 

dat er in één hoek een zak patat ligt!!! 
 

Belgische eelt: Waarom heeft een Belg eelt achter zijn oren? 
Antwoord: Hij krabt zich achter de oren als hij iets niet begrijpt! 

 
Sterretjes: Een Nederlander, een Belg en een Fransman doen een 

wedstrijdje hoog springen. De fransman springt over de muur heen. De 
Nederland net over de muur en de Belg er tegenop. 

Wie sprong er het hoogst? 
Antwoord: De Belg, want die zag sterretjes. 

 
Belgisch schip dopen: Hoe wordt in België een schip gedoopt? 

Antwoord: één Belg houdt de fles met champagne vast en 
de andere gooien het schip ertegen. 

 

Gekke ruitenwisser: Hoe wordt in België een ruitenwisser genoemd? 
Antwoord: Een regen-voor-je-raam-weg-haal-heen-en-weer-stangetje! 

 
Lege flessen: Waarom heeft een Belg altijd 

twee lege flessen in de koelkast staan? 
Antwoord: Voor de mensen die niks willen drinken! 

 

Belgische autodieven: Waarom lopen Belgische 
Autodieven langs de snelweg als ze zijn ontsnapt? 

Antwoord: Want dat is de vluchtstrook! 
 

Dunste boek : Wat is het dunste boek ter wereld? 
Antwoord: 500 jaar wetenschap in België! 

 
Autodeur: Waarom neemt een Belg 
een autodeur mee de woestijn in? 

Antwoord: Kan ie het raampje open doen als ie het warm krijgt! 
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MOPPEN: 
 

Een Belgische pincode 
2 Belgen lopen op straat de een zegt tegen de ander: ‘’ik heb een 

nieuwe pin- code’’. Dan vraagt de ander: ‘’wat is het?’’ Die antwoordt 
zonder na te denken: 7777. ’’Haha, nu weet ik jouw code’’. ’’Lekker pech 

ik zei het in een andere volgorde.’’ 
 

De zon 
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. "En," vraagt een 

verslaggever, "waar gaat de reis naar toe?" "Awel", zegt de Belg, "wij 
gaan naar de zon." "Naar de zon?" vraagt de verslaggever, "Maar daar is 
het toch veel te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?" "Wat 

denkt gij?," antwoordt de Belg, "Wij zijn niet gek, hoor. We gaan 
natuurlijk 's nachts!" 

 
Belgische verf 

Laatst was ik in België en zag, terwijl ik op de bus stond te wachten, een 
Belg die zijn woning aan het schilderen was. De man stond bovenop een 

ladder te schilderen en elke keer als zijn kwast leeg was klom hij naar 
beneden en doopte daar zijn kwast in de verfpot die beneden op de 
stoeprand stond. Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik: ‘’ Zeg 

meneer u kunt de verfpot toch veel beter mee naar boven nemen? Dan 
hoeft u niet meer steeds naar beneden om de kwast in de verf te 

dopen?’’ De Belg kijkt mij raar aan en zegt dan:’’ Allé Sjefke, dat zal niet 
gaan hè! Dit is grondverf! 

 
Stoplicht 

Er staat een Belg voor een rood stoplicht de Belg zegt dan opeens: 
wow… wat een mooie kleur! Dan wordt het groen. Hij denkt: Zo die is 

nog mooier! Dan wordt het oranje en hij denkt weer: Zo die is veel 
mooier dan die andere! Dan wordt het weer rood en dan zegt hij: Grrr, 

deze heb ik al gezien dus ik rijd maar door! 
 

Zoveel ondergoed 
Er stonden eens een Belg en een Nederlander in de ondergoedwinkel. 
Vraagt de Belg aan de Nederlander: waarom koop jij 7 onderbroeken? 
Waarop de Nederlander antwoordt: ja, je weet wel: maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, enz. Dan vraagt de Nederlander aan de Belg: 

waarom koop jij eigenlijk 12 onderbroeken? Waarop de Belg antwoordt: 
ja, je weet wel: januari, februari, maart, april, mei, enz. 

 

 
Dat waren de moppen weer! 

Gemaakt door: Marc de Bruine. 
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Redactie 
Janny Fluijt, tel. 642108 
Corry op ’t Hof, tel. 643416 
Sonja van der Meulen, tel. 642546 
Lo Piek, tel. 641768 
 

Colofon 
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee 
maal per jaar in een oplage van 170. De Sirene wordt financieel ondersteund door 
de dorpsraad van Sirjansland. 

 
 

 


