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Advertentie 
 

   
 

Eet- en Drinkhuus 

Camping ’t Hoge Zand 
 

 

U bent van april t/m oktober van harte welkom in ons Eet- en Drinkhuus 

op Camping ’t Hoge Zand. In het voor- en naseizoen zijn wij de 

weekenden geopend (vrijdags 16.00 uur-sluit, zaterdags 12.00 uur-sluit, 

zondags 12.00-19.00 uur) en in het hoogseizoen (juli en augustus) staan 

we 7 dagen per week (vanaf 12.00 uur-sluit) tot uw beschikking: 
 

- Gezellig bruin café 

- Potje biljarten / darten / poolen 

- Verse patat 

- Uitgebreid assortiment snacks en ijs 

- Lekker eten of liever afhalen: 
Diverse salades 

Diverse vers belegde pizza’s 

Diverse pasta’s 

Diverse vis- en vleesmenu’s met friet/wedges en salade 

Voor de volledige menukaart: check onze site 

- Verwarmd overdekt terras en zonnig terras met windschermen 

- Gratis wifi 

- Speelgelegenheid voor uw kinderen 

- Gerenoveerd zwembad met ligbedden 

- Animatie 06-07 t/m 16-08-2019 (maandag t/m zaterdag) 
 

 

Tevens organiseren we het hele seizoen door activiteiten voor jong en 

oud. Op onze site kunt u zien wat we voor u in petto hebben. 
 

Graag tot ziens op Camping ’t Hoge Zand! 
 

Camping ’t Hoge Zand – Zandweg 4 – Sirjansland – 641989 – 

www.campinghogezand.nl 
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Van de redactie 
 
 
Voor u ligt de Sirene van juli 2019. Omdat wij dit maal ook aandacht wilden besteden aan “Concert at Sir” 
van Machiel Groot heeft het nu iets langer geduurd.  
 
De redactie heeft versterking gekregen en daar zijn de andere twee  redactieleden enorm blij mee. De 
redactie bestaat uit: Sandra Maat, onze nieuwe ”aanwinst”: Kees Haringsma en ondergetekende. U maakt 
nader kennis met hem op pagina 16. 
 
Natuurlijk staan onze vaste rubrieken er in, zoals: Informatie van de Dorpsraad, de Dorpsvisie, Rondom de 
Kerk, het Zoekplaatje, Sir Vooruit, Verslag uit het Dorpshuis, Bedrijvigheid, de Kookpen en het Even 
voorstellen waarin, behalve Kees, nog een aantal nieuwe bewoners zich aan u voorstellen.  
 
Tevens vindt u een oproep voor foto’s en verhalen uit de jaren 60 t/m 80. De foto’s worden tijdelijk geleend, 
dus u krijgt ze zonder meer terug. Kijk eens in uw fotoalbums of in die oude schoenendoos op zolder of u 
kunt helpen. U leest dit op pagina 12.   
 
Dankzij een tip van Dirk Fluijt mochten wij met toestemming van “Waarneming.nl” een 2-tal pagina’s plaatsen 
in verband met het jaar van een diertje dat zich alleen in het donker laat zien. Dit stuk is het lezen absoluut 
waard. U vindt dit op pagina 19. 
 
Verder veel informatie over ons dorpje in het heden én het verleden. En natuurlijk een mooie kleurplaat, die 
via de site tot in het oneindige gedownload en ingekleurd kan worden.  
 
Wilt u de Sirene in kleur lezen? Dat kan natuurlijk ook. Op de pagina hierna staat de link van de dorpsraad 
en hierop vindt u ook onze Sirene. 
 
De redactie wenst u, behalve een heerlijke zomervakantie, veel kijk- en leesplezier toe. 
 
Joke Goudzwaard 
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Informatie van de Dorpsraad       https://dorpsraad-sirjansland.nl 
 
Ton Wingelaar  Secretaris/penningmeester 
Heleen de Hulster 
Nienke Mulders  Notulist 
Cees Struijk 
Willem Marsman (nieuw aangetreden) 
Richard Ahrens 
Ruud Boon  Voorzitter 
 

 
Hallo allemaal, 
 

Er is mij verzocht een kort stukje te schrijven over de activiteiten van het afgelopen jaar. Ik zal beginnen met 
een korte terugblik. 
 

