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Van de redactie

Weer heeft er een wisseling plaatsgevonden in de redactie. Het gaat maar door, maar ja, alles voor de 
dynamiek hè? Everdina concentreert zich op dit moment op andere dingen en zegde de Sirene vaarwel. 
Eef, dank voor alles! 

Ondergetekende kon de Sirene niet missen en gaat nu samen met Joke en Sandra verder. Handje erbij 
zou niet gek zijn! Toch hebben we met z`n drietjes weer een mooie editie in elkaar geknutseld uiteraard 
met al uw bijdragen.

Jaap-Jan geeft uitsluitsel over de gevaartes naast hun boerderij, die er door de creatieve Op `t Hoffen toch 
grappig uit zijn gaan zien!

Dirk Fluijt zijn we altijd dankbaar; mooie bijdrage weer over de Grevelingen. Ennn…zoals steeds, op tijd 
ingeleverd. Fijn is dat! 

Ook dank aan Willy van Ast - Quist en haar zuster Coba Quist ( voor velen van ons tante Coba.)
Joke mocht naar hartenlust ‘grutten’ in hun fotoalbums en hier en daar kom je, tussen de verhalen door, 
zo’n nostalgisch plaatje tegen.

Verder hebben we twee kinderen bereid gevonden om hun verhaal te doen over de noodgedwongen 
verandering van school. Dit deden ze goed en leuk! Leest u maar! 

Leest u ook alle andere verhalen, rubrieken, verslagen en dingen die u absoluut niet mag missen van en 
over Sir!

Veel plezier met deze Sirene, 

Hartelijke groet van Jeannette Jongman

U heeft hierboven kennis kunnen maken met onze “nieuwe” redactielid. Wat zijn wij blij met haar en haar 
bijdragen! 

Wij wensen u allen, namens de redactie, prettige feestdagen toe en voor 2017 veel geluk in goede 
gezondheid!

Sandra Maat & Joke Goudzwaard
 

P.S. 

U kunt de Sirene ook online lezen, met foto`s in kleur, mits die niet zwart-wit zijn natuurlijk…
www.dorpsraad-sirjansland.nl
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Informatie van de Dorpsraad 

Bram de Graaf, voorzitter/secretaris
André de Jong, penningmeester
Kees Struijk
Gerard Oele
Richard Arends, notulist
Annelies Oomen
Everdina Hoogerhuis aftredend per 31-10-16

Ton Wingelaar per 31-10-16 aangetreden

Beste mede dorpsbewoners van Sir,

Afgelopen 31 oktober 2016 hebben wij weer een openbare 
dorpsraadvergadering gehad. En de opkomst was weer aangenaam hoog! Deze vergadering was met ± 65
bezoekers wel wat drukker dan gewoonlijk. We hadden dan ook wel belangrijke punten op de agenda 
staan zoals: de Whatsapp buurtpreventie, de Facebook community van de dorpsraad, verkeersveiligheid, 
de toekomst van het schoolgebouw en natuurlijk het kiezen van een nieuw lid voor de dorpsraad. 

Dirk Fluijt heeft ons uitgebreid verteld over het succes van de Whatsapp groep buurtpreventie. Het is toch 
best bijzonder dat in zo’n korte tijd deze groep nu al 72 gebruikers telt! Ook is al gebleken dat de Whatsapp
groep nut heeft en ook gebruikt wordt op de juiste momenten. Zo is de Whatsapp groep bijvoorbeeld 
uitstekend gebruikt bij de diefstal van een auto uit ons dorp. Uiteraard is de Whatsapp groep een serieuze 
zaak en staat het zakelijke aspect voorop bij het gebruik. Maar binnen een dorp als Sirjansland, waarbij 
iedereen elkaar toch kent, heeft de groep natuurlijk ook een ietsepietsie sociaal karakter. De beheerders 
van de groep zien er natuurlijk streng maar rechtvaardig op toe dat de groep juist wordt gebruikt en zij de 
politie informeren wanneer er actie ondernomen moet worden. Al met al een goed uitgewerkt initiatief. 
Chapeau!

Annelies Oomen heeft voor de Dorpsraad een Facebook community pagina opgericht waarop de 
Dorpsraad in de toekomst eenieder zal informeren omtrent zaken die de Dorpsraad te melden heeft. Ook is
het mogelijk om via Annelies een verzoek in te dienen om op de pagina iets te plaatsen. 

Gerard Oele heeft zijn ervaringen gedeeld over de cursusdag die hij gevolgd heeft bij Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). Het idee is hierbij dat eenieder die een rijbewijs heeft zo nu en dan wel een opfriscursus 
kan gebruiken! VVN organiseert dagen waarbij automobilisten een gehoortest kunnen laten uitvoeren, en 
een reactiesnelheid test. Na deze tests volgt een stukje theorie. Hierbij wordt gekeken naar zaken die 
nieuw en gewijzigd zijn. Vervolgens wordt er afgesloten met een toets over deze theorie. Wanneer deze 
dag gevolgd wordt kan er ook nog een rijtest worden afgenomen. Dit gebeurt dan in Goes en duurt een 
uur. Hierbij wordt in de eigen auto van de deelnemer gereden waarbij een bevoegd rijschoolhouder met u  
meerijdt. Het idee is dat wanneer er voldoende animo is, bij 10-15 aanmeldingen/deelnemers kan dit 
georganiseerd worden vanuit Sir, zodat het theoretische deel van de cursus ook in het dorpshuis verzorgd 
kan worden. De kosten hiervoor zullen ongeveer € 35,00 - € 40,00 bedragen. Iedereen die hieraan mee wil 
doen kan dit aangeven bij de Dorpsraad!

Dieneke Mulders heeft met een mooie presentatie ons aan het denken gezet aan mogelijke toekomstige 
functies van de school. Mogelijkheden zijn er te over. Zo kun je denken aan allerlei functionaliteiten die in 
de school gevestigd kunnen worden. Hierbij kan er gedacht worden aan:

• Informatie en educatie 
• Bedrijvigheid 
• Activiteiten
• Dienstverlening

Belangrijk bij de invulling van de nieuwe functionaliteit is dat deze het dorpshuis niet in de weg staan! 
Iedereen die een goed idee heeft wordt uitgenodigd deze voor te leggen bij Dieneke of contact op te 
nemen met de Dorpsraad. Ieder plan of idee al dan niet uitgewerkt is van harte welkom!!
 
Het laatste punt van de agenda deze avond is de bestuurswijziging door het vertrek van Everdina 
Hoogerhuis. Everdina wordt bedankt voor haar inzet voor de dorpsraad en na de daaropvolgende 
stemming is Ton Wingelaar gekozen als nieuw dorpsraadslid. Hiermee staat de teller voor leden in de 
dorsraad vanuit Sir Vooruit op twee. We zijn erg blij met Ton die naast een uitgebreid netwerk ook een rijke
bestuurlijke ervaring met zich meebrengt en natuurlijk een gezonde dosis humor.
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Vervolg informatie van de Dorpsraad 

Graag zien we jullie allemaal weer op de volgende openbare dorpsraad vergadering op 16 januari 2017 
voor de nieuwjaarsborrel. 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

Richard Ahrends, notulist Dorpsraad Sirjansland

Oplossing van het vorige Zoekplaatje uit De Sirene 2016-15

Blijkbaar hebben wij de moeilijkheidsgraad van dit zoekplaatje naar onbereikbare 
hoogte opgestuwd! 
Werkelijk niemand heeft het geraden. Een hoop foute oplossingen, dat wel... Een paar
voorbeelden: Een boom! jaja..hèhè... Een fiets...wat een fantasie! Een stuk van een 
dak...huh? En nog zo wat...
Het was ook inderdaad niet zo makkelijk. We zullen u verlossen uit deze heikele 
kwestie.

Het betreft hier een gedeelte van een boom aan de Bredeweg, 4de aan de linkerkant, 
vanaf het bord "einde bebouwde kom." Daar is op miraculeuze wijze een opbouw-
centraaldoos ingegroeid! Hoe dat zo gekomen is? Wij hebben geen idee, maar wel 
weten we dat het volgende zoekplaatje van een iets ander (lager) niveau moet zijn.

