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Redactioneel. 
 
Wisseling van de wacht. 
 
Na 5 jaar met veel plezier in de redactie van de Sirene te hebben 
gezeten, vind ik dat het tijd is voor een frisse wind. 
Daarom heb ik besloten het spreekwoordelijke stokje over te dragen 
en wel aan dhr. van Gameren. 
Nieuwe bloed, nieuwe ideeën, dat gaat met André zeker goed komen. 

Janny Fluijt 
 
Afgelopen zomer was weer zo’n typisch Hollandse zomer. Even 
dachten we nog dat het wat zou worden de tweede helft van juli, maar 
dat was snel weer over. Gelukkig was het droog en warm tijdens de 
dorpsbarbecue, die zoals gewoonlijk weer goed geslaagd was. 
 
Nu gaan we de herfst alweer in. Bij herfst denken we direct aan guur, 
nat en koud. Perfect weer om op de bank met warme chocolademelk 
de Sirene van voor naar achter te lezen! Een Sirene die een aantal 
subtiele veranderingen heeft ondergaan. 
 
Wij vinden het erg jammer dat Janny ons na jaren van fanatieke inzet 
heeft verlaten (haar ideeën waren erg leuk!) maar wij wensen Janny 
het allerbeste en natuurlijk zien we haar nog regelmatig. Janny, vanaf 
hier: Hartelijk bedankt voor al je inzet, creativiteit en stiptheid! 
Gelukkig heeft Janny zelf voor een opvolger gezorgd en wel André 
van Gameren. En hij kwam direct met een aantal nieuwe 
invalshoeken. Het idee van de fotopuzzel komt o.a. van hem. Ziet u 
waar hij genomen is? 
Wij zijn erg nieuwsgierig wat hij nog meer in petto heeft voor onze 
krant. Erg veel succes gewenst André. Welkom in ons team! 
 
In deze Sirene is uiteraard ook weer plaats voor onze vaste rubrieken, 
al zult U misschien enkele missen. Dat komt niet omdat wij deze niet 
meer willen plaatsen, maar omdat wij daar geen copy van hebben 
ontvangen. Vandaar ook nu weer onze vraag: “Heeft u nog copy voor 
ons?” Zonder uw inzendingen kunnen wij geen krant maken. De 
uiterste inleverdatum is 15 maart 2009. U mag het sturen naar 
sirenesir@hotmail.com of bij één van de redactieleden door de bus 
gooien. 
 
De redactie. 
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Even voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
Mij werd door de redactie van de Sirene gevraagd mee te 
werken aan de rubriek “Even voorstellen” 
Als voorzitter van de Dorpsraad kom je er in de zevende 
jaargang van onze leuke dorpskrant dan ook niet meer 
onderuit, dus heb ik mijn medewerking toegezegd. 
 
Mijn naam is dus Bram van der Graaf, geboren op 18 juni 1948 
te Rotterdam, in de voormalige Alexanderpolder, hetgeen toen 
nog een echte plattelandspolder was. 
 
Ik ben opgegroeid in Terbregge en heb daar de lagere school 
doorlopen om vervolgens mijn middelbare opleiding te volgen 
in Hillegersberg. 
 
Na deze opleiding ben ik reeds op 16 jarige leeftijd gaan 
werken bij de Twentsche Bank N.V. welke drie maanden later 
een fusie aanging met De Nederlandsche Handel-
Maatschappij N.V., waaruit de voormalige ABN Bank is 
ontstaan. 
 
In de beginjaren van mijn “carrière” werd ik vaker bij de 
personeelsfunctionaris geroepen vanwege in de lunchpauze 
met een bal ingeschopte ruiten of schade anderszins, dan om 
over mijn toekomst te praten. 
 
Daarnaast was ik met name bezig met het spelen in een band 
als drummer waardoor de weekends en diverse door de 
weekse avonden bezet werden met optredens en repeteren. 
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Dus op die bank werken was aardig maar wel vermoeiend. 
Maar goed dat de mij eerst opgedragen werkzaamheden op de 
couponafdeling waren. “Het op nummer sorteren van 200.000 
dividendbewijzen van het fonds Zout-Ketjen”. 
 
Dat het salaris toen bijzonder laag was blijkt wel uit het feit, dat 
toen na telling er één dividendje tekort werd gekomen (waarde 
f.15,--) de opdracht luidde: “overtellen”! 
 
Na diverse afdelingen van de bank te hebben doorlopen en het 
volgen van de benodigde opleidingen heeft het de bank, 
gelukkig voor mij, behaagd ( zoals dat werd genoemd) mij toch 
maar in het hoger kader op te nemen. 
Ik heb 40 jaar met ontzettend veel plezier gewerkt voor “de 
bank”, waarvan de laatste 15 jaar, als manager bij de HBU. 
 
Jarenlang heb ik mijn collega’s echter steeds te kennen 
gegeven, dat ik na veertig dienstjaren best plaats zou willen 
maken voor een andere enthousiasteling. 
Gelukkig ging, nu bijna al weer vier jaar geleden, deze wens in 
vervulling en kon ik thuis genieten van de dingen die ik graag 
doe, waaronder het mennen van mijn paardjes, de zelf te 
verrichten klussen rond het huis en niet te vergeten een 
jaarlijkse skivakantie in Oostenrijk. 
 
Samen met Joke en de beesten hoop ik nog lang op Sir te 
kunnen doorbrengen in goede gezondheid en als voorzitter 
van de Dorpsraad spreek ik de wens uit dat het een ieder in Sir 
goed mag blijven gaan. 
 
