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Advertenties

Ook uw advertentie had hier
kunnen staan…..

Interesse? Mail dan naar de redactie:
Sirenesir@hotmail.com
en informeer naar onze gunstige
tarieven!
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Van de redactie

Onze vorige Sirene is bij velen van u in goede aarde gevallen…. Wij hebben er ons best voor gedaan. 
Dank u voor alle lofuitingen. Helaas heeft ons zeer gewaardeerde redactielid Natasja Mollink besloten te 
stoppen. Heel hartelijk dank Natasja, voor al je advies en hulp! Dankzij jou is de Sirene in december 2015 
toch nog verschenen. 

De redactie bestaat nu uit de dames: Everdina Hoogerhuis, Sandra Maat en Joke Goudzwaard. Maar 
versterking is nog altijd welkom. U kunt zich bij een van ons aanmelden. 

In deze editie treft u nog een nieuw item aan, te weten: ‘Zoekplaatje’ Dit is een foto waar wij graag meer 
over zouden willen weten. Er valt geen prijs mee te winnen voor alle duidelijkheid. 
Slechts een goed gevoel……

Wij wensen u allen veel leesplezier met deze Sirene. Wij hebben ons best gedaan voor u, dat mag u 
gerust van ons weten. Heeft u echter nog ideeën / suggesties voor verbeterpunten dan vernemen wij dat 
graag van u. Ook hiervoor kunt u bij een van ons terecht. 

Nieuw redactielid stelt zich aan u voor

In de laatste Sirene zag ik het oproepje voor nieuwe redactieleden staan en aangezien ik het jammer zou 
vinden als de Sirene niet meer in de bus zou vallen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mij op 
gegeven.

Mijn naam is Sandra Maat. Ik woon alweer 17 jaar op Sir in de Hans de Vliegerhof. De meeste van jullie 
kennen me wel, struinend over het dorp, polder etc. met mijn hondje Roos en voorheen met Midas er bij.
Ik ben gek op dieren, de natuur, tuinieren, ik lees graag en rij motor.

Voor de Sirene zal ik de hand- en spandiensten verrichten zodat Joke en Everdina wat meer ruimte 
hebben voor de interviews.
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Informatie van de Dorpsraad 

Wijzigingen in de samenstelling van de dorpsraad met ingang van 11 april 2016.

Jacqueline Kik-Stouten heeft haar functie bij de dorpsraad beëindigd en in haar plaats is Annelies Oomen 
erbij gekomen. Op dit moment bestaat de dorpsraad uit de volgende mensen:

Bram de Graaf, voorzitter/secretaris
André de Jong, penningmeester
Kees Struijk
Gerard Oele
Everdina Hoogerhuis
Richard Arends, notulist
Annelies Oomen

Buurt WhatsApp: 

Op 11 april 2016 tijdens de openbare dorpsraadvergadering gaf Michelle Baaijens van de 
gemeente Schouwen-Duiveland uitleg over het opzetten van de buurt WhatsApp bij ons in het 
dorp. Met medewerking van de gemeente Schouwen-Duiveland en de politie willen wij met 
andere bewoners van Sirjansland een buurt WhatsApp opzetten. U heeft hierover onlangs een 
brief in de brievenbus ontvangen. Onderstaand treft u de brief aan van de beheerders van de 
buurt Whats-App (BWA) van Sirjansland aan.

Beste dorpsgenoten,

Sinds een aantal weken is er Buurt Preventie in Sir. Dit gebeurt via een (Buurt Whats) App (BWA) op je 
mobiele telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor 
buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in de
buurt. Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar worden 
gedeeld. Momenteel bestaat de groep al uit zo’n 55 deelnemers en is nog steeds groeiend. Samen met 
de gemeente en de politie zijn er op het eiland al meerdere groepen opgericht. De beheerders van alle 
groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep. In die speciale 
beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden korte cursussen gegeven. 
Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op het geen in hun groep passeert.  

De Buurt WhatsApp zal binnenkort in het dorp kenbaar worden gemaakt door waarschuwingsborden bij 
de entree van het dorp. Deelnemers krijgen brievenbusstickers.
Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen naar;
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon.

Let op!
De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie 
op heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en 
licht daarna via de BWA groep de medebewoners in.

Met vriendelijke groet,
Petra Sol en Dirk Fluijt
Beheerders BWA groep Sir

Verkeersveiligheid:

Tijdens de verkeersmetingen die het waterschap Scheldestromen 
in het voorjaar van 2016 op diverse wegen in en rondom Sirjansland heeft uitgevoerd
kwam naar voren dat 83% van de automobilisten te hard reed op de Lageweg!
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Advertentie

Zoekplaatje

Wie kan ons vertellen waar dit is … 
wat dit is ……..
of beter waarvoor dit dient 
of heeft gediend…..?
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Schoolse zaken
Vragen over de school in verband met de sluiting in Sir, juli 2016

 Mijnheer Folmer, in onze vorige Sirene vertelde u ons dat u, voordat u naar Sirjansland kwam,  
als directeur van de OBS ’t Kofschip en OBS De Klimop, die samen ca. 240 leerlingen hadden, 
werkzaam was. U  bent in augustus 2014 begonnen als directeur van de OBS in Sirjansland. Wat 
had u zich voorgenomen als nieuwe directeur en welke opdracht kreeg u toen mee namens het 
bestuur en de directie?
Ik ben begonnen in het schooljaar 2014/2015, waarbij het eerste half jaar dhr. G. Oele nog 
eindverantwoordelijke was. Dat eerste half jaar hebben we samengewerkt op de beide scholen 
van OBS Duiveland Nieuwerkerk en Sirjansland. 
Net als in al mijn voorgaande functies als invaller, leerkracht, directeur en meer scholen directeur 
heb ik me nooit iets bijzonders voorgenomen. Ik probeer alleen mijn werk altijd op een zo goed 
mogelijke manier invulling te geven. Een speciale opdracht of dergelijk iets heb ik niet 
meegekregen vanuit het bestuur en/of boven-schoolse directie.

 Hoeveel kinderen zaten er in dat eerste jaar op deze school en hoeveel zijn er naar de 
middelbare school vertrokken toen u begon?
In het schooljaar 2014/2015 zaten er 35 leerlingen op school en de groep die dat jaar de school 
verliet bestond uit 4 leerlingen.

 Hoeveel kinderen zijn er om welke reden dan ook vertrokken toen u begon?
Aan het einde van het schooljaar besloten, om diverse redenen een 3 tal gezinnen, een andere 
school te kiezen, dat betrof 5 leerlingen.

 Hoeveel kinderen zaten er op school in 2015?
In het schooljaar 2015/2016 zijn we gestart met 28 leerlingen, omdat tegenover het verlaten van 
de school van 5 leerlingen een instroom stond van 2 nieuwe leerlingen.

 En hoeveel vertrokken er naar de middelbare school? 
Er verlaten dit schooljaar aan het einde van 2015/2016 3 leerlingen de school

 Wat vindt u van deze sluiting?
De sluiting van een school is nooit een fijne zaak, zoals u wellicht in de krant(PZC) heeft gelezen. 
Niet voor kinderen, ouders en voor personeel, soms is het echter niet anders en zal je dus in dit 
geval er het beste van moeten maken.

 Had dit echt niet voorkomen kunnen worden?
De school in Sirjansland is zoals ingewijden weten al jaren een nevenvestiging van OBS 
Duiveland Nieuwerkerk, deze keus is in de jaren ‘90  al gemaakt omdat de school ook toen met 
opheffing bedreigd werd. Daarnaast is het zo dat de school de afgelopen jaren ook weer steeds 
kleiner is geworden en dat er weinig tot geen perspectief is en was qua leerlingengroei.
De afgelopen jaren is het dan ook steeds opnieuw spannend geweest of de school kon blijven 
draaien. Op enig moment is er dan sprake van het feit dat dit niet meer lukt.