Kijkt u a.u.b. goed, misschien weet u het zo direct al.
Anders, mogen wij u een prettige speurtocht over ons dorp toewensen.
Mocht u denken dat u eruit bent, stuur uw oplossing dan in, want deze keer verloten we onder de goede 
inzendingen een overheerlijk appeltaartje!
Dit gulle gebaar is gemaakt, de taart trouwens ook, door Kadoshop en Lunchroom De Punt, 
Scheldestraat 5 in Zierikzee.  Aan de slag dus, succes!
 

                                               Ons nieuwe zoekplaatje

Kadoshop en Lunchroom De Punt, 
Scheldestraat 5, Zierikzee 
Tel. 0111 41 37 24

U kunt hier ook terecht voor een lekker bakje koffie, lunch,
high tea etc. 
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Rondom de kerk

‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’ staat er tegenwoordig aan de ingang van Sirjansland. 

Sirjansland is daarmee één van de 500 WhatsApp Buurtpreventie groepen in Nederland en België. Het is 
glashelder dat dit initiatief in een enorme behoefte voorziet. Hoe kan anders de enorme groei van dit 
initiatief verklaard worden? En we hebben in Sir al gezien dat het werkt….. 

Ondertussen vraag ik mij wel af hoe dat toch allemaal ging zonder WhatsApp. Was het toen minder veilig? 
Ik denk niet dat dit zo is….. Het rare van internet is dat het zowel de veiligheid vergroot áls verkleint. Het 
ene initiatief, zoals WhatsApp Buurtpreventie vergroot de veiligheid, maar tegelijkertijd maakt internet de 
wereld onveiliger. 

Bij alles wat we op internet zetten, denk aan Facebook-, Weblog- of Instagramberichten, moeten we er ons
van bewust zijn wie er allemaal meelezen. Daar kunnen zo maar ongure figuren tussen zitten die dankbaar
gebruik maken van ons berichtje dat we heerlijk genieten van vakantie en er even lekker tussen uit zijn. 

Die ongure figuren proberen we natuurlijk wel weer via hetzelfde internet te ‘snappen’. De wereld zit soms 
vreemd in elkaar, wat we met de ene hand uitlokken, proberen we met de andere hand te voorkomen.        
De mens is complex, de wereld is complex. 

Zou het kwaad ooit uit te bannen zijn? Het ligt natuurlijk altijd aan de ander, ieder mens zou wel wensen 
dat het kwaad uitgebannen was. Opvallend dat het kwaad dan toch zo blijft voortwoekeren. Net als onkruid 
dat nooit vergaat. Altijd opnieuw moeten we maar wieden in ons tuintje. Als we dat even vergeten, staat het
onkruid huizenhoog. Zo is het ook met het kwaad. Even niet aanpakken, geen buurtpreventie en het kwaad
dringt zich aan alle kanten op. Maar dat komt niet bij ons (en de schrijver van dit stukje)  vandaan 
natuurlijk. Wij zijn anders…..

Het is net als bij Facebook. De schitterendste foto’s van een heerlijk, vrolijk leven verdringen elkaar op de 
vele pagina’s. Wie de moeite neemt om even verder te kijken, zo even net achter de voordeur, net even 
verder dan de foto en de oppervlakkige gezegdes: ‘alles goed? Ja, prima hoor’, komt heel wat tegen. De 
mens is complex, de wereld is complex. 

Er is een oud boek vol van de hoogste wijsheid waarin we lezen: ‘waarin gij een ander oordeelt, 
veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen’. 
Datzelfde boek wijst ook de weg aan voor de complexe mens in een complexe wereld:
‘De liefde vergaat nimmermeer’.

Ds. J.Th. Pronk
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Schoolse zaken

In de laatste schoolweek, op dinsdag 19 juli 2016, verzorgden de kinderen met behulp van de muzikanten 
van DJEMBE – AGOGO uit Veldhoven een spectaculaire afsluiting op het veld achter de school ………..

’s Morgens was er druk geoefend en gerepeteerd voor hun optreden ’s middags: “Op Safari naar Afrika.” 
Ouders, opa’s en oma’s waren enthousiaste toeschouwers van dit vrolijke en spectaculaire gebeuren. 
Natuurlijk moesten enkele ouders ook hun muzikale talenten ten gehore brengen. De bijgaande foto’s 
zeggen meer dan genoeg……
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Een andere school “De Oosterburcht” in Oosterland

Op ons dorp geen school meer.… we betreuren het allemaal. Een van de kinderen die van school moest 
veranderen is Naomi de Vlieger. Ze doet haar verhaal, op een middag in oktober, bij mij thuis.

Toen ik hoorde dat de school op `t dorp ging sluiten, vond ik dat heel jammer. Ik had zo graag m`n 
schooltijd hier afgemaakt. Nog maar een jaar te gaan. Nu ga ik in Oosterland naar  “de Oosterburcht.” 
Gelukkig ben ik daar niet helemaal alleen nieuw. Een leerling en twee juffen zijn ook mee verhuisd. Juf 
Bianca en Juf Marjan, daar ben ik wel blij om!

Maar het was toch wel erg wennen hoor, ze gebruiken heel andere boeken en zo en andere leermethoden.
Ook moet ik altijd van tevoren iets afspreken voor na schooltijd. Ik ga dan bij iemand spelen en soms eet ik 
daar ook mee. Maar m`n moeder moet dat wel weten natuurlijk! Ze brengt en haalt me, dus ze mag niet 
voor niks komen!

We gaan meestal op de fiets, op de heenweg tot de stoplichten, maar terug staat m`n moeder bij de 
school. Behalve met slecht weer. Dan is er eigenlijk altijd wel iemand om me met de auto te brengen: ik 
heb veel familie op Sir.

Ik heb voor Oosterland gekozen omdat ik daar op voetbal zit: S.V. Duiveland, en zodoende al veel kinderen
daar ken. Maar ik mis het toch wel, de school op het dorp, want daar hoefde je niet zoveel te regelen voor 
het spelen en zo…je had vanzelf al een groepje om mee af te spreken.

Verder ben ik het nu al wel aardig gewend hoor, zelfs aan de andere boeken. Rekenen vind ik het leukst! 
Zo `n hele moeilijke som…en dat het dan toch lukt om hem goed te maken! Taal ligt me minder, spelling en
zo.. maar ik moet het toch leren, want het is belangrijk.

Volgend jaar zal ik wel naar het “Pontus” gaan en ik hoop dat ik goed genoeg ben om het VWO te doen. 
Want ik wil heel graag verder leren en later dierenarts worden, met mijn eigen praktijk.

Ik ben dol op dieren. Mijn lievelingsprogramma op tv is dr. Pol, ook een dierenarts.. Ook vind ik het leuk om
met m`n vader mee te gaan vissen, maar dat is meer een hobby!

Tot zover Naomi.

Ik bedank haar voor haar medewerking en ja hoor, ze wil nog wel even op de foto! Een leuke, lieve meid, 
die het zo te zien wel gaat redden. En wie weet, komen we in de toekomst wel met onze huisdieren bij haar
op consult!

Jeannette Jongman

8



Kees Stouten vertelt over zijn overstap naar de ‘School met de Bijbel’ in Nieuwerkerk

Ik ben Kees Stouten, ben 7 jaar oud en ik zit in groep 4 van de ‘School met de Bijbel’ in Nieuwerkerk. Onze
laatste schooldag in Sirjansland was 21 juli 2016 en op dinsdag 19 juli hebben wij met alle leerlingen van 
de school en DJEMBE – AGOGO* luid getrommeld, gedanst en “oerkreten” geslaakt tijdens onze tocht “Op
Safari naar Afrika.” Gezongen heb ik niet maar ik zat wel met een geschminkt gezicht (in legerkleur) achter 
een trommel (rechtsachter bij het kleine doeltje).

Daarna was het vakantie en ben ik met mijn familie naar Ouddorp geweest. We zijn naar het strand 
geweest en hebben lekker gezwommen. 