Bram van der Graaf 
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De bedrijvigheid 
 
van Anton de Hulster. 
 
 
Vertel eens iets over jezelf. 
Ik ben 23 jaar en heb bos,- en natuurbeheer in Velp 
gestudeerd. Tijdens mijn opleiding heb ik enkele buitenlandse 
stages gelopen. Na deze opleiding ben ik een jaar gaan 
backpacken in Australië. Gedurende mijn reis in Australië heb 
ik ervaring opgedaan in boomverzorging. Momenteel werk ik 
bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland (S.L.Z.). Naast deze 
functie bij S.L.Z. heb ik een eigen boomverzorgingsbedrijf:  

HULSTER BOOMVERZORGING 
 
Hoe lang heb je je bedrijf al en hoe werkt het? 
Ik ben sinds 1 januari 2008 begonnen met mijn bedrijf. 

Boomverzorging houdt in dat ik advies geef in het verzorgen 
van bomen en struiken, bijvoorbeeld: knotwilgen knotten en 
hagen scheren. Maar mijn specialisatie is boomklimmen ( zie 
foto: Anton werkzaam op 15 m. hoogte). 
Ik bekijk bomen op ziektes en vervolgens bekijk ik welke vorm 
van snoeien of bodemverbetering ze nodig hebben. 
Het boomklimmen is een apart verhaal. Je gebruikt een 
klimgordel en klimlijnen want tijdens het klimmen is het 
noodzakelijk om veilige kleding en materiaal te gebruiken. Het 
is belangrijk om op de juiste wijze te klimmen i.v.m. veiligheid. 
Het komt voor dat ik op een hoogte van 25 m. werk, dus 
veiligheid is noodzakelijk. Tijdens het klimmen gebruik ik altijd 
2 touwen, dan heb ik er nog één op reserve. 
Het doel van het boomklimmen is de boom op een dusdanige 
wijze snoeien dat hij een langere levensduur heeft. Dat kan ik 
realiseren door b.v. de kroon uit te dunnen. Het kan ook zijn 
dat de boom boven een huis staat. Dan kan ik m.b.v. 
afvanglijnen de boom geheel afzagen. Stukje voor stukje 
takken afzagen die met touwen vastzitten en vervolgens 
brengt de grondman de takken naar beneden. 
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Hoe ben je op dit idee gekomen? 
Tijdens mijn opleiding in Velp werd de cursus boomverzorging 
aangeboden. Die duurde een maand lang en dat vond ik erg 
interessant. 
 
Wat is je werkgebied? 
Heel de wereld, eigenlijk. Tijdens dat jaar backpacken in 
Australië had ik 15 kilo aan gereedschap bij me. Ik mocht maar 
20 kilo meenemen in het vliegtuig. Eenmaal aangekomen heb 
ik een auto gekocht en ben de jeugdherbergen langsgegaan. 
In ruil voor een overnachting en wat geld snoeide ik hun 
bomen. 

Momenteel ben ik werkzaam in Zuidwest Nederland maar ik 
oriënteer me voornamelijk in Sirjansland. 
 
Wil je nog reclame maken? 
NATUURLIJK!!! Daarom heb ik met dit suffe interview 
ingestemd!   ( geintje) haha dit moet je wel laten staan hè. 
 
Kan iedereen jou inhuren? 
Iedereen die bomen heeft, kan vrijblijvend advies krijgen. Ik wil 
er alleen wel bij vertellen dat ik niet voor tuinonderhoud ben. 
Maar voor boomproblemen mag je me altijd bellen: 
06 33 03 21 22 
 
Binnenkort is er ook een website: 
www.hulsterboomverzorging.nl 
 
 
Anton, bedankt voor dit geprek 
en veel succes met je bedrijf. 
 
 
Interview door Sonja Huizer. 
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Bedankje 
 
Langs deze weg willen wij ieder bedanken voor zijn of haar 
hulp en medeleven wat wij kregen tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis in Goes van mijn man, onze Jan Bockkom. 
De velen die voor mij reden naar het ziekenhuis, voor de 
fruitmanden, bloemen, kaarten en telefoontjes. 
Hoewel Jan nu in Zierikzee in de Cornelia verblijft, wat bezoek 
gemakkelijker maakt, is er gelukkig nog steeds bereidwilligheid 
mij te brengen of te halen. 
 
Jan en Dien Bockkom 
Kerklaan 32 
Sir 
 
 
 

Aan alle hondenuitlaters 
 
's Avonds in het donker, buiten het dorp, waar u allen in 
principe uw honden uitlaat (wat is dat toch keurig drollenvrij in 
ons dorp!) bent u SLECHT zichtbaar. Daarom een advies: 
draag lichte kleding, of nog beter, een reflecterende armband 
omdoen of een reflecterend hesje aantrekken. Dat scheelt zo 
weer een paar hartverzakkingen per jaar voor geschrokken 
automobilisten. Namens hen: hartelijk dank! 
 
André van Gameren 
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Klassewerk 
 
De stukjes klassewerk in deze “Sirene” zijn gemaakt door de 
kinderen uit groep 3 en 4 die bij Juf Tanja in de klas zitten. 
 
De kinderen uit groep 3 hebben de tekeningen gemaakt welke 
je overal in deze “Sirene” tegen komt. Zij hadden als opdracht 
om hierbij minimaal één woordje te schrijven en de kinderen uit 
groep 4 moesten een verhaaltje schrijven. 
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Informatie van de 
 
 

 Dorpsraad Sirjansland 
 
 
 
 

 
Bij deze wat informatie over de gang van zaken in de 
Dorpsraad van Sirjansland. 
 