 Kan deze sluiting en de verhuizing naar een andere school tot problemen bij de kinderen leiden?
Verhuizen van leerlingen naar andere scholen is een normale zaak binnen scholen, als ouders 
bijv. verhuizen gaan kinderen vervolgens ook naar een andere school.
Het is aan de leerkrachten op de scholen om dat goed op te vangen. Maar dat is hun werk en 
mag dan ook verwacht worden. Daarnaast zijn leerlingen vaak erg flexibel en kunnen best met 
zulke veranderingen om gaan. 

 Te denken valt aan de saamhorigheid, hulpvaardigheid en de goede onderlinge contacten tussen 
de diverse groepen leerlingen bij deze kleine school in Sir. Acht u het niet denkbaar dat een 
verhuizing mogelijk negatieve gevolgen zal hebben in hun prestaties op hun nieuwe toekomstige 
school?
Wat betreft bovenstaande geldt, de kinderen komen echt niet op heel grote scholen, als je de 
scholen op Schouwen-Duiveland bekijkt zijn dat landelijk gezien zelfs kleine scholen.
Ook hier geldt verder dat leerkrachten en  leerlingen hun werk moeten doen om zo het optimale 
qua leren na te streven. En daarnaast geldt natuurlijk ook dat het omgaan met wat grotere 
groepen medeleerlingen geen kwaad kan. Bijvoorbeeld met het oog op sociale contacten en de 
toekomst van een ieder op het Voortgezet onderwijs.

 Op kleine scholen is de leerkracht heel goed op de hoogte van het niveau waarin leerlingen  zich 
bevinden. Zal deze noodgedwongen verhuizing naar een andere school geen nadelige gevolgen 
voor leerlingen hebben in hun verdere schoolloopbaan?
Zie vorige antwoord. Op alle Obase scholen zijn leerkrachten meer dan goed uitgerust om dit 
“probleem “ te tackelen.

 De staatsecretaris heeft toch voor kleine scholen een speciale uitzondering gemaakt zodat elke 
kern een school kan behouden met een klein aantal? Waarom wordt hier vanaf geweken?
Op dit moment is het nog zo dat scholen onder bepaalde groottes “kleine scholen toeslag” krijgen 
en een nevenvestiging nog wat extra middelen. Die middelen zijn echter niet toereikend om een 
kleine school als Sirjansland te laten draaien. Deze regelingen komen ook steeds meer onder 
druk te staan.
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 Elke school krijgt van de gemeente subsidie. Betekent dit dat de financiële middelen van het 
schooltje in Sirjansland nu gewoon naar de school in Nieuwerkerk verhuist? 
Nee, de school in Nieuwerkerk gaat gewoon bekostigd worden op het aantal leerlingen dat op 
Nieuwerkerk op school zit. Er stromen geen middelen van Sirjansland naar Nieuwerkerk, dat geldt
trouwens ook voor alle oudergelden, ook die worden “opgebruikt” op Sirjansland.

 Kunt u aangeven wanneer het bestuur en het management, de raad van toezicht en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besloten hebben om de school definitief te sluiten?
In het voorjaar van 2016 is na een overlegtraject met ouders, ouderraad en medezeggen-
schapsraad, directie van de school en de directeur – bestuurder van Obase dhr. Ewald de Keijzer
besloten dat de sluiting per aug 2016 definitief is. Dit overlegtraject is op zorgvuldige wijze 
gelopen en ouders zijn steeds betrokken bij dit proces.
Gedurende dit traject bleek dat de school verder zou moeten gaan met  slechts 18 leerlingen, 
waarbij sommige kinderen alleen in een groep kwamen te zitten, dat was een van de redenen  om
tot bovenstaand besluit over te gaan.

 Was de wil aanwezig om de school open te houden er wel?
Die was er zeker en de mogelijkheid was er ook maar tijdens de gesprekken en contacten met 
ouders en gedurende het gehele proces bleek dat, alle mogelijkheden en onmogelijkheden 
afwegende het beter was om de school per aug 2016 te sluiten. 

 Volgens de site van Obase bestaat er ook nog een Medezeggenschapsraad (MR). Wie hebben 
hier zitting in? 
Een MR zoals bij onze school hoort en dan praat ik over OBS Duiveland Nieuwerkerk en 
Sirjansland bestaat uit 6 leden.
3 personeelsleden: Tanja Plaating; personeelslid Sirjansland
                                Tim Ravia: personeelslid Nieuwerkerk

       Irene v/d Sleen: personeelslid Nieuwerkerk
3 ouderleden:          Jesca de Bruijn; ouderlid Sirjansland

       Irene Buijs ; ouderlid Nieuwerkerk
       Ellen Goossens; ouderlid Nieuwerkerk

Daarnaast is de directeur van de school adviserend lid.
 Heeft de sluiting nog gevolgen voor de leerkrachten?

Alle leerkrachten van OBS Duiveland Sirjansland blijven in dienst van de Stichting Obase. Wij 
hebben namelijk allemaal een bestuursaanstelling. Juf Ellen Boot en Juf Astrid van der Graaf 
werken het volgende schooljaar op OBS Duiveland in Nieuwerkerk, Juf Tanja Plaating gaat 
werken op de Theo Thijssen in Zierikzee en Meester Oscar Postema komt in ieder geval in onze 
eigen vervangingspool. Hij heeft op dit moment nog geen aanstelling binnen een specifieke 
school voor 2016/2017, maar daar wordt  wel aan gewerkt.

 Hoe zwaar wordt een advies gewogen van deze GMR en MR? 
Een zaak als deze, is zaak van de MR van de school zelf, en zij zijn bij het gehele proces 
betrokken van begin tot eind en zij zijn ook aanwezig geweest bij alle centrale overleg-momenten 
waarbij alle ouders werden uitgenodigd.

 Of worden adviezen van deze raden slechts ter kennisgeving aangenomen door de raad van 
toezicht en de bestuurder en directie van Obase?
Nee dus.

 Speelt de gemeente ook een rol bij deze genomen beslissing tot sluiting?  
De gemeente wordt op de hoogte gehouden van het proces en bij sluiting worden zij 
geïnformeerd hoe een en ander verlopen is, maar omdat Obase nu een zelfstandige stichting 
voor Openbaar onderwijs is, bepaalt zij (de Stichting Obase dus) of een school gesloten kan of 
gaat worden. De gemeente heeft in onze situatie dan ook geen sturende maar volgende rol 
gehad.

 De bibliotheek bus (de Columbus) speelt een belangrijke rol voor de school en de kinderen. Ook 
de bewoners van Sir zelf zijn erg blij met deze voorziening om boeken te halen en geld te kunnen 
pinnen e.d. Zal door de sluiting van de school dit ook nog gevolgen hebben voor de bezoektijden 
van de bibliotheek bus aan Sir? 
Dat is geen vraag voor mij daar voor moet je bij de Zeeuwse bieb zijn en mensen die daar over 
de keuzes gaan. Wel is het zo dat ook in die organisaties er steeds meer gekeken wordt naar wat
is haalbaar en wat niet.
Net als met alle andere keuzes die overheid enz. maken is het wel een feit dat voorzieningen 
onder druk staan. Zeker als ze afhankelijk zijn van overheidsgeld.

 Heeft u nog wat toe te voegen aan de hand van onze vragenlijst?
Nee, geen verdere bijzonderheden, hoop dat een en ander duidelijk is.

 Kunt u nog iets bemoedigends toevoegen?
Een school sluiten is een nooit een leuke zaak, daar komen diverse emoties bij, en een ieder 
heeft weer andere emoties, omdat op diverse gronden vervolgens keuzes worden gemaakt.
Als openbaar onderwijs en als openbaar onderwijsleerkrachten respecteren wij die keuze en 
hopen dat ze allen goed uitpakken. Daarnaast is het zo dat in overleg met alle ouders is 
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afgesproken dat we de school op een fijne manier gaan sluiten. In de laatste schoolweek zullen er
dan ook vele leuke afscheidsactiviteiten plaatsvinden.
Ook voor teamleden is het een bijzondere ervaring zoiets mee te maken, het is namelijk best 
vreemd dat je “je eigen werk opheft”. Maar we maken er het beste van om zo op een goede 
manier de school te sluiten.
Dat geldt ook voor de ouders in de contacten en gesprekken die momenteel plaatsvinden vindt 
men het nog regelmatig jammer, maar is er ook tevredenheid omdat zaken duidelijk zijn en 
mensen serieus zijn genomen. 