Annelies Oomen heeft dit jaar afscheid genomen als actief lid binnen de Dorpsraad. Dit betekent absoluut 
niet dat Annelies uit beeld is.  Zoals altijd blijft ze met haar bevlogenheid opduiken bij allerlei activiteiten in en 
rond het dorp. Willem Marsman is ons team komen versterken en neemt buiten de Dorpsraad ook actief deel 
aan de Dorpsvisie. Dat is nog eens inburgeren als nieuwe dorpsbewoner. 
Richard Ahrens heeft aangegeven na de zomer te gaan stoppen met zijn rol binnen de Dorpsraad, hierdoor 
is er weer een vacature. Dus wees er snel bij als je lid wilt worden van deze mooie club…. 
 

Tijdens de vergaderingen van afgelopen jaar is er veelvuldig stil gestaan bij de te ontwikkelen Dorpsvisie. 
Een uitgebreid verslag hiervan staat ook in deze editie van de Sirene. Erg fijn dat er zoveel aandacht voor is 
en door zoveel mensen veel energie in wordt gestoken. 
 

Tijdens de verschillende Openbare vergaderingen zijn er ook een aantal gasten geweest. Peter de Koeijer 
heeft ons wat verteld over de Postcoderoos. (De term komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord 
voor duurzame groei tussen sociale partners. Hierbij kunnen particulieren in groepsverband energie  
produceren, bijvoorbeeld omdat ze zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te (laten) installeren. 
Deze particulieren dienen dan een coöperatie op te richten en wel binnen hun eigen postcode en de daaraan 
grenzende postcodes. Zoals bijv. de voetbalclub in Bruinisse.)  
 
Thijs Harmsen is namens Right to Challenge*) aanwezig geweest bij een brainstormsessie rond de 
Dorpsvisie. *) Zie hiervoor ook het stuk van de Dorpsvisie op pag 6.  
 

Verder heeft Kees Haringsma in samenwerking met Heleen de Hulster een prachtige nieuwe website voor 
de Dorpsraad ontwikkeld. Ik raad iedereen aan hier een keer naar te kijken en input is altijd welkom! 
 

Ook veel aandacht vanuit de politiek tijdens de vergaderingen, zowel in aanloop naar de verkiezingen alsook 
hierna. Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn…. 
 

Verder is er weer een schoonmaak-dag geweest, goed verzorgd door onze vaste gastheer en gastvrouw 
Han en Christa Stouten met heerlijke soep en broodjes. Fantastisch om met z’n allen zorg te dragen voor 
een schone leefomgeving!!! 
 

En de dorpsbus is weg, maar Willy van Ast-Quist is een echte BSD (bekende Schouwen-Duivelandse) 
geworden door een geweldig lied van Anne en de Zeeuwse Kofferband die hiermee een 11e plaats in de 
Zeeuwse top 40 van 2019 heeft bereikt. De bus is een groot gemis, maar heeft toch nog iets moois 
opgeleverd. 
 

Ik ben vast nog iets vergeten, maar genoeg zo… Meer informatie kunt u teruglezen op de website. Ik wens 
iedereen namens de Dorpsraad een fantastisch mooie zomer. 
 

Op 30 oktober is er weer een Openbare Dorpsraadvergadering. Noteer deze datum. Ik hoop u daar allemaal 
te zien. 
 
Groet Ruud Boon,                                          
voorzitter       
 
 
 
                    Foto buurtbusjes uit het album van Marie Dorst.  

                Dank hiervoor! 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie
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Nieuw in de Dorpsraad...... 

 

Gaandeweg begreep ik vorig jaar dat de Dorpsraad Sirjansland zich ging inzetten voor de Dorpsvisie. 
Meedenken over wat goed is in Sirjansland en wat er beter kan; daar wilde ik mijn schouders wel onder 
zetten.  