Onder andere: 
 
De Dorspraad is momenteel nog in afwachting wanneer er 
enige actie verricht gaat worden voor wat betreft een nieuwe 
plek voor onze jeugd. 
Er zijn inmiddels meerdere gesprekken geweest met het 
Welzijnshuis, waarvan de laatste half juli 2008. Helaas laat het 
Welzijnshuis erg lang op zich wachten met het uitbrengen van 
een advies naar de Gemeente. 
De plannen en uitwerking van een hangplek voor onze jeugd 
liggen er, maar er kan dus nog steeds geen schop in de 
grond....verder afwachten! 
 
Verder is er wel goed nieuws wat betreft de verkeersveiligheid 
in de Lageweg ter hoogte van Fam. de Reus. 
Er wordt in dit gedeelte van de Lageweg erg hard gereden, 
hierdoor is het zeer gevaarlijk voor de spelende kinderen. 
In overleg met de verkeersambtenaar P. de Winter en Ab 
Verschoor van openbare werken van de gemeente, is besloten 
tot aanleg van een groenstrook, waardoor de weg smaller 
wordt, en de snelheid zal verlagen naar wij hopen!! 
Wie weet wordt de weg door ons dorp, wat door steeds meer 
automobilisten ook als sluiproute gebruikt wordt, door de 
snelheidsverlagende maatregelen steeds minder interessant! 
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Ten slotte delen wij u mede dat de Openbare Dorpsraad 
Vergadering die gepland stond voor dinsdag 11 november a.s. 
niet door kan gaan, daar het dorpshuis nog niet gereed is als 
gevolg van de grondige opknapbeurt die het momenteel 
ondergaat. Over een nieuwe datum volgt later nog bericht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Dorpsraad van Sirjansland 
 
Arieke de Reus 
secretaris 
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Mijn Hobby 
 
Hallo ik ben Annelies Oomen, 38 jaar, getrouwd met een boer, 
en zelf 27 uur werkzaam in een huisartsenpraktijk. Van de 
week werd ik benaderd door Lo Piek, die met een stralende 
glimlach aan de deur kwam of ik een stukje wilde schrijven 
voor de Sirene. Uhm… nou uh, ja, uh. Maar ja, als Lo zijn 
charme in de strijd gooit heb je voor je het weet ja gezegd. Is 
hij alweer vertrokken in de auto, dan pas besef je: “oeps, nu 
moet ik dus een stukje gaan schrijven over mijn hobby, toneel”. 
Ja, en wat ga je daar dan over schrijven? Hier volgt mijn 
poging om een boeiend relaas te schrijven over een van mijn 
passies: het amateurtoneel. 
 
Op mijn achttiende ben ik bij een amateurtoneelclub in 
Prinsenbeek begonnen met toneelspelen. Hier speelden we 
met alleen jongeren elk jaar een klucht. Op mijn 
vierentwintigste zijn we verhuisd naar Sirjansland en omdat 
alles hier nieuw was ben ik niet meteen op zoek gegaan naar 
een andere toneelclub. 
Ik ben na een jaar of twee terecht gekomen bij de Plattelands 
Jongeren Zeeland (PJZ) waar ik ook een jaar heb gespeeld en 
daarna ben ik bij mijn huidige toneelclub “De Schouwspelers” 
terechtgekomen. We proberen elk jaar een nieuw stuk op te 
voeren en sinds ik lid ben van de club speel ik altijd mee. Eens 
per week hebben we repetitieavond op donderdag in 
Oosterland. De uitvoeringen worden sinds een paar jaar alleen 
nog in Sirjansland gedaan vanwege het leuke publiek, en de 
vriendelijke bejegening van de beheerders van het 
verenigingsgebouw. 
Op de repetitieavonden gaan we in het begin het toneelstuk 
stukje bij beetje zetten. Dat wil zeggen elk stukje wordt door de 
regisseur samen met de spelers in vorm gegoten. Wat er op 
welke manier gezegd moet worden en wat je hierbij doet of 
juist niet doet. De tekst wordt thuis geleerd en moet er op de 
repetitieavonden eigenlijk al inzitten. Dit is niet altijd het geval 
daarom zit er tijdens de repetities een souffleuse bij. We 
repeteren deze avond van 20.00 uur tot 22.30 uur met een 
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kleine pauze van tien minuten op het moment dat de regisseur 
vindt dat het kan. Ik vind het heerlijk om toneel te spelen zodat 
ik een keer per week even totaal in de huid van iemand anders 
kan kruipen. Meestal vind ik de rol die ik krijg toebedeeld (dit is 
de keuze van de regisseur) heel leuk. Als dit niet het geval is 
dan krijg je toch naarmate het repetitieproces vordert steeds 
meer binding met je rol waarmee ook het plezier steeds groter 
wordt. Ik vind het leuk om toneel te spelen omdat je over het 
algemeen rollen speelt waarbij bepaalde menselijke 
eigenschappen uitvergroot worden. Dit jaar gaan we een 
komisch stuk spelen zodat tijdens het repeteren ook 
ontzettend veel gelachen wordt. Hierbij bestaat natuurlijk het 
gevaar dat het een grote melige bende wordt maar onze 
gastregisseuse weet ons over het algemeen wel zover te 
krijgen dat we ondanks de pret behoorlijk doorwerken. 
In januari willen we weer in Sir gaan opvoeren en dat vraagt 
behoorlijk wat tijdsinvestering. We zetten hiervoor over het 
algemeen podiumdelen op en bouwen het verenigingsgebouw 
om tot een klein theater. Dit vraagt rondom de uitvoeringen 
van alle leden van onze vereniging een behoorlijke inzet omdat 
hiermee toch enkele weekenden gemoeid zijn om alles op en 
af te bouwen. Maar ondanks het feit dat we maar acht leden 
hebben krijgen we het met hulp van partners en vorig jaar ook 
de altijd hulpvaardige handen van de familie Stouten toch elke 
keer weer voor elkaar. Dit was een klein stukje belicht van mijn 
hobby het amateurtoneel. 
 