 Dank u voor uw medewerking namens de redactie van de Sirene

 ©     Deze foto is gemaakt door: Schoolfotograaf Koch
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Kennis maken met…. Anne en de Zeeuwse Kofferband

Onder het genot van een heerlijk kopje koffie ontmoet ik in de tuin van Ben ( Popschool Sir) 3 van de 4 
leden van Anne en de Zeeuwse kofferband. Ben, Anne, Ton en Machiel vormen deze leuke swingende 
band uit Sir die sinds augustus 2015 opgericht is vanwege deelname aan de Zeeuwse Cover van Omroep
Zeeland.

‘t  Wordt tijd om de band eens te vragen naar hun plannen en ambities want door het winnen van de 
Zeeuwse cover publieksprijs stonden ze ineens op Hrieps !

Begonnen als bandje dat een nummer instuurde voor die Zeeuwse cover en het daarna wel zou zien, was
het, zeker voor Ben, drummer en gitarist, duidelijk dat er potentie in de band zit, het gevoel dat het 
muzikaal en creatief klopt met elkaar en dat is inmiddels wel gebleken. Ze hebben al aardig wat optredens
op hun naam staan en er komen er zeker nog bij. 

Dus nummers uitzoeken, tekst schrijven en oefenen. De stijl is rockabilly te noemen mede ook door de 
bas van Chiel (dat “vintje uut Schouwen-Duuveland”) en Ton die vele instrumenten beheerst zoals 
mondharmonica, accordeon, cajon, kazoe, bongo en koffer, toveren ze bestaande nummers om tot 
swingende, goed in het gehoor liggende Zeeuwse covers. De kunst van Anne is dat ze, omdat ze zelf ook
muziek maakt precies weet of een tekst muzikaal ook klopt. Neem in gedachten het nummer Schouwen 
Duuveland Boogie(op 10 nieuw binnengekomen in de Zeeuwse Top 40! ) of Stoofvlees mee Peren, dan 
weet je dat dat ze goed lukt!

Plezier maken met elkaar, muzikaal iets moois neerzetten dat is een, maar als het dan zo aanslaat bij het 
publiek dan is het even de vraag zijn we daar klaar voor? En ja dat zijn ze …inmiddels is er flink 
geschreven en zijn er plannen om een CD op te nemen.

Ook aan het imago is gewerkt, kleding is op elkaar afgestemd en het ziet er vrolijk en verzorgd uit en zo 
passen ze zich aan een optreden op locatie aan, Hrieps in het rood, onder de Beuze in het blauw, oog 
voor details zegt iets over hun drive en zo laten ze tevens een mooi visitekaartje achter.
Doordat ze allemaal muzikaal behoorlijk wat in hun mars hebben kunnen ze vele stijlen aan, zo wil Ben af 
en toe wat akoestische gitaar spelen en Anne haar saxofoon omhangen. Kortom we gaan nog veel van ze
horen en zien.

Optreden is behalve erg leuk voor het publiek, voor een band ook gewoon hard werken. Uren van te 
voren bezig met de apparatuur inpakken, naar de locatie, weer uitpakken soundchecken enz. en 
inmiddels is er een heuse bandkar aangeschaft. Ach, zijn de Beatles ook niet zo begonnen?

Inmiddels is de koffie op en komt er een map op tafel en een gitaar, kletsen is gezellig maar er moet 
“gewerkt” worden, immers er komen nog optredens aan en niet de minste…..dus oefenen!

Een greep uit het lijstje voor dit jaar:

Nieuwerkerk bruist 9 juli

Burghsedag 13 augustus

Mosseltreffen 10 september

Ook spelen ze op bruiloften, bedrijfsfeesten en er gaat een gerucht dat Concert at Sea ze volgend jaar op 
het hoofdpodium wil (maar geruchten moet je natuurlijk niet geloven.)

Er is nog geen website maar ze zijn te boeken via zeeuwsekofferband@gmail.com
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Klassenwerk

Deze keer hebben alle kinderen van de Obase in Sirjansland een tekening gemaakt.  Uiteenlopende 
onderwerpen kwamen aan bod. Het zijn prachtige kleurrijke afbeeldingen geworden. Dank jullie wel
jongens en meisjes!

Jax gr 1 Angel gr 4
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Boris gr 2 Elena gr 3                         
 

 
 Iris gr 4                        Ivy gr 2
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Vervolg klassenwerk

Kees gr 3               Linde gr 4

  

     Jessie gr 4                 Rosa gr 2
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Sjors gr 3      Zuzia gr 4
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Vervolg klassenwerk

   

Jasper gr 4     Naomi gr 7

Luuk gr 8                                                            
            Daan gr 7
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Megan gr 8              Ruben gr 6
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Vervolg klassenwerk 

        

            
        

     Sam gr 8                            Coert gr 7

         

       Willy gr 7                   Lucas gr 5             

                      

        Jessie gr 5             Eva gr 7
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Bericht vanuit het dorpshuis: 

We bezochten het dorpshuis tijdens de  ‘klepmiddag’ van woensdag 16 maart jl. We waren iets te vroeg 
want alleen Jacqueline Kik en Christa Stouten waren aanwezig. Gelijk maar even geholpen met tafels en 
stoelen klaar zetten. Even later stapte Janny Fluijt ook binnen. Naarmate de klok in de buurt van 14 uur 
tikte kwamen er steeds meer dames binnen. Eerst werd er koffie en thee geschonken voor alle 18 
aanwezige dames. Na de 1e koffie/theeronde gingen de dames aan de slag om een paasstukje te maken 
in een kop en schotel. Jacqueline had een afbeelding als voorbeeld meegenomen. Er werden diverse 
versierselen op de tafels aan de zijkant van de grote zaal gelegd: hazelaartakken, blauwe druifjes, mos, 
veren, draad, nepeieren en uitgeblazen kwarteleitjes, diverse takken met gekleurde bloemetjes die leken 
op fresia’s en vergeet-mij-nietjes maar dan met een heel andere kleur…. Kortom er was keus genoeg om 
hier iets moois van te maken. Nadat de stukjes gemaakt waren was het tijd voor de 2e koffie/thee ronde 
waarna de chocolade eitjes werden rondgedeeld. Het was een gezellige boel zo met zijn allen en achteraf
konden we concluderen dat bijna iedereen hard had gewerkt. Er werd druk “geklept’. Zo ook over het 
optreden van Anne (Marie) en de Zeeuwse kofferband tijdens het Winterfeest van 12 maart jl. Zie het 
interview met hen op pag. 9.

De gymclub van Sirjansland (door Brenda Voet)

Mijn naam is Brenda Voet en ik verzorg inmiddels alweer ruim 18 jaar met veel plezier en passie de 
gymlessen op de dinsdagavond in het dorpshuis van Sirjansland. 

In hoofdlijnen is bewegen, welke vorm dan ook, goed voor ons allemaal mits de ‘basis’ goed is.  Voor een 
goede solide basis werken we aan:

1) het gebruiken van de juiste spieren bij elke oefening
2) houding
3) flexibiliteit
4) kracht
5) controle/beheersing

Vanuit deze basis wordt er elke dinsdagavond hard gewerkt aan conditie, spierversteviging en flexibiliteit. 
Op de gymclub in Sir brengen we de drie genoemde onderdelen in één les bij elkaar: eerst 20 minuten 
conditie op de step, gevolgd door oefeningen die gericht zijn op spierversterking afgewisseld met 
oefeningen gericht op flexibiliteit. De samenstelling van de oefeningen zorgt voor een balans in het 
lichaam en een betere lichaamshouding. Voorop staat uiteraard ‘PLEZIER IN BEWEGEN’. 