Op 5 september ben ik naar mijn nieuwe school gegaan. Mijn moeder en ik fietsen hier samen naar toe. 
Alleen als het slecht weer is niet, dan gaan we met de auto. Het fietsen vind ik heel leuk want dan kan ik 
lekker de helling afracen naar beneden. En dat doe ik telkens weer. De vorige keer dat ik dat deed ben ik 
bijna gevallen en mijn ketting viel eraf. Gelukkig mocht ik mijn fiets achterlaten bij de familie De Reus aan 
de Kempensweg en mocht ik achterop bij mijn moeder. Later hebben we mijn fiets weer opgehaald en mijn 
vader heeft de ketting er weer opgelegd. 

Op de ‘School met de Bijbel’ heb ik 2 juffen, juf Struijk en juf Pannekoek. Ik zit in een schakelklas*) met 31 
kinderen. Dieuwe en Neline de Reus (van Klaas en Arieke) zitten hier ook op school. Mijn vrienden zijn: 
Ruben, Arie, Sjors, Benjamin, Ezra, Anton, Matz en Sem. Ik speel vaak met hen, maar ook speel ik nog 
met mijn vriend David de Reus van mijn vorige school uit Sirjansland. David zit nu in Dreischor op school.
Het leukst aan deze nieuwe school vind ik dat er heel veel kinderen zijn. In Sir waren er niet zo veel, ik zat 
met 3 in een klas. Het minst leuke aan mijn nieuwe school vind ik het schoolplein. Er is een glijbaan en we 
kunnen op ijzeren stelten lopen. In Sir waren wel veel meer leuke dingen om mee te spelen zoals skelters, 
karren, een groot voetbalveld. Dat is er in Nieuwerkerk niet. Wat wel leuk is in Nieuwerkerk; het zwembad 
en de gymzaal zijn dichtbij. Binnenkort begin ik met mijn B-zwemdiploma. Met gymen vind ik vooral de 
touwen erg leuk.

Ik heb nog een andere hobby: bouwen met Legotechniek en Kees toont mij een zelfgemaakte rotoreg zoals
zijn vader ook achter de trekker heeft. Deze Legodoos is nog van mijn vader geweest. Ook een trekker die 
nog niet af is staat op tafel. Als ik voor mijn verjaardag cadeautjes zou mogen uitkiezen dan zou ik nog veel
meer Lego vragen vertelt Kees.

Op de vraag wat Kees later wil worden antwoordt hij: Boer, net als mijn vader. Met hulp van mijn vader heb
ik  ook al walnotenbomen geplant op de boerderij. En ik heb met een handmaaier het gras bij mijn oma 
gemaaid. Hierna vertelt zijn vader nog een grappige anekdote. Kees had een filmpje op You Tube gezien 
waarbij iemand varkensgier over het land reed met een sleepslang. Dat vond Kees zo mooi dat hij daar 
later zijn beroep van wou maken.Toen zijn vader een tijdje later met Kees door de polder reed was zo’n 
sleepslang op het land bezig. Zijn vader viel echter bijna flauw van de stank. Vervolgens zei vader tegen 
Kees :”dat ga je later toch niet worden, chauffeur op de sleepslang, dat stinkt verschrikkelijk!” waarop Kees 
antwoordde : “het lijkt me een prachtig beroep en als ik het raampje van de trekker dichtdraai ruik ik niks 
van die stank!

Ik heb als lievelingsvak op school rekenen. Mijn lievelingseten is spaghetti. Maar eigenlijk lust Kees alles 
volgens zijn moeder, behalve boerenkool. 

Kan Kees nog iets over zijn vorige school vertellen? Tijdens het schoolreisje naar Drievliet heb ik geld 
gewonnen met een spelletje ‘Balletje scheppen’. Ik had op een knopje geduwd en toen kwam er € 7,00 uit 
het apparaat rollen. Vriendjes van mij hebben dat ook geprobeerd maar toen kwam er niets meer uit.

Bij mijn vorige school in Sir stond bij de ingang een fruitboom. Soms lagen daar dan rotte appels of peren. 
Dat hebben we in Nieuwerkerk helaas niet. We gooiden in Sir dan soms fruit over de heg heen. Op de 
school waar ik nu zit leer ik in groep 4 klok kijken maar dat heb ik in Sir al in groep 3 geleerd.

Kees blijkt dol op grapjes uithalen. Omdat hij tussen de middag op school blijft eten gaat hij meestal daarna
met zijn vrienden pakjes laten knallen buiten op het schoolplein. Dat klinkt heel erg hard en sommige 
kleintjes schrikken hiervan. Soms schieten de bodems er dan uit.  

En tijdens het fietsen over de Zandweg in oktober, toen hier heel veel steentjes op de weg lagen, heb ik 
heel veel stofwolken gemaakt met mijn fiets door heel hard te remmen. Dat vond mijn moeder niet zo 
leuk…………………….

Bedankt Kees voor jouw verhaal over je oude en je nieuwe school. Succes hoor op deze school!

Joke Goudzwaard  
*) Groep 4 zit met de helft van groep 5 bij elkaar  omdat er 1 leerkracht te weinig is voor alle groepen.
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Bericht vanuit het dorpshuis: 

Even een praatje met Christa, de buffethouder van ons dorpshuis (voor wie dat nog niet wist.)
Er liggen zonnepanelen op het dak, de andere redactieleden hadden dit gezien, maar die hebben dan ook 
een hond, ik wist van niks. Maar vooruit, hoe zijn die panelen daar gekomen?

Daar heeft de Stichting Dorpshuizen voor gezorgd. Op alle gebouwen liggen ze nu inmiddels, bij die van 
ons natuurlijk een paar minder dan bijvoorbeeld bij het Tonnenmagazijn. Sommige dorpshuizen hebben 
nou eenmaal een grotere capaciteit nodig. Toch werkt het wel hoor, ik zie de meter bij ons ook teruglopen. 
Aanvankelijk lagen er 16 van die platen, maar opeens na een paar dagen, waren er 4 weg, dat moet toch 
een telfoutje geweest zijn, lacht Christa.

Hoe lopen de vaste activiteiten?

Goed eigenlijk! Het gaat gewoon z`n gangetje. De klepmiddagen zijn gezellig. Natuurlijk zouden we wel wat
nieuwe aanwas willen hebben, maar op zo`n klein dorpje is een opkomst van 10 tot 15 mensen toch de 
moeite waard en voorzien we in een behoefte. We doen heel verschillende dingen, de ontmoeting alleen is 
al leuk, maar ook spelen we weleens koersbal, bingo, of maken een bloemstukje. Sjoelen is altijd een 
geliefde bezigheid en er wordt zeer fanatiek gespeeld hoor!

Ook de uitwisseling van boeken en bladen loopt goed. Wel zouden we graag wat meer bladen hebben!
Kan ik hier gelijk een oproep voor doen? Breng ze alsjeblieft….. we zouden er heel blij mee zijn!

De vaste mosselavond was weer een succes! Heel gezellig en er is lekker gegeten. Gewoon volgend jaar 
weer dus!

Ook hebben we een verzoek gehad en gehonoreerd: van 2 leuke vrouwen, die een locatie zochten om 
herfstkransen te (laten) maken. Dit is dusdanig goed bevallen dat ze dit ook met kerststukken gaan doen. 
We zien er al naar uit!

Is er al iets bekend over het voortbestaan van de dorpshuizen?

We hebben een contract tot 21 augustus 2017. Wat er daarna gaat gebeuren weten we eigenlijk nog niet.
De gemeente gaat de dorpshuizen huren, maar er is nog niks bekend over een huurprijs voor ons. 
Er zijn al 2 vergaderingen uitgesteld, omdat er nog geen concrete besluiten zijn genomen…..dus wachten  
we maar gewoon af.

En dan, tot slot, komt er nog een winterfeest?

Jazeker! De datum is al bekend. Op 18 maart 2017 moet je je agenda leeghouden, want natuurlijk wil 
iedereen daar bij zijn! Over het programma zeg ik nog niks hoor! We zijn in onderhandeling met diverse 
bands en de verrassing zal groot zijn!