Annelies Oomen. 
 
 
 

 
 
 

16 



Van Harte Gefeliciteerd!!!! 
 
 
     PZC 14 juni 2008 

 
 
Lisa op’t Hof uit Sirjansland studeert aan de TU Eindhoven. Ze 
won een prijs (€ 2500) met een interactieve wandelroute, 
waarbij lantarenpalen de looprichting aangeven. 
 
 
Benieuwd naar het volledige artikel? Kijk dan op www.dorpsraad-sirjansland.nl 

onder de rubriek dorpsgenoten of op de site van Sir Vooruit 
http://communities.zeelandnet.nl/data/sirvooruit/ bij BS’ers oftwel 

bekende Sirjanslander 
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  Certificaten defibrillator 

 
 
 
De personen die op Sirjansland in het bezit zijn van een 
certificaat voor de Automatische Externe 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. 
 
 
 
Bij voldoende deelname start er weer een nieuwe cursus voor 
het reanimatie certificaat en een complete EHBO-cursus. Voor 
informatie over beide cursussen kunt u contact opnemen met 
Christina van der Wekken. Dit kan door te mailen naar 
ccmvanderwekken@filternet.nl of te bellen naar tel. 482549. 
 
 
 
Kijk ook eens op de website www.hartsd.nl. Hierop staat onder 
andere toegelicht wat een AED is en waar op Schouwen-
Duiveland de AED’s te vinden zijn. 
 
 
Corry op’t Hof 
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In Detail… 
 
Onder deze titel gaan we vanaf nu een herkenningspuzzel 
doen. Er wordt een foto getoond (zie onder) van een detail van 
een woning, gebouw of locatie ergens in Sirjansland (kan ook 
net buiten de bebouwde kom zijn, maar wel altijd binnen de 
dorpsgrens). 
 
De opgaaf is : omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar de foto is 
genomen. 
 
De te winnen prijs:   € 15,00  in contanten. Valt de kwaliteit van 
de foto een beetje tegen? Helemaal mee eens! Maar dat komt 
doordat we de drukkosten van De Sirene in de hand moeten 
zien te houden. Echter… de foto is ook te bekijken op 
www.dorpsraad-sirjansland.nl  en daar is hij best wel duidelijk 
en nog in kleur ook. Verder: het loont de moeite om een rondje 
dorp te doen en goed om je heen te kijken. Dikke kans dat je 
oog er dan op valt. 
 
Oplossing vóór 15 december 2008 insturen naar: 
 
sirenesir@hotmail.com onderwerp: puzzel Sirene 
 
of in de brievenbus bij: André van Gameren, 
 Grevelingenstraat 13 
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Berichtje uit het  
 
Verenigingsgebouw. 

 
    
 
 
Veel nieuws over de aanstaande huurverhoging is er nog niet 
te melden. Zoals u weet wil de gemeente vanaf 2009 graag op 
jaarbasis een huur van € 25,00 per m2 ontvangen. Dat is een 
loffelijk streven maar voor Sir denk ik niet reëel. Er zijn 
natuurlijk dorpshuizen op het eiland die dat bedrag misschien 
wel drie keer ontvangen. Wij hopen dan ook maar dat de 
groten bijdragen aan de kleintjes. De overkoepelende 
“beheerorganisatie Dorpshuizen” is ook nog niet van de grond. 
We gaan dus voorlopig op de oude voet voort. 
Woningbouw vereniging Zeeuwland, de eigenaar van het 
verenigingsgebouw, heeft naast alle in een vorige editie van de 
SIRENE al opgesomde zaken nog een klein aantal klussen in 
het verschiet. Op de nominatie staan nog een verfbeurt 
binnen, andere vloerbedekking en het aanbrengen van een 
lambrisering tegen de bar. De verfbeurt is voor rekening van 
de gemeente. 
Het schilderwerk wordt door schildersbedrijf Ad de Wit 
uitgevoerd tussen 6 oktober en 7 november aanstaande. 
Daarna wordt er nieuw marmoleum en tapijt gelegd. Het 
gebouw kan in die tussentijd niet worden gebruikt. Met het 
Sinterklaasfeest, eind november moet alles gereed zijn. 
 
Activiteiten. 
Op zaterdag 15 november gaan we damherten speuren in 
Burgh-Haamstede. Verdere bijzonderheden staan in de 
uitnodiging die bij iedereen in de bus komt. De snerttocht door 
natuurgebied Dijkwater staat ook weer op de planning. Verder 
komt er een groepje kunstenaars iedere week gezamenlijk 
werken aan schilderijen en aquarellen. 
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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. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Informatie en verhuur: Janny Fluijt,  tel. 642108 
Buffethouder: Christa Stouten, tel. 642385 
 
Namens de beheercommissie, 
 
Dirk Fluijt 
 
 
 

 
 

LAATSTE NIEUWS!!! 
 

Openhuis verenigingsgebouw 
 

zaterdag 22 november van 16.00 tot 18.00 uur. 
 