Mijn kennis op het bewegingsvlak school ik regelmatig bij. Momenteel ben ik me aan het voorbereiden 
voor een examen voor DE PEAK Pilatesopleiding, een klassieke opleiding gestoeld op de bewegingsleer 
van Joseph Pilates. De opleiding brengt ons geheel terug naar de basis  ook wel het fundament van het 
bewegen genoemd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de juiste spieren voor een oefening worden 
aangespannen en dat elke oefening begint met het aanspannen van onze buikspieren welke ook wel de 
motor van ons lichaam worden genoemd. 

En verder ben ik onlangs in New York geweest voor een opleiding vanuit de Pilates voor revalidatie van 
het onderlichaam zoals bijvoorbeeld bij heup, knie, enkel en voetklachten en een nieuwe knie of heup. In 
Amerika maar ook in Duitsland en Groot Brittannië, zijn ze nu eenmaal verder dan wij hier in Nederland 
en wordt bij revalidatie vaak de Pilates apparatuur met de Pilates matoefeningen ingezet. 

Voor de pilatesapparatuur kunt u terecht op Résidence Oud-Bommenede en krijgt u persoonlijke 
begeleiding gericht op o.a. rugklachten, verklevingen bij littekens, sneller herstellen bij een nieuwe knie en
heup, correctie van de lichaamshouding en het in balans brengen van het lichaam. Ook worden er de 
Pilates matlessen gegeven met een maximum van 7 deelnemers van les.

U begrijpt, elke dinsdagavond wordt er hard gewerkt in het dorpshuis op Sir. Ook u bent van harte 
welkom. 
Voor meer informatie en/of een proefles kunt u bellen naar: 0111-691367 of 06-51807851. Of kijk op de 
Facebookpagina en/of de website van Résidence Oud-Bommenede: www.oudbommenede.nl..

Ons dorpshuis: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel leefbaarder en gezelliger.” 
Neem bijvoorbeeld eens de tijd neemt om ook eens langs te komen tijdens een ‘klepmiddag”…. of 
een van de andere activiteiten. De agenda voor dergelijke bijeenkomsten wordt bij iedereen in de 
brievenbus gestopt. Dus schroom niet en kom gerust eens binnen kijken. Of heeft u een feestje en
thuis te weinig ruimte? De beheerders van ons dorpshuis, Christa en Han Stouten, hebben die 
ruimte én de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via telefoon 0111 64 23 85 of mail 
hstouten@zeelandnet.nl
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Rondom de kerk

Column uit de pastorie

Dertig! Dertig! Dertig! Op heel wat plaatsen in Sirjansland zien we de grote rode cirkel om de witte cirkel. 
In een fel contrast met de witte achtergrond wordt in het zwart vermeld: 30.
Wonderlijk eigenlijk, niemand hoeft uitgelegd te worden dat dit bedoeld is voor gemotoriseerd verkeer en 
dat we bedoelen dat wij als inwoners graag willen dat er maximaal 30 kilometer per uur gereden wordt in 
de bebouwde kom. Als dominee ben ik dan stiekem een beetje jaloers, was de Bijbel en wat daarin 
verteld wordt, maar net zo bekend…. Maar ja, had ik dan nog wel werk?
Ook merkwaardig is de reactie op het hierboven omschreven bord in Sirjansland te zien. Er zijn er die op 
de rem trappen en vaart minderen, maar er zijn er ook die zich er niets aan trekken en ‘volle kracht 
vooruit’ door Sir racen. Een paar keer een slalom en ach, uit die kleine zijstraatjes komt toch niemand? 
Blijkbaar wordt ervan uit gegaan dat in Sir nooit iemand uit een zijstraat komt en er ook geen kinderen op 
straat spelen. Of zou het de auto zijn die de chauffeur een gevoel geeft van onaantastbaarheid? 
Heerlijk hoe zo’n brok techniek reageert op wat de chauffeur doet. Even koning in eigen koninkrijk.
Een duwtje op het pedaal met de rechtervoet en luid brullend baant de chauffeur zich een weg. Rukje 
naar links met het stuur onmiddellijk gevolgd door een rukje naar rechts. Ziezo, die bloemenbakken 
hebben we ook weer gehad……Dat doet mij denken aan de zeven deugden en wel in het bijzonder 
prudentia (voorzichtigheid) en temperantia (zelfbeheersing). Wat blijken die toch weer opnieuw relevant 
en onmisbaar.
En ja, laten wij eerlijk zijn, zo’n beetje ieder van ons heeft zich dat regelmatig voor te houden, ook de 
schrijver van dit stuk. Geen haar beter…. Blijkbaar is het nodig om normen en waarden over te brengen. 
Ouderwets? Onnodig? Uit de tijd? Alleen voor moraalpredikers? Dan hebben we toch wel erg veel 
moraalpredikers in Sir als ik naar de hoeveelheid borden ‘30’ kijk terwijl ik het dorp door kuier.  Er wonen 
toch meer predikanten in Sir dan ik dacht, ik heb blijkbaar vele collega’s in mijn omgeving. Maar, welkom! 
Ik kan u nog een goed boek aanraden, dat zeer oud is, maar nog steeds vernieuwend en actueel. 
Ondertussen wordt Sir langzaamaan wel leger…. Kreko, CZAV, de school, de Reus aanhangwagens….. 
Waarom vertrekken ze toch allemaal uit dit vriendelijke dorp midden tussen schitterend natuurschoon? 
Zouden die borden een rol spelen? Of is het een vertrek ondanks de borden? 
Afijn, wij wonen er nog en, daar twijfel ik niet aan, de meesten van ons met groot genoegen, het is een 
mooi en fijn dorp. En oh ja, blijkbaar zijn er op zondag wel heel wat mensen die Sir de moeite waard 
vinden. En ja, ook die mensen houden elkaar regelmatig voor: let op je rij- en parkeergedrag! Handel 
overeenkomstig je woorden. Nu maar hopen dat al die passanten in hun vierwielig monster dat ook doen. 

Ds. J(ohan) Th. Pronk
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In gesprek met Dirk Fluijt

Mijmeringen over de Grevelingen

Tijdens een wandeling langs de Grevelingendijk, tussen de kassen van Kik en de buitendijkse slikken 
achter Koos en Rianne Hanse gingen ineens mijn gedachten uit naar de Grevelingen van weleer. Hoe het
vroeger was en hoe ik dat heb beleefd. Het is mijn bedoeling om voor de Sirene hierover een serie 
artikeltjes te schrijven.  

Dit is het eerste deel

Over hoe het voor de afsluiting was en kort daarna, over het vissen en de vangsten voor de afsluiting en 
in de eerste jaren na de afsluiting. De veranderingen langs de dijk en het bootje “Blue Bird” van buurman 
Blauw. Over het geultje onder aan de dijk en over de palingvangsten met harde Noordenwind in het 
vroege voorjaar achter Piet Heijboer. Over de golfbrekerspaaltjes, de trapjes glooiing en over de kale 
onbegroeide zeedijk. En later,  mijn werkzaamheden voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de 
Grevelingen want die dienst was belast met het beheer van de drooggevallen zandplaten en slikken.