Christa, wederom bedankt voor je bijdrage, en we gaan allemaal met je mee-hopen dat de nieuw te nemen
besluiten gunstig uitpakken. Dat is en blijft voor Sir ook heel belangrijk!

Jeannette Jongman
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Mijmeringen over de Grevelingen deel 2 door Dirk Fluijt

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 tweede 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 trapjesglooiing en over de kale onbegroeide 
zeedijk. Over mijn werkzaamheden voor de afdeling Grevelingen van de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders. Die dienst was een onderdeel van Rijkswaterstaat en belast met het beheer en de 
inrichting van de drooggevallen zandplaten en slikken in de Grevelingen toen de Grevelingen een 
afgesloten zoutwatermeer werd.
In mei 1971 is de Brouwersdam potdicht afgesloten. De laatste sluitgaten zijn met enorme caissons 
(Flakkeese kant) en gondels met daaronder betonblokken (Schouwse kant) definitief gesloten.  De 
doorlaatsluis in de Brouwersdam is al in 1976 aangelegd omdat toen al duidelijk werd dat een stilstaand 
zoutwatermeer zorgt voor grote zuurstofloosheid in het water, met alle gevolgen van dien zoals dode vis en
tot een bepaalde diepte sterfte van alle onderwaterbodemorganismen. 
In het begin van de zeventiger jaren kwam van vissen en rondkijken niet zo veel omdat ik toen in militaire 
dienst zat. Af en toe, als  ik om de andere week met weekeindverlof mocht gebeurde het nog wel eens dat 
ik mee kon vissen maar het was allemaal anders. Het visbootje lag permanent in het water. Eb en vloed 
waren verdwenen en de slikken van Dijkwater stonden bijna helemaal onder water. Pieren spitten kon daar
niet meer en ook de stroming was uit het water. Er heerste onder de sportvissers een mineurstemming. 
Mijn schoonvader zei toen “Let maar eens op, over 50 jaar moet de Brouwersdam weer open”. Het ziet 
ernaar uit dat de man gelijk gaat krijgen. Maar gaande het jaar 1971 kwamen er goede vangstberichten 
van de binnenzijde van de Brouwersdam. De vis die voor de afsluiting de Grevelingen was opgezwommen 
kon er nu niet meer uit. Tot een paar jaren na de afsluiting is er toen buitensporig veel vis, vooral platvis 
zoals schol, schar en bot bij de Brouwersdam gevangen.

Nadat ik de militaire dienstplicht had vervuld ben ik eind 1972 in dienst getreden van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders (RIJP), afdeling Grevelingen. Vanaf toen ben ik heel anders naar het Grevelingen- 
gebied gaan kijken. Het werd ook ineens mijn werkgebied. Ik heb er tot 1986 de veranderingen van het 
gebied in onderzoeksverslagen vastgelegd. De passie voor de natuur en de sportvisserij zijn altijd een 
belangrijke rol in mijn leven blijven spelen. Overdag aan het werk op de slikken en  platen van de 
Grevelingen en in het weekeind en ’s avonds vissen met onze boot op platvis en paling in datzelfde 
Grevelingenmeer. Het gebeurde wel dat je in je eentje 30 palingen op een avond kon vangen.

Vooral in de beginjaren na de afsluiting is er op en langs het water veel veranderd. De eens kale 
dijkglooiingen groeiden langzaam dicht met gras en struiken. Vooral bramen, wilgen en vlieren. Langs de 
waterlijn voor de slikken van Dijkwater ontstond een dikke schelpenrand. Langs de dijk had onze 
toenmalige buurman dhr. Blauw een simpel houten steigertje gebouwd waaraan zijn visbootje “Blue Bird” 
lag afgemeerd. Het was een klein blauwkleurig bootje met een kajuitje. Hij kon er op de fiets heen en 
samen met zijn vrouw heeft hij er heel veel mee gevist. Dat moet aan het einde van de jaren zeventig zijn 
geweest.

De slikken van Dijkwater zijn na de afsluiting lange tijd vrij
toegankelijk geweest. Ze waren toen nagenoeg onbegroeid. Je
kon er met je paard op, er broedden in het voorjaar vogels op de
schelpenrand en je kon er ’s zomers heerlijk aan het ondiepe
water zitten. Maar zoals dat vaker gebeurd werd het gebied te
vaak door mensen misbruikt en de beheerder besloot het gebied
voor het publiek af te sluiten zodat de natuur hier ongestoord
haar verdere gang kon gaan. 

Het was tot ongeveer 2005 dat bijna elk voorjaar een noordwester storm de paling naar de kant lokte. 
Menig Sirjanslander kon het dan toch niet houden en zocht een plekje om te vissen tussen het 
zwemsteigertje en de bocht achter Piet Heijboer. Met wisselend succes want de vlieger ging niet altijd op. 
Sommigen bleven, soms met het hele gezin, tot diep in de nacht proberen een palinkje te verschalken. 
Nu staat de paling op de rode lijst en is er voor de sportvisser een meeneemverbod. Jammer genoeg is 
daar al een aantal jaren geen visje meer te vangen. Ook elders in de Grevelingen is het droevig gesteld 
met de visvangst. Uitzondering is bij de sluis in de Brouwersdam waar je ’s zomers weleens geep en een 
harinkje kan vangen en soms zit er wel eens een schooltje wijting aan die kant. 
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Maar hierover leest u in de volgende Sirene meer...  

Snelcursus Zeeuws *)

U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! En nee, u kunt 
er niets mee winnen…..

*) mogelijk is het dialect vanwege het ontbreken van leestekens niet geheel correct weergegeven.

 
'Mokokė' 

 'Bėjuenoeglatsot!' 

‘Ooie in menne dah gae nie saeme’

 ‘Ooietouwen ah ju toat ao of ooiut wegehee’

Vertaling in het Nederlands

nebbeh koo ki teoM

!toz laameleh uon ej neB

nemas tein taag tad nennem draap nee ne nelah nennib iooh teH

nevegeggew teh ej dah fo dah daheg teh ej sla neduoheg teh ej daH 
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Zomaar gewoon een wandelingetje

Geen spectaculaire belevenissen nee, maar waarom niet eens een verslagje van een rondje bij Sir?

Deze zonovergoten zondagmiddag lokt Wim en mij uiteraard naar buiten. Het is begin oktober. We lopen 
de Lageweg af, langs het pas gemaaide riet van het Sirse bosje. Dat ziet er weer keurig uit, al doet het 
meteen zo winters aan…dat wil ik eigenlijk nog niet!

Bovenop de dijk overzien we Dijkwater en ja hoor! Ze zitten er nog; een groep ganzen, groot en spierwit! 
Hoe die hier nou komen? Op zeker moment telde ik er 21: nu is dat aantal aanzienlijk verminderd. Het is 
een prachtig gezicht, zo’n grazende kudde vogels. Ook de witte koeien, ze staan veel verder weg, zijn er 
nog. Tussen de ganzen en in de verte de koeien kleurt het water knalblauw. Overal zwemmen 
brandganzen, grauwe ganzen, paartje nijlganzen, krakeenden, wilde eenden.

Zilverreiger en een eenzame lepelaar stappen rond en hier en daar op het water een dodaarsje, de kleinste
fuut. Dat vind ik zo`n grappig beestje, hij gaat eerst omhoog en springt dan met een boogje onder water!

Voorbij het pad naar de gluurmuur zien we pas goed hoe droog het de laatste tijd was. We kunnen nu op 
het slik gaan staan, waar anders water is. Dit levert meteen weer een heel ander perspectief op. Leuk!

Aan de andere kant van de weg is het gebied net gemaaid. Hier en daar is een stukje ongemoeid gelaten. 
Het lijkt zo wel een Engelse landschapstuin…….

De reden van die late maaibeurt loopt nu een weekje daar rond, een groepje Shetlandpony`s. Ze komen uit
het Gadrabos in Burgh-Haamstede, vertelt een meneer. Er staat “handhaving” op z`n rug en hij komt eens 
kijken hoe het met de beestjes gaat. Het gras is nu zo kort, omdat de pony`s anders ineens teveel gaan 
vreten, legt de man ons uit.