Iedereen is van harte welkom. 
 
 

Sinterklaasfeest op zaterdag 29 november. 
 

Verdere informatie krijgt u via de eerstvolgende 
nieuwsbrief van Sir Vooruit. 

 
 

 

23 



Oproep 
 
Heeft U foto's van Sirjansland, maakt niet uit van wanneer, b.v. 
van 100 jaar oud of van gisteren, het wordt allemaal 
geschiedenis. Mail ze naar makrabbe@zeelandnet.nl of geef 
ze af zodat wij er een afdruk van kunnen maken. Gebouwen, 
personen of gebeurtenissen, dat maakt niet uit. Ik heb 
regelmatig contact met het gemeentelijk archief, waar ze deze 
foto's graag hebben. Als U foto's hebt en U weet de namen 
van de personen of gebouwen, wilt U ze er dan zoveel 
mogelijk bij vernoemen, nu weten we ze nog, maar over een 
aantal jaren wordt het moeilijker. 
 
Bij voorbaat dank, 
 
Ingrid Krabbe 
Sportweg 3 
 
 
 
 

 

24 



De kookpen 
 
 

Runderragout met puree 
door Anneke Slobbe. 
 
 
Je hebt nodig: 
 
400 gr. runderlappen 70 gr. tomatenpuree 
50 gr boter peper en zout naar smaak 
4 runderbouillonblokjes 1 pakje aardappelpuree 
3 eetlepels zilveruitjes 2 dl. melk 
1 eierdooier 2 eetlepels peterselie 
125 gr. crème fraiche 3 eetlepels broodkruimels 
 
Je begint met het vlees rondom te bakken in 25 gram boter. 
Daarna voeg je de bouillon toe. Nu laat je het geheel 1 uur 
zachtjes stoven met het deksel op de pan. Dan voeg je de 
uitjes toe. In een beslagkom meng je de eierdooier met de 
crème fraiche en de tomatenpuree. Je roert 4 eetlepels van de 
rundvleessaus door het mengsel. Dit geheel uit de beslagkom 
roer je zachtjes door het vlees in de pan. Je mag het niet laten 
koken anders brandt het aan. Nu moet je even proeven en het 
op smaak brengen met zout en/of peper. Dan volg je de 
gebruiksaanwijzing voor het maken van de aardappelpuree. Je 
zet de oven aan op 200 graden om voor te verwarmen. Je 
schept de peterselie door de aardappelpuree. In een schaal 
schep je eerst de ragout en daarna de puree. Zorg dat je 
eindigt met de puree, bestrooi deze laag met het broodkruim 
en verdeel de resterende 25 gram boter in blokjes erover. Nu 
moet het nog 20 minuten in de oven. En dan.... aan tafel!  
 
 
Eet smakelijk! 
 
 
De kookpen geef ik door aan: Eline Boonman  
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Thema : Dieren 

 
RAADSELS: 

 
Bang voor een kater: Waarom drinken muizen geen alcohol? 

Antwoord: Ze zijn bang voor een kater!!! 
 

Strepen: Waarom heeft een zebra strepen? 
Antwoord: De stippen waren uitverkocht! 

 
Vlekken: Aan welke kant heeft een koe de meeste vlekken? 

Antwoord: De buitenkant! 
 

Kruisen: Wat krijg je als je een giraf met een egel kruist? 
Antwoord: Een grote tandenborstel! 

 
Wat krijg je als je een specht met een postduif kruist? 
Antwoord: Een postduif die aanklopt bij het bezorgen 

van de post! 
 

Kleuren: Wat is zwart, wit en rood? 
Antwoord: Een verlegen zebra! 

 
Opletten: Waarvoor zijn kangoeroes het bangst? 

Antwoord: Voor zakkenrollers!  
 

Poot: Waarom staat een ooievaar altijd op één poot? 
Antwoord: Als hij zijn andere poot ook optilt valt hij! 
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MOPPEN: 

 
Kater 

Zegt de ene kater tegen de andere: “Ik durf niet meer thuis te 
komen sinds ik vanmorgen m’n baasje hoorde zeggen: 

Hoe kom ik van m’n kater af???” 
 

Eendagsvlieg 
Op het nippertje ontwijkt een eendagsvlieg in het bos een 

spinnenweb. “Wacht maar’’, roept de spin teleurgesteld,’’dan 
krijg ik je morgen wel!’’ Waarop de eendagsvlieg antwoordt: 

“Wedden van niet???” 
 

Chocolade-ijs 
Een hond bestelt bij de ijscoman een chocolade-ijsje, de vrouw 
die er naast staat zegt: “Dat is raar, een hond die chocolade-ijs 
bestelt”. Ja, antwoordt de ijscoman, “Normaal neemt hij altijd 

vanille-ijs!” 
 

Allergisch voor zout 
In de trein gooit een gek voortdurend snufjes zout uit het raam. 

Zijn buurman in de trein vraagt hem: “Waarom doet u dat?”. 
“Om te voorkomen dat we worden aangevallen door tijgers”, 
Antwoordt de gek. De man vraagt: “Maar er zijn toch geen 
tijgers in Nederland?” “Tuurlijk niet”, antwoordt de gek, “Dat 

komt doordat ik al veel zout heb rondgestrooid!” 
 

Leeuw 
Op het dorpsplein heeft een circus zijn tenten opgeslagen. Alle 

schoolkinderen gaan kijken bij de wagens met wilde dieren. 
“Ho, Ho, Jongens”, zegt de bewaker, “niet te dicht bij de 

leeuwenkooi!” Een bengel haalt zijn schouders op: “Maak je 
niet druk. We zullen je leeuw niet opeten, hoor!” 