Toen de Grevelingen nog in verbinding stond met de Noordzee

Het getij heerste. De mensen leefden met hoog en laag water en bij zware storm uit het noordwesten 
namen veel mensen een kijkje over de dijk bij de betonnen plaat en de lantaarn. ( Dat is ongeveer waar 
nu de kassen van Kik staan) Het zeewater stuwde dan tegen de basaltglooiing achter de 
golfbrekerspaaltjes en soms tegen het gras op de dijk. Vaag weet ik nog dat de “nieuwe dijk” is 
aangelegd. (1957) D’n diek van Broekhoven, vernoemd naar de aannemer die hem heeft aangelegd. 
De dijk die het huidige Dijkwater scheidt van de Grevelingen loopt vanaf het voormalige schietkotje naar 
Maije bij Dreischor. In elk geval de periode kort daarna kan ik me herinneren. We speelden daar in het 
zand. De dingen uit begin jaren zestig van de vorige eeuw  kan ik me heel goed herinneren. Wij woonden 
toen in Zierikzee maar ik was elk weekeind en elke vakantie bij mijn opa en oma op de boerderij “Nieuwe 
Zorg” aan de Bredeweg. Daar vlak bij, in de Noord Hogeweg woonden mijn achterneven. Met hen mocht 
ik dan mee om te vissen aan “de lantaarn”. Met de blikken bus en daarop 30 meter vislijn en een moer als
verzwaring. De blikken bus werd, nadat het vislijntje was ingegooid achter de paaltjes gelegd. Als er beet 
was ging de bus er al rollend over de stenen vandoor. We vingen altijd een bakseltje platvisjes die 
meestal nog dezelfde avond in de pan belandden. Als het mooi weer was, was de jeugd van Sir te vinden 
in de hoek van de dijk achter Koos Hanse. Daar was het zwem-strand waar je met hoogwater heerlijk kon 
zwemmen.

Vanaf het einde van de jaren zestig tot de sluiting van de Brouwersdam in 1971, viste ik samen met mijn 
toekomstige schoonvader iedere zaterdag met een bootje vanaf het steiger bij Dreischor. Het was keer op
keer prijs, soms wel twee emmers vol. We visten toen op tij want de visboot lag afgemeerd aan een anker
langs de dijk en viel met laagwater droog. In de zomer vingen we veel platvis en paling en in de herfst 
schar, wijting en kabeljauw. Onze pieren om mee te vissen konden we spitten op de slikken van 
Sirjansland. We gingen er met de brommer heen. Soms als het echt slecht weer was met de wind uit het 
noord noordwesten zaten we aan de “nieuwe dijk” bij Sirjansland, richting Dreischor. Heel vissend 
Sirjansland was dan ook meestal van de partij want dan vingen we, zeker met opkomend water bijna altijd
grote palingen, schollen en botten. Willie en Piet van As, de familie Quist en De Jonge en vele andere 
dorpsgenoten waren er dan ook. Dat waren nog eens tijden! 

Maar het onheil voor de sportvissers lag op de loer. In mei 1971 is de Brouwersdam gesloten en werd de 
Grevelingen een afgesloten zoutwatermeer zonder getijde. Deze ingreep in het kader van de Deltawerken
lag voor de hand en niet veel mensen vonden dat erg. De Ramp van 1953 was immers nog maar 18 jaar 
geleden en lag bij velen nog vers in het geheugen.
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 Sir Vooruit 

Sint Nicolaas 2015
Sinterklaas heeft Sirjansland op 28 november 2015 bezocht. De goede man was zijn staf kwijt maar 
alles is uiteindelijk toch nog goed gekomen. De kinderen hebben veel plezier gehad 

Oudejaarsdag 2015
Een nieuwe traditie is ontstaan in ons mooie dorpje. Op oudejaarsdag oliebollen en appel -/ 
ananasflappen bakken in de Dorpsstraat. Vele mensen wisten onze lekkernij te waarderen. Dit houden 
we er voorlopig dus in. 

Kerstboomverbranding 2016
De kerstboomverbranding vond in tegenstelling tot voorgaande jaren plaats op woensdag 6 januari 
2016. Want de gangbare vrijdag daarvoor (3 januari 2016) werd de nieuwjaarsreceptie door de 
dorpsraad georganiseerd en daar konden wij natuurlijk niet achterwege blijven.

Schaatsen 2016
Ook deze winter konden wij de schaatsen op onze grandioze ijsbaan niet onderbinden want de 
weergoden lieten ons in steek. Het was wederom veel te warm.

Winterfeest 2016
Op 12 maart 2016 vierden wij weer ons muzikale winterfeest in ons dorpshuis met medewerking van 
entertainer/zanger Marcel en het geweldige optreden van Anne en de Zeeuwse Kofferband. 

Koningsdag 2016
Wat hebben we het koud gehad deze Koningsdag 27 april 2016! Het was vele malen kouder door de 
harde noordwesten wind dan het voorgaande jaar. Allereerst begonnen we deze Koningsdag met een 
clubje “echte binken” die deze ochtend om acht uur de kou trotseerden met hun lawaaioptocht door 
Sirjansland. Zij werden halverwege de tocht nog door een hagelbui onthaalt. 
Daarna opende Wethouder Cees van den Bos opende officieel de Koningsdag in
de Dorpsstraat en de kinderen lieten na afloop van zijn  speech en het Wilhelmus
hun ‘kanonnen’ exploderen. Dankzij de uitgereikte tekst van het Wilhelmus werd er
nog nooit zo goed gezongen. 

Voor de spel- en sportactiviteiten hadden wij gelukkig ons noodscenario klaarliggen en werden deze 
activiteiten in de CZAV loods gehouden.

En wij hebben “De 5 van Sir” geïntroduceerd. Vijf km hard lopen rondom Sir waarvan er 4 mannen en 1 
vrouw mee renden. Nummer 1 werd René Oomen met een ongelooflijk snelle tijd van 21 minuten en 49 
seconden, nr. 2 werd Erik Stouten en nr. 3 Wim Mulder en bij de vrouwen werd Jobine Stouten nummer 
1.  Gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. Hopelijk lopen er volgend jaar meerdere kandidaten mee 
met deze “5 van Sir”. 

De Oranjeband verzorgde ’s avonds weer de muzikale afsluiting met vele nieuwe zangers en 
zangeressen. Waarmee we toch Sir weer even op de kaart hebben weten te zetten als muzikaalste dorp
van S.D. 

O ja, en de taart voor het vlaggen werd uitgereikt aan Willy en Leen Jonker. Leen had reeds om 6 uur 
’s ochtends de vlag uitgehangen toen iedereen nog lag te slapen.

Avondvierdaagse Zierikzee 2016
Dit wandelfestijn vond plaats op 15 tot en met 18 juni 2016. Helaas hadden we dit jaar nul komma nul 
aanmeldingen. Dat is erg jammer. Waarschijnlijk zullen we het meelopen daarom wel niet meer 
organiseren. 

Voetbaltoernooi EK 2016
De supporters van het EK voetbal konden op 13 juni 2016 weer in het dorpshuis terecht (en mogelijk 
ook de 18e en 22e) om onze Belgische buren de Rode Duivels aan te moedigen. Helaas kwam ook hier 
niemand opdagen waardoor we het dorpshuis maar weer dichtgedaan hebben. Dat is erg jammer. 

En ons eigen Sirse voetbaltoernooi 2016 zal plaatsvinden op zaterdag 16 juli 2016.
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Vervolg Sir Vooruit

Wat staat er nog meer voor leuks op onze planning?

Busreis bewoners Sirjansland
Sir Vooruit is voornemens om na de zomervakantie een busreis te organiseren. Wie, wat, waar is op dit 
moment nog niet helemaal duidelijk. Datum, bestemming etc. zal zo spoedig mogelijk bij u allen in de 
brievenbus vallen om u hierover nader te informeren. 

Barbecue 2016
Deze jaarlijkse dorpsbarbecue staat gepland op vrijdag 2 september 2016. Dus reserveer deze datum 
even in uw agenda (in eerdere berichten stond 9 september, maar het wordt dus definitief 2 september.

Halloween 2016
Op vrijdag 28 oktober 2016 is het weer spoken en griezelen in ons dorp: dus kinderen noteer even deze 
datum vanwege Halloween want dit mag je niet missen.

Sinterklaas 2016
Zaterdag 26 november 2016 zal Sinterklaas, als tenminste alles mee zit, Sirjansland weer met een 
bezoek vereren.

Bestuurswisselingen van Sir Vooruit: Stephanie Flikweert is gestopt en Petra de Jong is erbij gekomen.