Via het knotwilgenlaantje lopen we het donker in. Onder de bomen is het meteen koud. Zo anders als we 
weer op open terrein komen. Wat een landschap, wat een rust… De bomen laten zich in alle kleuren zien 
en de meidoorn is rood van de bessen. Ik hoor zoveel vogeltjes opeens… De merel, heggemus, kool- en 
pimpelmezen en.... een zwartkopje! En ik zie hem ook! En kijk! Een staartmees, ondersteboven hangend 
aan een tak. We wachten even, want dit vogeltje leeft niet alleen. En ja hoor, een voor een komt de rest 
van zijn gezelschap. Prachtige beestjes, een balletje met een lange staart. 

“Hee, wat is dat?” hoor ik Wim mompelen en hij schiet de bosjes in. Ik loop met
hem mee en zie wat hij bedoelt. Een enorme berg witte veren. Wat is dit
geweest? Een nadere inspectie volgt. Omdat de kop weg is moeten we op
andere dingen letten. De lange hals valt op. Een zwaan, denken we. Maar hoe
komt dit dier hier nou? We fantaseren er op los, eruit komen doe je toch niet!

Bij het water bewonderen we de libelle`s , althans we denken dat dat het zijn.
Felblauwe staarten en dubbele vleugels. Ze hangen lang stil, lijken ook van de zon de genieten… Langs de
randen van de akkers gaan we richting de dijk. Wat staat hier op het land? Groenbemester ja, maar wat 
een diversiteit! Een keur aan verschillende planten, sommigen nog in knop.

Boven gekomen kijken we nog eens om. De lucht is droog en het zicht helder. Kieviten buitelen over elkaar
heen. Voor onze neus staat een torenvalk te bidden. Ik hoor de roep van de kiekendief en we genieten van 
een paartje zwevende buizerds.

De populieren langs de weg ruiken scherp, een echte herfstgeur. Op ons gemakje kuieren we naar de 
“Staert.” De kastanjeboom is flink geslonken, een grote tak brak verleden jaar af. Nu geen kastanjes meer 
op de weg….. maar beneden liggen ze volop. De zon schijnt door de bladeren, die goud opkleuren. Weer 
op de Lageweg aangekomen, betreuren we het lege weitje. Allebei de paarden zijn nu overleden, we zijn 
het nog niet gewend.

We schrikken op van twee kwikstaarten die, zo lijkt het, met een rotvaart bijna tegen ons aanvliegen! Wat 
gaan die beesten hard! Wij niet hoor, we zijn heerlijk tot rust gekomen van ons mooie rondje!

Jeannette Jongman
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Wist je dat …………….

Wist je dat …….
het op 10 februari 2017 Warme truien dag zal zijn….
Dit betekent dat de verwarming dan lager mag en de warme trui aan om energie te besparen….

Maar als het vóór die datum al vele malen kouder is …. .
U natuurlijk ook al veel eerder een warme dikke trui aan mag trekken……

Wist je dat …..
de collectemedewerkster die namens het Dierenasiel Schouwen-Duiveland in week 43 met de collectebus 
in Sir langs kwam……
Geen geld ontving maar de hond des huizes mee kon nemen……

Wist je dat …..
er wel heel speciale suikerbieten groeien in Sir……., in allerlei kleuren…….?
Wij dit ook niet geloofden totdat wij de foto’s zagen……..

              Geen rode ‘krote’ maar een rode suikerbiet                                 Een albino suikerbiet

Wist je dat …..
Anne en de Zeeuwse kofferband het dit keer ook weer geflikt hebben…..?
Zij dit jaar wederom de publieksprijs wonnen met de beste cover “Jodocus!” van Omroep Zeeland…..

Wist je dat …..
de vakjury hen bovendien de tweede prijs toekende in een niet malse competitie..…..?
Zij hierdoor weer op Hrieps mogen optreden……...?

Wist je dat …..
de club trouwe fans nu zulke enorme proporties aan begint te nemen….…?
dat er nagedacht wordt om een bus te huren om de band bij te staan op Hrieps…….
Wij namens de Sirene hen hartelijk feliciteren en succes toewensen…

Wist je dat... 
in een halfjaar tijd het beeld van de Lageweg in Sir in Google Earth al niet meer klopt…?
Dat aan de ene zijde een ouderwetse woning is omgetoverd tot een helderwit strak huis….
En aan de andere kant van het dorp een prominent uitgegroeide spar met de grond gelijk is gemaakt?

Wist je dat... 
er dit jaar weer een trekkertrek was die mede werd georganiseerd door (oud) Sirrenaren…?
Dat er die dag, op het mooie Dreister, maar liefst 1200 bezoekers van heinde en ver verschenen zijn….
Dat, naar verluid, dit niet de laatste keer zal zijn dat dit evenement plaatsgevonden heeft…?

Wist je dat……
De bewoner van "Zeeuws Lef" de naam van zijn woning eer aan doet……
Hij onvervaard een hoge boom inklom, bijgeschenen door zoeklichten…….
De oorzaak van deze heldendaad miauwend een tak hoger bleef…….
De redactie tot op heden nog geen uitsluitsel heeft of zowel baas als kat al beneden zijn….? 

Wist je dat …..
Nu de school gesloten is, eindelijk de langverwachte speeltoestellen zijn gearriveerd……?
We in dit licht bezien misschien binnenkort de bewegwijzering naar de groentenboer Dorst mogen 
verwachten? En bakker Bolier?
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Wederopbouw Sir na de Ramp 1953

De watersnoodramp van 1953 wordt nog ieder jaar op de meeste plaatsen herdacht. 
En terecht, het is een gruwelijk hoofdstuk in onze geschiedenis.
Toch, hoe wrang ook, bracht het ook goede dingen.

We willen met u terugkijken op wat er na de ramp met het dorp Sirjansland gebeurde op het
gebied van de wederopbouw. Niet alleen goede huizen waren verwoest, 14 in totaal, ook 5 krotwoningen 
en 5 woningen met als stempel “oorlogs-herbouwplicht”  waren niet meer bewoonbaar en werden 
afgebroken. Alles moest opnieuw worden aangelegd, schuurtjes, veestallen, kippenhokken, maar ook de 
riolering, bestrating, brandkranen, beplanting enz.

De financiering van verloren gegane zaken liep toen via het Ministerie van het Financiële Bureau.
Een speciale afdeling Financiering Wederopbouw in Den Haag was hiervoor opgericht.
Latere correspondentie volgde tussen de chef sectie Stormvloedschade van het Ministerie uit Den Haag en
het Rampschadebureau afd. Wederopbouw dat in Zierikzee aan de Meelstraat was gevestigd.

De gemeente Oosterland, Sir behoorde hiertoe, besloot op 6 april 1954 tot de  “Stimulering bouw tegen de 
kom van Sirjansland” om het tekort aan woningen aan te pakken.

Mensen konden, afhankelijk van de grootte van hun vernielde woning (het aantal slaapkamers wogen hier 
zwaar in mee), een premie krijgen uit de “Bijdrageregeling woningbouw 1953” alsmede een jaarlijkse 
premie van 80 gulden per jaar, gedurende 10 jaar.

Begonnen werd er: ons dorp ging er anders uitzien. Een geheel nieuwe straat werd er geprojecteerd, een 
laan met bomen: de Kerklaan. Met grote, voor die tijd luxe woningen die voldeden aan de nieuwe woning-
wet. Ook zou aan de Oostzijde een loods worden gebouwd. 

Op de Lageweg werden de geschenkwoningen neergezet. Een gift van Noorwegen en Zweden. De Noorse
woning , type nr.7e, werd gebouwd door de Zwaluwse Bouwcombinatie uit Lage Zwaluwe voor een bedrag 
van fl. 9.578,00.

De Zweedse woningen, type Zw 5d, voor Sir dus 2, kostten fl. 9.000,00 per stuk en die
bouw werd uitgevoerd door firma Nodelijk & Zoon uit Dordrecht, die in totaal 20 van deze
huizen bouwden, De meeste hiervan staan in Oosterland.
Op de bijgaande foto ziet u een inkijkje in de Lageweg na de voltooiing van de bouw.