 
 

Dit waren de moppen weer!!! 
Gemaakt door: Marc de Bruine.  
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Sir Vooruit op bezoek bij …….. 
 
Onze zoektocht naar verhalen over Sir Vooruit bracht 
ons deze keer in Bruinisse. Aan de Steinstraat 
bezoeken we Rinus Pronk. Rinus heeft tot 2000 in Sir 
gewoond en tijdens het telefoongesprek van te voren 
vertelden we hem dat we graag eens verhalen en 
belevenissen over zijn bestuurstijd in Sir Vooruit wilden 
horen. Rinus stemde er meteen mee in en zo kwam het 
dat wij op een mooie doordeweekse avond bij Rinus 
aan tafel zaten. 
 
Onder het genot van een bakje koffie steekt Rinus van 
wal, om vervolgens bijna twee uur aan één stuk zijn 
Sirse levensverhaal te vertellen. Tijdens de eerste 
vragen naar zijn beleving van Sir Vooruit kwamen wij er 
al snel achter dat het verhaal van vóór de tijd dat Rinus 
in Sirjansland woonde minstens net zo interessant is. 
Vandaar dat we daar in deze Sirene het meeste over 
schrijven. 
 
Rinus komt van origine uit Den Haag. De tijd na de 2

e
 

Wereldoorlog was niet de makkelijkste tijd, met name 
om goed onderwijs te krijgen. Om (o.a.) zijn scholing 
betaald te krijgen trad Rinus al zingend en spelend op 
in Den Haag. “Ik was gezegend met een mooie 
sopraanstem”, vertelt hij, en samen met een goed 
accordeonspel kwam hij menig avond al optredend 
door. Dit ging best goed (ook financieel) totdat bij Rinus 
ook de onvermijdelijke ‘baard in de keel’ kwam. “Weg 
carrière”, grapt Rinus. “Natuurlijk, ik trad nog steeds op 
met andere bandleden, maar dan moest de omzet 
ineens met vijf man gedeeld worden, in plaats van dat 
ik dat alleen had”. Rinus is één van de weinigen die o.a. 
met Lou Bandy en Wim Kieboom opgetreden heeft. De 
huiskamer van Rinus herbergt nog een aantal heel 
fraaie accordeons en een modern keyboard waarop hij 
nog regelmatig speelt. 
 
Rinus kon na het gymnasium een beurs krijgen van de 
BPM  (Bataafse Petroleum Maatschappij) om een 6-
jarige studie geologie te volgen. Echter, in de kleine 
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lettertjes van het studiecontract stond ook dat Rinus daarna 6 jaar 
lang naar overal en nergens zou kunnen worden uitgezonden door de 
BPM en dat Rinus geen relatie aan mocht gaan of trouwen. Dit was 
voor Rinus ondertussen een onoverkomelijke drempel geworden want 
Rinus was namelijk smoorverliefd geworden op een Duits meisje 
waarmee hij in een uitwisselingsproject zat van net na de oorlog (z.g. 
Schumanplan). Het was liefde op het eerste gezicht en is altijd zo 
gebleven. Ze zijn uiteindelijk in Duitsland getrouwd en zijn de rest van 
hun gezamenlijke tijd altijd samengebleven. Zijn vrouw Ursel is ons 
helaas in 1992 ontvallen. “Ik mis haar nog elke dag ..” 
 
Na een korte loopbaan bij een verzekeringsmaatschappij en werk op 
het bestralingslaboratorium in Eindhoven besloot hij uiteindelijk de 
Rijkskweekschool te volgen. “Als docent had je bepaalde voorrechten, 
zoals niet in dienst te hoeven”. Na een jaar studie moest hij een 
aantal keren proeflessen op scholen geven. En zo gebeurde het dat 
Rinus op een dag naar Burgh ging. “Dat was een wereldreis. Het was 
net na de ramp niet zo gemakkelijk om op Schouwen te komen. Met 
het boemeltje naar Numansdorp en dan de boot naar Bru. Op 
Duiveland was alles ontregeld, het trammetje reed niet en de bus 
moest minstens een twee maal zo lange weg volgen om aan de 
andere kant van het eiland te komen”. Uiteindelijk in Burgh 
aangekomen zat het voltallige gemeentebestuur achter in het 
klaslokaal om de proefles te beoordelen. Op de heenweg naar Burgh 
had Rinus ook een andere sollicitant ontmoet die ook onderweg was 
naar Burgh maar waarvan Rinus meende dat deze jongeman betere 
uitzichten had om deze baan te krijgen omdat hij al vrijgemaakt was 
van dienst. “Dus heb ik onbevangen les staan te geven omdat ik 
dacht dat het toch niets zou worden”, maar toen hij later thuis kwam 
lag er een telegram van Burgemeester Van Citters van Burgh met de 
tekst ‘u bent benoemd, kom morgen’. Rinus reisde daarop de 
volgende dag weer helemaal terug naar Burgh (“ik had er eigenlijk 
helemaal geen zin in, maar ik moest van m’n vader ..”) maar daar 
bleek dat Burgemeester Van Citters met ‘kom morgen’ bedoelde dat 
hij, de burgemeester dus, naar Den Haag zou komen. En zo 
gebeurde het dat Rinus in Burgh zat en de burgemeester bij zijn 
vader in Den Haag … 