Bericht uit het buitenland: Kees Krabbe uit Tasmanië

Hallo beste (ex) dorpsgenoten, 

Ik ben gevraagd om weer eens een update te geven over ons leventje hier aan de andere kant van onze 
planeet. Als boer en Nederlander ben ik het beste in klagen en praten over het weer dus laat ik daar dan 
maar mee beginnen.

Ik begin dan in Augustus 2015, zomer bij jullie,  hier bij ons winter. Hoera, we hadden hier zowaar sneeuw
die een halve dag bleef liggen! (Naar wat mij verteld werd door de lokale bevolking was dat zo'n 30 jaar 
geleden voor het laatst gevallen.) Het voorjaar kwam vrij vroeg en redelijk warm maar vooral droog. Dit 
betekende voor mijn bedrijf hier al snel heel veel werk met  beregenen. Een paar slecht getimede 
bemestingen van mijn graan gevolgd door al die droogte in het voorjaar en zomer resulteerde in een 
slechte tarweoogst.

Opium: zoals ik al eens eerder heb gemeld is Tasmanië wereldnr. 1 voor de legale opiumteelt (50-70% 
medicinale opium). Helaas zat deze teelt ook niet mee voor mij na te late levering van het zaaizaad en 
slechte kwaliteit begon ook deze teelt direct verkeert. Al met al kwam ik toch nog op 50% opbrengst, waar
ik op had gehoopt. De gladiolenteelt begon echt goed met een top rond het Chinese Nieuwjaar (8 feb. 
2016.) Maar daarna was het erg slecht.

In december 2015 was de elektriciteits- en datakabel naar ons “mainland” Australië gebroken.
We hebben hier veel waterkrachtcentrales en ook wat windenergie. De watervoorraden waren vrij laag in 
december als gevolg van het droge voorjaar. Daarover heen kwam er nog een droge zomer en werd het 
penibel: een aluminium- en een zinksmelterij moest zijn productie reduceren en ook een papierfabriek. 
Hierna werden 200 stuks 1 Megawatt dieselgeneratoren geïnstalleerd.
De waterkrachtvoorraden liepen terug naar 12 % in mei.  Op 13 juni was Basslink (de kabel naar het 
vasteland) gelukkig weer aan elkaar geknoopt. En vandaag 9 dagen later is er weer een storing. Al met al 
geen grote gevolgen voor mij dit jaar behalve dan een wat trager internet. Maar volgend jaar is mijn 
elektriciteitsrekening vermoedelijk 3-4 duizend dollars hoger.

Eind januari waren er weer bosbranden in NW Tasmanië. Zolang deze niet direct in de buurt van huizen 
komen wordt hier in het begin niet veel aan gedaan omdat daar gewoonweg de middelen niet voor zijn. 
Deze branden gaan door tot in maart/april maar dan worden er ook mensen en materiaal van het vaste 
land ingezet om te helpen blussen. We hebben hier dagen gehad dat het zicht minder was de gehele dag 
dan 1000 m vanwege de rook.
In mei begon alles weer een beetje normaal te worden wat het weer betreft.
Toen volgden in juni hevige regen aan de Oostkust van Australië en het Noorden van Tasmanië.
Het begon hier bij ons zaterdagavond en regende bijna onafgebroken tot maandagmorgen.
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Vervolg Kees Krabbe uit Tasmanië

Er viel in 36 uur totaal 250 mm. Met als gevolg voor ons dat het pas gezaaide graan wegspoelde inclusief 
wat teeltaarde. Verder geen gevolgen. Helaas zijn er 3 mensen verdronken hier op Tasmanië. Ook zijn er 
huizen vernield en beschadigd, bruggen en wegen weggespoeld en ook een spoorlijn.

Op 2 juli zijn hier verkiezingen vergelijkbaar met jullie eerste en tweede kamer. Je ziet dus niet veel meer 
nieuws dan politiek op tv en in de krant. Voor mij allemaal niet zo belangrijk omdat ik niet kan stemmen 
als buitenlander (ik ben nog steeds alleen Nederlander). Mijn vrouw is als Australische wel verplicht te 
stemmen: je krijgt hier een bekeuring als je geen geldige reden hebt om niet te stemmen.

Alex onze zoon is nu 10 jaar. Hij gaat nu naar een andere school omdat er sprake was dat de schoolbus 
niet meer zou rijden. Hij gaat nu naar een kleinere katholieke school in Wynyard.  We moeten hem zelf 
halen en brengen. Dit doen we in combinatie met een ander gezin hier in de buurt. Hij heeft het er best 
naar zijn zin.

Robin wacht op de einduitslag van haar studie “Social Environmental Science”. Ik hoop dus dat zij over 
enkele weken dr. Robin is.

We gaan volgende week met vakantie naar Queensland. Op zoek naar wat warmte en afwisseling.
Ik zelf (Alex moet weer naar school) kom daarna na een omweg naar Afrika in augustus nog een weekje 
naar Nederland. Ik hoop mijn Zeeuws weer wat bij te spijkeren en wat bij te praten met diverse dorps-
genoten. Ik hou nog steeds van Sirjansland. 

Doe allemaal jullie best om de dorpssfeer hoog te houden voor nu en in de toekomst.

Groetjes uit Oldina,

Robin, Kees en Alex Krabbe

23



Gevonden in Sir…….  nieuw geasfalteerde Dillingsweg  

Vorig jaar heeft de Dillingsweg een nieuwe laag asfalt gekregen. Naar aanleiding hiervan hebben wij 
contact gehad met het Waterschap Scheldestromen (WS)  dhr. Bart Houtzager, beleidsmedewerker 
wegen. U treft hierbij de verkorte versie aan van ons vraaggesprek uit 2015. 