Bij deze kosten kwam nog de vergoeding voor het “aantrekken van vreemde arbeiders” zodat het totale 
bedrag van de bouw op fl. 191.895,00 uitkwam.

Ten onrechte wordt er nogal eens gedacht dat dit prefab-huizen waren, maar nee dus. Dit bestond toen 
helemaal nog niet. Het hout voor de hierboven genoemde woningen is opgeslagen geweest bij het Rode 
Kruis voor een bedrag van fl. 50,00 gulden…. 

Ons verenigingsgebouw verrees ook in deze tijd.
Op het hoekje bij Izaak op `t Hof werden 2 huisjes afgebroken om plaats te maken voor het transformator-
huisje van de PZEM (nu Delta). Dat staat er nog steeds. Verder werd er gestart met de ruilverkaveling 
binnen de gemeente.

Zoals gezegd, ons dorp veranderde, en bleef veranderen.
In een volgende editie meer hierover, dan komen ook de woningwetwoningen van 1959 ter sprake…

Joke Goudzwaard & Jeannette Jongman        
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De Kookpen door Richard Groot

MANTARLI TARVUK

Een snel te bereiden kipgerecht met champignons en groenten.

Ingrediënten:

750 g kipfilet
500 gr champignons
1 grote ui
2 groene pepers
1 eetlepel tomatenpuree
1 theelepel harissa
1 theelepel zwarte peper
2 tomaten
Zout

Snijd champignons in dikke plakken en kook deze in eigen vocht ca. 10 min. Laat ze daarna uitlekken in 
een vergiet. Neem de ui en de groene pepers en snijd deze fijn. Laat boter in de pan smelten en bak de ui 
en pepers op laag vuur beetgaar.
Snijd de kipfilet in stukjes en voeg toe aan de ui en pepers; roer dit goed om.
Snijd ondertussen de tomaat in blokjes, zodra de kip wit gaat worden, voeg de tomaten, tomatenpuree en 
harissa en peper en zout toe. Roer dit goed door en voeg daarna de champignons toe. Laat dit ± 10 
minuten garen. Dit gerecht is het lekkerst met rijst of couscous.

Eet smakelijk. 

Ik geef de kookpen door aan:             Martha van Dam 

Bibliobus openingstijden in Sir: Locatie Lageweg nabij ingang begraafplaats

Op oneven weken (in de week van de grijze afvalemmerronde) treft u de bibliobus aan vanaf  
9.00 tot 9.45 uur op de woensdag.

Oproepjes……

Heeft u een merkwaardig verhaal bij een foto of een aparte foto bij een bijzonder verhaal?
Laat het ons dan weten. Wij nemen dan contact met u op om uw verhaal en foto in een van onze volgende 
edities op te nemen. U kunt ons even ‘aanschieten’, bellen, mailen of een briefje bij een van ons in de 
brievenbus stoppen…. 

Collecte opbrengsten 2016

De collecte van de KWF heeft een bedrag van € 229,16 opgeleverd.
De Nierstichtingcollecte heeft € 191,10 opgebracht.
De collecte van de Brandwondenstichting haalde € 184,92 op. 
Dierenasiel Schouwen-Duiveland heeft in Sir € 203, 46 opgeleverd.

Hartelijk dank lieve mensen voor uw gift!
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Sir Vooruit 

Hallo bewoners van Sirjansland en vrienden van Sir Vooruit.

Wij blikken weer terug met ons jaarlijkse overzicht in onze meest toonaangevende Sirse krant De Sirene 
en wat viel er terug te kijken?

Allereerst moeten we jullie schrijven dat we bezorgd zijn. Bezorgd, omdat we merken dat een aantal 
georganiseerde activiteiten minder deelnemers en bezoekers krijgen. Hoe dat komt? Daar verschillen de 
meningen over. De bewoners geven over het algemeen aan dat dat niet per saldo aan de activiteiten van 
Sir Vooruit ligt maar meer aan een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarbij steeds minder tijd 
over lijkt te zijn om gemeenschappelijk dingen te doen. Dat vinden we jammer. Niet omdat we per se veel
deelnemers willen hebben, want wat er ook georganiseerd wordt, dat doen we met veel enthousiasme, 
óók als er maar weinig aanmeldingen zouden zijn. Maar meer omdat het ook domweg georganiseerd 
moet kunnen blijven, in praktische zin én in financiële zin.

Dit jaar is ons dorp ook nog eens geconfronteerd met het sluiten van de basisschool. Dat leidt tot 
veranderingen in ons mooie dorp, met name in deelname door jongere kinderen tijdens door ons 
georganiseerde activiteiten. Overigens denken we niet dat dat bewust door de kinderen zelf zo besloten 
wordt maar meer door de ouders (die de activiteiten van hun kinderen mede beheren).

Sir Vooruit meent vooral een rol te kunnen en mogen spelen in de leefbaarheid van Sirjansland. Daar 
hebben we echter wel uw steun voor nodig. Door deelname in georganiseerde activiteiten. Door 
meedenken wat er georganiseerd kan worden (er is, als we dat allemaal willen, heeel veel mogelijk). 
Door de organisatie te steunen in geldelijke zin. Over dit laatste willen we nog wel een algemene 
opmerking maken: ook als u niet of nooit met enige activiteit mee doet kunt u ons altijd via contributie of 
donatie blijven steunen. Heel veel bewoners doen dat ook. En dat is fijn. Daarmee ondersteunen ze de 
noodzaak om de leefbaarheid zo hoog mogelijk te houden.

We hebben dit jaar vier opzeggingen gehad. Twee vanwege verhuizing, en dat is dan logisch, maar ook 
twee omdat de kinderen naar een andere basisschool gegaan zijn en de ouders (niet de kinderen) 
aangaven dat zij geen lid meer wilden zijn van Sir Vooruit, omdat er dan toch op andere dorpen met 
activiteiten meegedaan wordt. Dat betreuren we enorm. We kunnen uiteraard niet ontkennen dat de 
school dicht is, maar het ‘normale’ leven op Sirjansland gaat wel gewoon door. Inclusief de “dorpelijke” 
leefbaarheid. En voor het geld hoeft u het niet te laten. Dat is echt voor een schijntje (gerekend in de 
huidige tijd). En zoals gezegd zijn we blij met de vele bewoners die de organisatie toch steunen om ook in
geldelijke zin organisaties te kunnen blijven uitvoeren. Overigens hadden we onlangs wel weer twee 
aanmeldingen! Waarvoor dank uiteraard.

Avondvierdaagse 2016
Dit jaar hadden we nul, niks, zero, nada aanmeldingen om gezamenlijk mee te lopen met de Zierikzeese 
Avondvierdaagse. Van het hele eiland lopen alle basisscholen hiermee mee. Maar vanuit Sirjansland 
werd dit nooit georganiseerd / ondersteund. Vandaar dat in het verleden een aantal ouders ons vroegen 
dit vanuit Sir Vooruit te doen. Aan dat tijdperk lijkt een einde gekomen te zijn. We hebben besloten het 
niet meer te organiseren (tenzij bewoners aangeven dit anders te willen natuurlijk). We hebben 14 jaar 
met veel plezier georganiseerd en kunnen zeker terugkijken op een hele leuke, gezellige en prettige tijd. 
De foto’s spreken soms boekdelen. Maar helaas, volgend jaar komt het niet meer terug.

Voetbaltoernooi EK 2016
Nadat het Nederlands elftal zich niet geplaatst had voor het Europees Kampioenschap hadden we met 
een aantal fans afgesproken dat we massaal het Belgische team zouden toejuichen. Helaas kwam het 
Belgische team niet zo heel ver en ook werden de bezichtigingen van de wedstrijden niet echt goed 
bezocht. Tsja …. Volgende keer moet Nederland zich gewoon maar weer plaatsen en dan hopen we in 
2018 weer een mooi Oranje dorp te hebben.