 
Rinus ging in Burgh in de kost bij mevrouw Beije en heeft uiteindelijk 
4 jaar op de school gewerkt. Via de school kwam hij in contact met 
een doof meisje Van der Have uit Burgh. Dit meisje ging uiteindelijk 
naar het Doveninstituut in Rotterdam en toen Rinus in contact kwam 
met dit instituut was hij meteen verkocht. Toen daar een vacature vrij  
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kwam solliciteerde hij daar en is er uiteindelijk 40 jaar (!) gebleven. De 
liefde voor Schouwen-Duiveland is echter altijd gebleven en zo 
gebeurde het dat hij en zijn vrouw nog vele jaren op Schouwen 
kwamen (Boeijesbos) en fanatiek paardenliefhebber werd. We laten 
Rinus vrij vertellen: “wij konden via de familie Van de Graaf paarden 
gebruiken. Toen na vele jaren de nieuwe tolbrug geopend werd 
(Haringvlietbrug) bestond er voor ons ineens de mogelijkheid om én 
op Schouwen-Duiveland te wonen én te kunnen blijven werken in 
Rotterdam. Via diezelfde familie Van de Graaf hoorden wij dat er in 
Sirjansland een huisje te koop was. Mevrouw Van Elteren ging naar 
het bejaardenhuis en Dirk Hanse had dat huis gekocht, of 
verhandelde dat voor haar, maar dat weet ik niet meer zeker. In ieder 
geval heb ik op een mooie dag bij Dirk aangeklopt en werden we het 
al snel eens over de koopprijs van het huis en van een stukje grond 
dat achter het huis lag. Ik werd in Sir ontvangen als in een warm bad! 
Man, wat er allemaal niet voor ons geregeld werd! Het huis was in 
een dergelijke staat dat op een gegeven moment alleen nog de 
buitenmuren rechtop stonden maar vele lieve mensen zoals Ingrid en 
Tinus Krabbe, Martina en Kees de Jonge (zij maakten ons hele huis 
schoon! Zomaar!), Marien Verstraaten (ik zie hem nog al die 
IJsselsteentjes van ons huis schoonkappen), Hans de Vlieger (die 
verhuisde ons van Rotterdam-Hoogvliet naar Sir, ook zomaar!) en 
meester Heule (er staat nog op m’n netvlies gedrukt dat hij met de 
kruiwagen voor ons zand kruide). Heule kende ik nog uit m’n Burghse 
tijd, ons schoolkorfbalteam verloor namelijk altijd van het schoolteam 
uit Sir. Man, wat waren die goed!” Verder werden Joop Kapelle en 
Stouten ingehuurd om het huis op te knappen. We schrijven ergens in 
1972 en 73. Rinus en Ursel en hun kinderen Annegreet, Marijke en 
Rini kwamen in de Kerklaan te wonen. Ze kwamen naast een stukje 
land te wonen dat door augurkenkweker Beije gepacht werd. Die man 
was een ‘apart figuur’ maar bijzonder aardig. Hij had een schuurtje 
waar het altijd vreselijk warm was en door middel van blikjes en 
dergelijke bij elkaar gehouden werd. Hij was heel goed met dieren, hij 
heeft ooit nog eens een veulen van mij goed behandeld. Verder had 
hij bokken en geiten en pruimde tabak“. 

 
“Meteen na ons intrekken in Sir vond Ursel dat ik ook aan de diverse 
activiteiten mee moest doen. Ik denk niet dat we toen al spraken over 
de naam “Sirjansland Vooruit”, het was gewoon een mengelmoes van 
Oranjeactiviteiten, ijsvereniging en korfbal en daarnaast het 
behartigen van dorpsbelangen. Wel was het zo dat we in 1973 een 
groot evenement hadden toen Juliana 25 jaar vorstin was. Hier 
hebben wij (red.: meester Heule, Ingrid Krabbe, Dirk Fluijt, Hans de  
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Vlieger, Tilly Markenstein, Jan op ’t Hof en Rinus Pronk) heel veel 
voorbereidingstijd aan besteed. Beregezellig! Samen in een schuurtje 
oneindig aan papieren rozen werken en een feestpoort maken voor 
Koninginnedag. Ook hebben we iets unieks georganiseerd: een 
Oranjemarkt. Dat was een groot succes. Van heinde en ver kwam 
men naar Sir om dit mee te mogen maken. Het was ontzettend druk 
in de Dorpsstraat. Er werd in die tijd veel gesponsord voor de 
Oranjemarkt door bedrijven en in grote mate door het dorpscafé van 
Leo en Sien van Splunter. Ik heb echt hele goeie herinneringen aan 
die tijd”. Op onze vraag of hij nog wat herinneringen wilde ophalen 
aan zijn Sir Vooruit tijd volgde een aaneenschakeling van 
gebeurtenissen die we u uiteraard niet willen onthouden. 
 