Het WS heeft, voordat de nieuwe laag asfalt is aangebracht, eerst verkeerstellingen/-metingen verricht. 
Wat is hieruit opgemaakt en hoeveel bedroeg dat per etmaal? Dat klopt. Deze verkeerstelling is 
gedurende de maand maart 2015 uitgevoerd. Gemiddeld per werkdag (etmaal)  maken er 1.391 
weggebruikers gebruik van de Dillingsweg, waaronder 21 fietsers. 
Heeft u alleen het aantal verkeersbewegingen geteld of ook de snelheden die hier ter plaatse gereden 
werden? Ja, de snelheid is ook gemeten. De Dillingsweg heeft nu een snelheidsregime van 80 km/uur. 
Helaas blijkt uit de verkeerstelling dat 11% van de weggebruikers te hard rijdt (dus harder van 80 km/uur.)
De gemiddelde snelheid, de snelheid die door 50% van de weggebruikers niet wordt overschreden (en 
door 50% van de weggebruikers dus wel wordt overschreden), bedraagt 67 km/u. U moet wel weten dat 
wij voornemens zijn om het snelheidsregime op de Dillingsweg binnen afzienbare tijd terug te brengen 
van 
80 naar 60 km/u. Dit zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden.
Kon u uit deze metingen opmaken hoeveel zwaar verkeer er over deze weg reed? Of werd gewicht niet 
geregistreerd? Er maken op een gemiddelde werkdag 171 vrachtwagens gebruik van deze weg. Het 
aandeel vrachtverkeer is daarmee circa 12%. Het gewicht van passerende voertuigen wordt niet 
geregistreerd.
Wordt op basis van deze aantal verkeersbewegingen bepaald welk soort asfalt gebruikt moet gaan 
worden? De intensiteit van het verkeer in het algemeen en van het vrachtverkeer in het bijzonder wordt 
meegenomen bij het ontwerp van de opbouw van de weg waaronder het type en de dikte van de 
asfaltverharding.
Wat is de naam van deze asfaltsoort? De bovenste laag asfaltverharding, de deklaag, is een laag dicht 
asfaltbeton.
De nieuw asfaltlaag is aangebracht met een soort wapening eronder? Kunt u aangeven wat hiervan de 
reden is? Wordt dit vaker gedaan bij WS-wegen en is dit al eerder op een dergelijke wijze zo uitgevoerd? 
Dit betreft een stalen wapeningsnet dat wij vaker toepassen op onze wegen. Deze wapening wordt 
toegepast op wegen waar problemen zijn met (ernstige) scheurvorming en ongelijkmatige zettingen als 
gevolg van een slechte ondergrond.
De asfaltlaag is glad (zwart asfalt) en behoorlijk breed uitgevoerd. Had dit een reden? Deze weg is 
behalve de oprit richting de Weg door het Dijkwater niet breder geworden. De oprit is op dezelfde breedte
gebracht als het weggedeelte tussen de Lageweg en de Bredeweg. Mogelijk dat het, door het toepassen 
van de deklaag in combinatie met het aanbrengen van de grasbetontegels aan beide kanten van de weg, 
lijkt of de weg breder is geworden maar dat is niet het geval. 
Er ontbreekt een gangbare slijtlaag. Is dit ook om een specifieke reden weggelaten? Op onze druk 
bereden wegen passen we bij uitvoering van groot onderhoud geen slijtlagen meer toe. Een deklaag van 
dicht asfaltbeton is onder meer comfortabeler voor de weggebruiker, geeft minder geluidsoverlast voor de
weggebruiker en omgeving en is beter bestand tegen wringend verkeer. En op deze wegen hoeft geen 
slijtlaag meer te worden aangebracht.
Het motorisch verkeer dat nu van de heuvel afrijdt komende vanuit de Weg door het Dijkwater richting 
Sirjansland verhoogt, vanwege deze gladde en verbrede weg, nu zeer snel de snelheid. Zijn er nu 
mogelijkheden op deze weg, om deze snelheid terug te brengen door bijvoorbeeld snelheids-beperkende 
middelen (bijv. drempels o.i.d.)? Onze ervaring is dat door het toepassen van deze deklagen in 
combinatie met het aanbrengen van grasbetontegels inderdaad harder wordt gereden. Vooralsnog zien 
wij geen aanleiding om snelheids-remmende maatregelen te nemen. 
De strook voor fietsers en wandelaars is hierdoor erg smal geworden (± 35 cm.) Is dat niet erg weinig op 
deze locatie en om de veiligheid te garanderen voor deze kwetsbare groep? Hoe breed moet deze strook 
minimaal/maximaal zijn?  Op deze weg is de markering aangebracht op 40 cm vanuit de kant van de 
verharding. Dat is de maximale afstand van de markering t.o.v. van de kant voor deze wegcategorie. De 
minimale afstand van de markering t.o.v. de kant van de weg is, naar gelang de wegbreedte, 25 cm. 
Juist het aanbrengen van randmarkering op een afstand die groter is dan de hierboven genoemde 
breedte  zorgt voor verwarring bij fietsers. Zij denken te maken te hebben met zogenaamde fiets 
suggestiestroken* en gaan tussen de randmarkering en de kant van de weg fietsen De witte belijning is in
dit geval een geleidingsmarkering voor het verkeer. (*Fietsstroken zijn min.1,50 m breed, hebben een 
rood vlak met een afbeelding van een fiets erop.) 

Dus beste mensen: Blijf voorzichtig op deze drukke Dillingsweg! 
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De “Betonnen Plaete” aan de Dillingsweg

Wij zijn erachter gekomen waar deze naam vandaan komt. De heren J. de Jonge van de Sportweg 5 en 
P. Heijboer van de Dillingsweg 5 vertelden ons het volgende:

Het stuk dijk aan de linkerkant naast de huidige trap aan de Dillingsweg (binnendijks, waar nu het 
parkeer-terreintje ligt) had in de begin jaren 1900 een betonnen plaat. Dit was door het Waterschap op die
locatie gesitueerd om de aanvoer van gemalen grint (van basaltblokken zgn. ‘Macadam*’) gemakkelijker 
uit de schepen te lossen door de werknemers die met manden het grint uit het ruim haalden. Dit werk  
was behoorlijk zwaar werk, omdat deze mannen met 70 a 80 kg per mand dit grint uit het schip moesten 
dragen. Het grint was noodzakelijk voor het onderhoud van de wegen die uiteraard toen nog niet 
geasfalteerd waren. De boeren in het gebied hadden de verplichting om de gaten in de wegen op te 
vullen. Hierdoor lagen er om de zoveel meter langs de weg grote hoeveelheden van dit gemalen grint 
voor het opknappen van de wegen. Vanwege de betonnen plaat hoefden de arbeiders niet deze manden 
naar beneden te dragen, maar konden zij hun zware vracht van bovenaf naar beneden leeggooien 
waarna het naar de diverse punten langs de weg kon worden gereden. 

Dus ….. onze vraag uit de vorige editie is hiermee opgelost. 
Heren, hartelijk dank! Wij zijn met z’n allen weer wat wijzer geworden. 
Vragen wij ons nog wel af of er mogelijk nog foto’s van deze locatie bestaan ……….

*) Macadam: (vernoemd naar de Britse uitvinder John London Mc Adam). Dit is een
wegverharding bestaande uit twee lagen steenslag grof en fijn op een onderlaag
van keien of breuksteen.

Even voorstellen:

Hallo,

Aan mij is gevraagd, als nieuwe bewoner van Sirjansland, om mij even voor te
stellen.  Mijn naam is Emile Dronrijp. In januari 2015 ben ik in Sirjansland komen
wonen aan de “Hans de Vliegerhof”. Naast mijn werk heb ik veel tijd besteed aan
het opknappen van mijn woning en het van binnen naar mijn hand gezet. 

Ik kan wel zeggen dat ik mij hier al aardig thuis bent gaan voelen. Lekker rustig wonen en wat ook 
belangrijk is, is de natuur vlakbij de woning. Ik ben bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als 
programmeur werkzaam. Op mijn werk hou ik mij vooral bezig met informatie systemen voor studenten.

Wellicht dat wij elkaar een keer tegenkomen en op die manier elkaar ook beter kunnen leren kennen. 

Welkom Emile in ons dorp Sirjansland, wij wensen je hier een prettige woon- en leefomgeving toe.

Even voorstellen

Mijn naam is Len Verhoek. Ik ben 50 jaar en woon sinds 15 oktober 2015 aan de Lageweg in Sirjansland. 
Ik kom officieel uit Oosterland. Via mijn broer Gerald ben ik op Sir komen wonen. 
Ik ben een allround medewerker in de groenvoorziening bij de Zuidhoek. Daar werk ik al bijna vier jaar als
machinist op een maaimachine. 

Mijn hobby’s zijn lezen en sportvissen. Ik eet deze vissen niet op, maar gooi ze gewoon weer terug.
Verder help ik Arjan, mijn zoon, af en toe die in de vaste planten zit.  

Wij , van de redactie, wensen Len een prettige woon- en leefomgeving toe in Sirjansland.

Bedankt Emile en Len voor jullie bijdrage.
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Even voorstellen

Aan het woord komen Astrid van Kleeff en haar zoon Jeffrey Korb. Astrid is met ingang van mei 2016 aan 
de Lageweg nr. 3 komen wonen. Haar zoon Jeffrey woont in Zierikzee met zijn vriendin Linda Schippers. 
Astrid was op zoek naar een woning en Jeffrey zocht een bedrijfspand waar hij zijn bedrijf kon starten. 
Zo kwamen zij terecht in het voormalige pand van Klaas de Reus. Laat dat nou precies die ruimte zijn die 
Jeffrey voor ogen had. Beiden hebben daarvoor 13 jaar in Ouwerkerk gewoond.

Jeffrey heeft zijn vooropleiding in de transport en logistiek gevolgd en heeft in de havens gewerkt. 
Hij is gek op auto’s en motoren. Hij liep al een tijd met dit idee rond, maar in het afgelopen jaar heeft hij 
het bedrijfsplan geschreven voor ‘Brug te Huur’ en was er de gelegenheid om de stap te nemen. 