Sirse voetbaltoernooi 2016
Ja! Dat was leuk. Prachtig weer. Prachtig veld. Prachtige deelnemers! Een hele middag hebben we een 
fijn en mooi toernooi gehad op de ijsbaan. In het begin van het toernooi lagen de verhoudingen in 
prestatie tussen de deelnemende teams best ver uit elkaar. Maar nadat we tijdens het toernooi een 
mooie mix gemaakt hadden van de verschillende teams werd het echt leuk. Volgend jaar weer? Ja!

Sirse Dorpsbarbecue 2016
Op verzoek van een aantal bewoners werd de barbecue eens op een andere plek in het dorp gevierd. 
Alhoewel dit bijna nooit voorkomt waren de weergoden ons dit jaar niet goed gezind. De regen kwam met
bakken uit de hemel! De ‘andere plek’ was op de ijsbaan gevonden. En alhoewel de tenten van Sir 
Vooruit redelijk waterdicht waren was het al met al een natte bedoening. Maar zeker niet minder gezellig! 
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Volgend jaar gewoon weer hoor! En de plaats? Daar zijn we nog niet over uit. Gewoon Dorpsstraat of 
bijvoorbeeld de Grevelingenstraat of het grasveldje achter de school. Het kan zo maar zo zijn. Dat is de 
zorg van volgend jaar. De barbecue was in ieder geval erg gezellig en op zich druk bezocht.

Busreis
We hadden dit jaar het plan een busreis te organiseren. Waarheen? Voor wie? Gewoon, ergens heen, 
waar het leuk is. Met wie? Met iedereen die dat wil. Het organiseren bleek toch nog best voeten in aarde 
te hebben. Tijdens een informele rondvraag in het dorp hadden zich een 15-tal mensen min of meer 
aangemeld. Dat is eigenlijk net te weinig voor een busreis. Dus we zijn aan het kijken of we dat wellicht in
combinatie met een ander dorp / vereniging kunnen doen. We komen hier nog op terug!

Halloween 2016
Halloween is griezelig. In het donker, als net de wintertijd is begonnen. Sir Vooruit helpt aan de viering 
van Halloween een beetje mee. In de vorm van een lampionnenoptocht door ons dorp en met de 
aankondiging. Voor de rest is het aan de bewoners om er een succes of een beleving van te maken. En 
dat gaat goed! Een 25-tal kinderen is met Trick or Treat door het dorp gegaan en dat was een succes.

Sinterklaas 2016
Sinterklaas wist ons dorp weer fantastisch te vinden. Er waren gelukkig nog veel jongere
kinderen die Sinterklaas wilden bezoeken. Op zaterdag 26 november was het feest in het
dorpshuis. Er was een nieuwe dans ingestudeerd en dat deden de kinderen fantastisch. En
Sinterklaas en de Zwarte Pieten waren er ook gelukkig. 

Wat staat er nog op de rit de komende tijd? 
Op zaterdag 31 december gaan we weer oliebollenbakken in de latere uurtjes van de middag. Waar we 
met de kar staan weten we nog niet, maar hij is opvallend genoeg dus ergens vinden jullie ons altijd. Nee,
er kunnen geen oliebollen besteld worden. We doen het voor de lol en voor de gezelligheid. Kom er 
eentje happen met een drankje en we praten 2016 nog eens door. 

Op vrijdagavond 13 januari 2017 vindt de Sirse Kerstboomverbranding weer plaats. We vinden het altijd 
een beetje lastig hierover te beginnen als de Kerst nog niet eens begonnen is, maar de datum kunnen 
jullie alvast in de agenda plaatsen.

Schaatsen? Ja!! Wat ons betreft wel! Alles is er klaar voor dus laat de vorst maar komen.

Winterfeest 2017. Deze staat gepland in het laatste weekend van de Winter. Op zaterdag 18 maart 2017
is het dorpshuis al gereserveerd en zijn de diverse muzikale bands al druk met de voorbereidingen bezig.

Koningsdag 2017. Voor dit evenement is de Sirse Oranjeband onlangs weer gestart met de 
voorbereidingen. Mochten jullie nu eens een bepaald muzieknummer of act willen doen, zien, horen? 
Laat het de Oranjeband weten! Dat kan via ons, maar ook rechtstreeks via de mensen van de 
Oranjeband. Leo Fokker, John Bolier, Nick Ball en Stephanie Flikweert zijn de drijvende krachten achter 
deze unieke band en zij kunnen bijna elke uitdaging aan. Wij willen iedereen die dat wil oproepen om 
vooral ook gewoon mee te doen. Met Koningsdag en met de voorbereidingen.

Bestuur, bestuursleden en de helpende handen
We hebben enkele wijzigingen gehad bij de bestuursleden. Petra de Jong had ons team versterkt, moest 
daar tijdelijk mee stoppen, maar ondertussen heeft ze aangegeven zich meer met de helpende handen te
willen bemoeien dan organiseren. Voorzitter Jobine Stouten is verhuisd en om die reden gestopt met 
besturen. Anne-Marie Verton is op dit moment als voorzitter benoemd en Christa Stouten is ons team 
komen versterken. We danken Jobine en Petra voor hun inzet en verwelkomen Christa en wensen Anne-
Marie veel plezier met haar voorzitterschap. 

Overige
Sommige bewoners hebben aangegeven iets meer te willen ervaren van de organisatie en de financiën 
van Sir Vooruit. Daar hebben we, en willen we het woord ‘uiteraard’ eraan toevoegen, uiteraard geen 
problemen mee. Graag zelfs. Maar goed, in welke vorm dan? Het bestuur kan er altijd rechtstreeks op 
aangesproken worden (Anne-Marie, Ton, Frans, Annelies, Carin en Christa) maar wellicht moeten we 
weer eens een avond organiseren in het dorpshuis. Mochten we hiertoe besluiten komen we hier 
binnenkort nog op terug.
 
Tot slot
Heeft  u een leuk idee om in Sir het plezier en de leefbaarheid te vergroten? Laat het ons weten! Als het 
uitvoerbaar is (organisatie, tijd, geld) dan kunnen wij er aan werken. Met de vele vrijwilligers die ons dorp 
kent maken vele handen licht werk. U kunt ons bereiken per e-mail: sirvooruit@zeelandnet.nl of via onze 
Facebookpagine of via Twitter: @sirvooruit Of spreek gewoon een van de bestuursleden aan. Tot de 
volgende activiteiten en tot de volgende Sirene!
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AED in de Dorpsstraat

Het AED- (Automatische Externe Defibrillator) apparaat hangt in de
Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’ tussen de lindenbomen en is in het
donker door knipperende Led verlichting gemakkelijk te vinden.

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

Jacqueline Kik-Stouten Dillingsweg 20 64 27 84
Carin van de Werf Dorpsstraat 6 64 46 45
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

In onze vorige Sirene hebben wij u al voorgesteld aan “Brug te huur”.

Op 1 oktober was het dan zover: de officiële opening!
De redactie is ook even langs geweest en maakte deze foto`s.
Mensen wat ziet het er mooi en uitnodigend uit! Je zou er een opknapauto voor aanschaffen…….!

Wij wensen dit nieuwe bedrijf dan ook veel klandizie en succes toe! 
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Gevonden in Sir………..

Sinds enige tijd staan er bij de familie op ’t Hof aan de Dillingsweg enorme zwarte gevaartes naast de 
schuur… en nieuwsgierig als de redactieleden zijn, willen wij toch wel erg graag weten wat daar nu staat. 
Wat zijn dat voor dingen daar bij jullie op het erf? Nieuw type vloerverwarming…..? Ik bel met Jaap Jan om 
te informeren of wij hierover een stukje mogen schrijven in De Sirene. Dat mag en hieronder treft u het 
bijzondere verslag van deze opslagtanks aan, want dat zijn het.

Alle boerenbedrijven maken veelvuldig gebruik van leidingwater om hun spuitmachines te vullen voordat zij
hiermee hun akkers met gewasbeschermingsmiddelen kunnen besproeien legt Jaap Jan uit. Voor 1 ha 
hebben we 120 liter water nodig. Dus je begrijpt dat wij voor onze aardappelen en uien - en dat is ca. 60 ha
groot - vele liters duur leidingwater gebruiken. Want 1 kuub (1000 liter) leidingwater kost 0,90 ct. Dus reken
zelf maar uit.