 
 
Rinus vertelt: “Heule en zijn vrouw lopen verkleed door het dorp, het 
1

e
 Rad van Avontuur (dat ding was loeizwaar en een ijzerzaagje 

bepaalde het nummer waar hij stopte, ik moest hem echter altijd een 
extra duwtje geven want hij dreigde altijd bij hetzelfde nummertje te 
stoppen …) gemaakt met hulp van Hans de Vlieger en de vader van 
Rudi Jongmans, Cees Stouten die het ‘spijkers slaan’ regelde (oh ja, 
da’s waar ook, toen Cees uit Kerkwerve naar Sir verhuisde aan de 
Kerklaan hebben we nog een grote ooievaar boven op z’n huis gezet. 
Nadat Marcel geboren was heeft dat ding er nog jáááren gestaan), 
Hans die een groot draaiorgel geleend had en met dat geluid door de 
hele Dorpsstraat dreunde, Leo de kastelein die ons flink matste met 
van alles en nog wat, herauten te paard met Cees Stouten, Ingrid 
Krabbe, en Janny de Vlieger (zij liepen door Sir heen en kondigden 
met een statige proclamatie Koninginnedag af), ijsfeesten op het 
Dijkwater (met echte generators en de koek en zopie van Willy van 
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Ast), Rinus Bolier die oliebollen bakte, het orgeltje van Paula 
waar ik nog in de Dorpsstraat op gespeeld heb en de 
Sinterklaas die in ons dorp kwam. Mijn tijd in Burgh en 
Sirjansland waren het beste van mijn hele leven ….”. 
 
Aan alle leuke dingen komt een eind, en zo dus ook aan het 
gesprek met Rinus. Tenminste, als wij hem niet onderbroken 
hadden om weer richting Sir te keren dan was hij nog steeds 
aan het praten geweest. Heerlijk, zo’n spraakwaterval! Nog 
nadenkend over het interessante gesprek rijden we terug naar 
Sir en buigen we ons over de vraag wie we volgende keer 
zullen interviewen …. Tot de volgende Sirene! 
 
Uw secretaris van Sir Vooruit. 
 
 
 

 Uitgaanstip!!!   Uitgaanstip!!! 
 
 Komedie in het dorpshuis 
 
Wederom komen de Schouwspelers uit Oosterland hun 
jaarlijkse toneelstuk spelen in het dorpshuis van Sirjansland. 
Zij hebben dit jaar gekozen voor een hilarische komedie van 
de schrijver Alan Ayckbourn. Het stuk is getiteld Absurd 
Person Singular wat door de Schouwspelers vrij vertaald is 
naar: Niet alleen gek. 
 
Het verhaal speelt zich af in drie verschillende keukens 
gedurende drie opeenvolgende jaren. Vier koppels vieren 
steeds kerstavond met elkaar. Op zich niets vreemds, ware het 
niet dat ze wat sociale klasse en levensgewoontes zo van 
elkaar verschillen dat je je afvraagt wat hen aan elkaar bindt. 
Uit de gesprekken die ze met en over elkaar hebben leert de 
kijker al vlug dat andere, eerder verborgen lijnen, tussen de 
personages lopen. Personages die trouwens allen een 
excentriek, gek, absurd kantje vertonen. Een kantje dat ervoor 
zorgt dat zich in elke keuken, elke kerstavond opnieuw,  
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hilarische toestanden afspelen. Komedie. En toch... juist het 
komische toont de schrijnende wonden die mensen elkaar 
toebrengen. Hoewel de personages door huwelijks- en 
vriendschapsbanden met elkaar verbonden lijken, blijken ze 
eenzamer dan ze zich voordoen. Het lachen van de 
toeschouwer ontstaat dan ook vanuit een zekere gêne, zelfs 
herkenbaarheid. 
 
Een prachtig stuk. Een komedie in de ware zin van het woord: 
vermakelijk, inventief, ongenadig scherp geobserveerd en 
tenslotte triest, omdat de mensen zichzelf tot karikatuur 
maken. 
 
De schouwspelers weten het dorpshuis om te toveren tot een 
klein maar heel gezellig minitheater. Ze plaatsen het publiek 
op en voor de tribune en spelen hun stuk op de vlakke vloer. 
De benodigde decorstukken en een professionele belichting 
maakt het geheel compleet. 
 
De voorstellingen staan gepland op 30 en 31 januari en op 
6 en 7 februari 2009. 
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Nationale Klimaatstraatfeest 
 
Onder deze titel wordt in heel Nederland van 1 oktober 2008 
t/m 31 maart 2009 een wedstrijd gehouden in het besparen 
van energie. Bedoeling is, dat er op een creatieve en 
effectieve manier bespaarideeën worden verzonnen en 
uitgevoerd. Die kunnen dan worden aangemeld, waarna er 
klimaatpunten worden toegekend. Hoe meer deelnemers in 
een straat, des te hoger het aantal punten. Dus echt een actie 
die om een gezamenlijke aanpak vraagt. Alleen al het 
individueel aanmelden levert punten op voor de straat. 
 
Voor uitgebreide informatie en aanmelden, zie:  
 
                     www. klimaatstraatfeest.nl 
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Een cadeaubon voor recordvlucht ballon 
 
Ons eiland 10 juli 2008 

 
Foto MARIEKE MANDEMAKER 

Willemieke Boonman ontvangt van voorzitter Wim Mulders 
van Sirjansland Vooruit een cadeaubon. 
 
SIRJANSLAND – Nog nooit reisde een kaartje van de 
ballonwedstrijd in Sirjansland zo ver. De ballon die de 7-jarige 
Willemieke Boonman tijdens Koninginnedag losliet, maakte 
een reis van 830 kilometer en daalde neer in de Schotse 
Hooglanden. Dit was reden voor Sirjansland Vooruit om 
Willemieke in het klaslokaal van groep 2 van haar basisschool 
te verrassen met een cadeaubon. Het Sirse record uit het 
verleden stond op 350 kilometer. 
 
Ook namens “De Sirene”:       

    Gefeliciteerd!!! 
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Kleurplaat 
 
 
 

 

36 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie 
André van Gameren, tel. 643025 
Corry op ’t Hof, tel. 643416 
Sonja Huizer, 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. 

 

 



 