Wat is  “Brug te huur” precies? Echte sleutelaars kunnen bij Brug te Huur een hefbrug huren inclusief een 
gereedschapskar en professioneel luchtgereedschap om zelf aan hun auto te sleutelen voor € 20,00 per 
uur. 
Ook diagnoses uitlezen behoort tot de mogelijkheden, Als er zelf onderhoud aan de auto wordt gedaan 
dan kan “Brug te huur” ook uw onderhoudsinterval verzetten voor u.  

En als alles naar wens verloopt kan men binnenkort ook gaan sleutelen aan de eigen motor of scooter 
want dat heeft Jeffrey ook nog op zijn wensenlijst staan.

Astrid helpt haar zoon bij de administratieve taken. Binnenkort volgt de officiële opening van zijn bedrijf.  
Dus beste mensen, let op uw brievenbus.

Wij wensen hen veel succes toe met hun nieuwe bedrijf in Sir. En bedankt Astrid en Jeffrey voor jullie 
bijdrage.
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Wist je dat …………….

De 30 km stickers op de grijze en groene bakken best vrolijk staan op donderdag en dat het er op lijkt dat 
er ook minder hard gereden wordt….

Er een nieuwe AED geplaatst is in ons dorp …… 
Wij hier verderop een hele mooie foto van hebben gemaakt …..?  Je deze aantreft op pagina 25.

Er toch nog pogingen worden gedaan om de school ”leefbaar” te houden……
Dit veroorzaakt wordt door een tortelduifje, zij gewoon haar nestje daar heeft gemaakt……. 

Sir het buurtlabel veilig verkeer heeft ontvangen…. 

Er best veel "motormuizen" op Sir wonen….

Er weer drie buizerds boven ons dorp cirkelden…..
Dit toch wel erg mooi was om te zien……..

Dat tijdens de klepmiddag rond Pasen de liefhebbers krukels met
krentenbrood hebben gegeten…….

De ‘bijnaam’ voor Strjallanders galgenstropers is ……
Wij deze naam toch nog eens moeten gaan onderzoeken……

Er een heuse Sirse 1/8ste marathon gelopen is met Koningsdag…..
dat dit zeker nog een vervolg krijgt… dus kunt u alvast gaan trainen…..

Er in de vroege ochtend  van 28 mei een hels kabaal over ‘t durp trok….
En dat dit een paar enthousiaste grote mannen met trekkers waren die naar de “Trekkertrek” gingen….

Laurice Boonman die avond op sleeptouw moest worden genomen, omdat zijn trekker het voor gezien 
hield……….. Dit in het donker moest geschieden……..Want ook zijn licht deed het niet …………..

Dat er binnenkort ook weer een “Trekkertrek” te verwachten is in “Dreister”…..3 sept !

De buurtbus in ons dorpje op 2 april 1979 is gestart met zijn eerste rit…..
Op 2 oktober 2016 dan al 37,5 jaar hier rond rijdt………

Dat er een wereldberoemd bandje van Sir op “Hrieps” opgetreden heeft…..
en dat half Sir daar ook was om ze te “supporten”!

Wist je dat “Sir vooruit” dankzij meester Heule is ontstaan? 
Hij deze kreet heeft geslaakt in 1973……. 
Dit nu al weer 43 jaar geleden is….

Dat je een zelfgemaakte maar te zoute saus of soep minder zout kunt maken….
Door tijdens het opwarmen er een in tweeën gesneden aardappel bij te voegen……

De dorpsraad ook een beetje met de tijd meegaat en nu zelf een Facebook pagina heeft…
Dorpsraad Sirjansland…..

U ook nog steeds zelf uw “Wist u datjes” en andere berichten naar de Sirene kunt opsturen? 
De krant is van ons allemaal en liefst ook door ons allemaal….!
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De Kookpen Everdina

Helaas hebben we geen bakker meer op Sir en soms heb je gewoon zin in een lekker en zelfgemaakt 
baksel dat ook nog eens gezond is……. Dit is een geweldig lekker recept en makkelijk te maken.

Chill Bread

Bereidingstijd is ongeveer een uurtje.

Wat heb je nodig?

1 theelepel kokosolie
3 rijpe bananen
50 gram ontpitte dadels
3 eieren
150 gram speltmeel
2 tl wijnsteenbakpoeder (de Zonnehoed verkoopt dit)
2 eetlepels geraspte kokos
2 eetlepels pompoenpitten
1 flinke eetlepel grof gehakte walnoten
1 theelepel zeezout

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden en vet de cakevorm in met kokosolie. Doe 2 rijpe bananen met de 
dadels, eieren, het speltmeel en het bakpoeder in de blender en mix het tot een zacht geheel. Schep het 
beslag in een kom en doe er de kokos, pitten, walnoten en zeezout bij. Doe daarna ook de laatste banaan
erbij in stukjes gesneden. Roer alles goed door elkaar en schenk het in de ingevette cakevorm en bak het
brood in 45 tot 50 minuten in de oven. De “vreemde” ingrediënten zijn allemaal verkrijgbaar bij de Jumbo, 
het is eens iets anders en ook nog gezond!  Veel bakplezier!    

Ik geef de kookpen door aan:  Sandra Maat.

Collecte opbrengsten 2016

De opbrengst van het Epilepsiefonds bedroeg € 146,40. Hartelijk dank hiervoor.

De collecte van de ZOA (Zending Oost Azië) heeft € 86,10 opgehaald. Alle gevers hartelijk dank.

De collecte van Woord en Daad heeft in ons dorp € 107,80 opgehaald. Bedankt!

Oproepjes……

Bewegen dichtbij? Dat kan, elke dinsdagavond in het dorpshuis van Sir.
Pilates of conditie (steptraining) met spierversterkende oefeningen? Allebei is
mogelijk. Bel voor informatie naar Brenda Voet: 06-51807851
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AED in de Dorpsstraat

Er hangt een nieuw AED (Automatische Externe Defibrillator)
apparaat in de Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’ tussen de
lindenbomen.

Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen: 

Jacqueline Kik-Stouten Dillingsweg 20 64 27 84
Wilma en Cees Struijk Dorpsstraat 15 64 13 72

Adrie de Jonge
Grevelingenstraat 
30 64 34 76

Jessica en Richard Ahrens H. de Vliegerhof 1 64 21 55
Christine en Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 72 03 45
Yvon Vis Kerklaan 14 64 21 23
Christa Stouten Lageweg 6 64 23 85
Sjanie Giljam Lageweg 12 06-13 69 50 86
Adri Kieviet Lageweg 38 64 32 48
Annelies Oomen Noord Hogeweg  6 48 33 32
  06 23 34 19 61
Dirk Fluijt Sportweg 2 64 21 08
Petra van der Zande Sportweg 9 48 38 07
Marjan van den Anker Sportweg 16 64 34 72
Jesca en Yvo de Bruin Zandweg 3 06 38 00 16 53
Tonny Hammink jr. Zandweg 4 64 19 89
  06 53 60 42 75
Ton Hamming sr. Zandweg 4 64 19 89

Advertenties
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Advertenties

Advertentie door een donateur

Dierenambulance Dierenhulp 
financieel ondersteunen? 

Bankrek.: NL 15 ABNA 0484 031 
066 

Deze organisatie is een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) 
waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de 
belasting.  
Namens de Dierenambulance Dierenhulp, hartelijk dank

Melkveebedrijf vof Oomen - Udo

Noordhogeweg  6

4308 NW  Sirjansland
Wij verkopen verse melk voor 70 cent per liter
Als u interesse heeft kunt u mij, Annelies Oomen, 
op onderstaand telefoonnummer bereiken:
06 – 23 34 19 61

I.v.m. werk neem ik niet altijd op maar een whats app berichtje wordt zeker beantwoord
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Redactie
Everdina Hoogerhuis tel 41 73 65
Sandra Maat                 tel 06 15 54 44 12
Joke Goudzwaard tel 64 41 61

Colofon
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van  
180 stuks. 

U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl 
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors 
en adverteerders.
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