De broers Izaak en Jaap Jan kwamen gezamenlijk op het idee en hebben dit plan dan ook verder 
uitgewerkt. De tanks konden ze voor een prikkie overnemen en het schilderwerk hebben de zoons van 
beide heren op zich genomen in hun vrije tijd. 

Aan de ene kant van het erf wordt op het dak van de achterste schuren het regenwater opgevangen.        
(1 millimeter regen is ongeveer 0,5 kub.) Dit  wordt opgeslagen in de eerste opslagtank (deze is niet 
zichtbaar vanaf de Dillingsweg) die voorzien is van een vlotter en tevens is aangesloten op een pomp. Als 
het waterpeil te hoog wordt in deze tank treedt de pomp in werking en deze zorgt ervoor dat het 
regenwater naar de andere kant van het erf wordt getransporteerd door een ondergrondse, achter het 
wagenhuis gelegen, transportbuis van ca. 70 m naar de locatie waar de spuitinstallatie staat. Voorheen 
werd de spuitinstallatie gevuld met het aanwezige regenwater en als dat niet genoeg voorhanden was dan 
werd het dure leidingwater gebruikt.

Bij de spuit(machine) staan 3 andere watertanks die onderling met elkaar zijn verbonden als 3 
communicerende vaten en 1 ervan staat in verbinding met de bak waaruit Izaak nu het benodigde 
regenwater oppompt voor de spuit(machine). Izaak is meestal diegene die met de spuitmachine werkt. 

Zo hebben de broers op ’t Hof nu 3 opslagtanks van in totaal 25.000 liter terwijl de oude tank slechts een 
capaciteit had van 7.000 liter. En uiteraard staat ook de oude vooroorlogse opslagtank er nog tussen. Als 
Izaak de gewassen moet spuiten pompt hij voor het hele arsenaal uien en aardappelen zodoende ca 6.000
liter per dag uit de bak.

Dit is dus een win-win situatie. Want, zegt Jaap Jan, we hebben voor deze installatie gebruik gemaakt van, 
hij noemt het zelf ‘oud ijzer’, een paar vlotters en de transportleiding die we nu gebruiken, is ook afkomstig 
van een oude kapotte drainagespuit die de ondergrondse drainage in het land kon doorspuiten. Een ander 
voordeel van onze installatie is het volgende: het regenwater is ook veel zachter dan het voorheen 
gebruikte harde leidingwater. 

Onze grootste investering bestond uit de pomp en dat vergde een paar honderd euro’s. En natuurlijk de 
smileys of emoticons zoals ze tegenwoordig heten maken het plaatje compleet. Iedereen heeft leren lezen 
zegt Jaap Jan, van links naar rechts. 

Welnu, om de nadruk te leggen op de tanks vonden we het wel zo leuk om de eerste smiley een heel 
verbaasd gezichtje te geven … en de laatste tank spreekt voor zich….. kijkt u zelf maar.

Bedankt hoor, Jaap Jan, voor je uitleg!
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Joke Goudzwaard
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Bedrijvigheid 

Het bedrijf dat ik nu voor De Sirene met een bezoek vereer is gelegen aan de Sportweg en heet de  
Gebroeders Verhoek. Zij huren daar een deel van de loods van de heren Neele. Arjan Verhoek is degene 
die mij te woord staat over zijn bedrijf.

In de zomermaanden snijden en verwerken ze snijbloemen. In de wintermaanden telen en scheuren ze de 
wortelstokken van een groot aantal soorten vaste planten. Toen Arjan zijn broer Leendert nog in het bedrijf 
zat, lag de nadruk op het telen van snijbloemen. Nu is dat verschoven naar de vaste plantenteelt. Zijn broer
is inmiddels verhuisd en werkt nu bij een hovenier.

Arjan (25 jaar) werkt samen met 3 andere jonge mannen, te weten Julian de Jonge (22 jaar), Eric de Boed 
(22 jaar) en Jan Jaap de Boed (24 jaar) en soms enkele scholieren. Als het druk is komt zijn vader Len 
Verhoek ook helpen, vooral met het tractorwerk. Met elkaar kweken zij een fiks aantal vaste planten zoals 
65 soorten Hemerocallis (de Eendagslelie) en hij toont mij een prachtige foto van een plant met een 
schitterende oranje bloem. Daarnaast kweken zij behalve deze eerstgenoemde ook nog 26 soorten 
Phloxen, 12 soorten Irissen en 8 soorten Vuurpijlen. In totaal meer dan 100 verschillende soorten vaste 
planten.

Deze vaste planten worden door hun afnemer/klant gekocht en daar worden ze verpakt en verder verdeeld 
onder verschillende afnemers. Het grootste deel wordt naar het buitenland geëxporteerd. Het voordeel van 
de vaste plantenteelt is dat er meer vastigheid is in inkomen dan bij de snijbloemen zegt Arjan. Bij de 
bloemen ben je enorm afhankelijk van het weer, de temperatuur en de vraag. 

In de maand maart/april starten we met het planten en zaaien. Waarna we in de maand mei niet echt veel 
te doen hebben. Maar vanaf juni tot en met september hebben we volop werk met wieden, spuiten en het 
verwerken van de snijbloemen. Oktober is weer een rustige periode en vanaf november tot en met februari 
zijn we dan druk met het oogsten en scheuren van de vaste planten zodat deze dan aan de afnemer 
kunnen worden aangeboden in fusten of kratten.

In de week van mijn bezoek viel het weer erg tegen… De jongens waren druk in de weer om de klei die 
tussen de wortels zat te verwijderen. Want je kunt de afnemer natuurlijk niet blij maken met een grote 
hoeveelheid klei dat tussen de wortelstokken blijft zitten, zegt Arjan. De leverancier moet deze nog 
verpakken voordat ze aan zijn klanten worden uitgeleverd. En als er nog klei in zit is de verwerking veel 
lastiger. Het rooien van de vaste planten neemt in totaal ongeveer 15 dagen in beslag. 

De Gebroeders Verhoek huren nu 5,5 hectare grond in de polder van Sirjansland. De vaste planten 
stonden tot voor kort in de Ringweg. 

Op mijn vraag hoeveel wortels er nu in een houten kuubkist zitten als zij voor transport gereed staan, 
antwoordt Arjan ongeveer 4.000 stuks ongedeelde planten. Dat heeft een gewicht van ongeveer 600-700 
kg per kist. Voorheen werden deze kisten met een handpompwagen verreden maar dat was geen doen 
meer… Gelukkig beschikken we nu over een heftruck. In de kleinere zwarte lelykratten gaan 150 tot 300 
stuks die opgestapeld op een pallet met transporteur Grinwis naar de afnemer worden vervoerd. 

Het is hard werken beaamt Arjan maar het geeft wel voldoening. Want zeg nou zelf een wereld zonder 
bloemen en planten is toch niet denkbaar…?

Bedankt Arjan, voor een inkijkje in jullie bedrijf. Heel veel succes ermee!
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Joke Goudzwaard 

Kleurplaat
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Advertentie door donateur

De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw
gift onder voorwaarden aftrekbaar is van de
inkomstenbelasting. 
Het banknummer is: NL 75RABO 011.8180.401. 

Namens de Voedselbank, dank voor uw gift!

Advertenties

Worlds of Wood verrast je graag met steigerhouten meubels voor je huis en tuin! Van een houten
eettafel tot kastje of loungeset; we maken graag de mooiste meubels voor jou. De meubels zijn allen
handgemaakt en vervaardigd uit kwalitatief hout met een duurzaamheidskeurmerk. 

Vanaf nu zijn ook onze nieuwe houten kerstproducten te bestellen via de website.
We bieden jou graag meer dan een standaard collectie. Als jij een leuk idee hebt voor jouw huis of
tuin helpen we je graag om het ontwerp uit te werken tot een prachtig meubel!

www.worldsofwood.nl  – info@worldsofwood.nl – Ring 29, Ouwerkerk
Facebook & instagram: worldsofwood1
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Redactie

Jeanette Jongman tel 72 06 26
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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