Tegelijkertijd bleek er een vacature en ben ik dus vanaf vorig jaar lid van de Dorpsraad Sirjansland. 

Mijn naam is Heleen de Hulster. Ik ben geboren op Sirjansland, na wat te hebben rondgereisd en 
verhuizingen woon ik sinds 1990 weer op het dorp in het buitengebied aan de Dillingsweg.  

De meesten van jullie kennen me wel, struinend door de polder.....langs dieken en wegen.  

Een oude Sturjalander dus die samen met de andere leden van de Dorpsraad hand- en spandiensten 
verricht voor het dorp. Groet van Heleen de Hulster – Op ‘t Hof 

 

Advertenties 
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Een korte update van denktank Old School/Dorpsvisie update  
 

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen over de voortgang van de Dorpsvisie. 
 
Op 7 maart jl. was er een intakegesprek bij de gemeente aangaande de Dorpsvisie. 
Daarbij waren enkele leden van de werkgroep, een afgevaardigde van de dorpsraad, 
Kitty Henderson(R&M) en Denise  de Leeuw( staf) aanwezig evenals Thijs Harmsen 
namens het netwerk Right to Challenge en Marleen van Kooten(raadslid CDA). Deze 
intake was bedoeld om wensen en plannen van ons dorp te bespreken en te kijken 
naar een passend proces. 
 
De gemeente werkt al enkele jaren met dorpsvisies en deze zijn allemaal volgens hetzelfde principe 
opgesteld. De gemeente is sturend en vaak ruimtelijk georiënteerd. Gaandeweg het proces is er meer ruimte 
gekomen voor eigen inbreng van het dorp en over hoe je die visie maakt. 
 
Daarnaast speelt er bij Sirjansland het amendement Right to Challenge. Hierin is Sirjansland als mogelijke 
pilot opgenomen. Right to Challenge is een “uitdaagrecht”. Ons dorp kan de gemeente uitdagen om de 
Dorpsvisie zelfstandig te maken en het beschikbare budget uit de begroting hiervoor zelf besteden. Voor het 
maken van een Challenge kun je ondersteuning krijgen vanuit de VNG*)  (netwerk Right to Challenge).   
*) Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
 
Er is al veel informatie verzameld, onder andere tijdens een brainstormsessie waar een wensenlijst uit is 
voortgekomen. De vrijgekomen school is hierin een belangrijk onderdeel.  
Voor een mogelijk plan zijn door een aannemer tekeningen gemaakt. De Dorpsraad wil hier graag mee 
verder en niet alles weer opnieuw starten. Tijdens de intake zijn er een aantal opties besproken. Bij alle 
opties kan het dorp ondersteuning krijgen van een extern bureau en de gemeente. 
 
Vervolgens is er tijdens de openbare dorpsraad van 10 april jl. een presentatie gehouden door Thijs 
Harmsen over dit item Right to Challenge. Tijdens die openbare vergadering zijn er kleine groepjes gevormd  
om te brainstormen over plannen en wensen van ons dorp. Onderwerpen die naar boven kwamen betroffen 
o.a. zwerfafval, locatie van de afvalcontainers, opknappen van de entrees van het dorp, de picknicktafel/ 
informatievoorziening bij de picknickbank aan de dijk, alsook het opstellen van de Dorpsvisie. 
 
Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep kwamen wij tot de conclusie dat ons dorp veel meer 
vrijheid zou krijgen als ons dorp zelf een Dorpsvisie zou opstellen dan wanneer de gemeente dit doet. De 
werkgroep lijkt het een goed idee om de gemeente uit te dagen voor het opstellen van dit dorpsplan. 
 
Heb je ideeën over wat goed is in Sirjansland en wat er beter kan, laat dat dan ons weten. Bij de Dorpsvisie 
gaat het erom hoe Sirjansland er over 10 á 20 jaar uitziet.  
 
Je kan jouw ideeën richten aan: k.buytels@hotmail.com of bij haar in de brievenbus stoppen: Lageweg 11. 
Alle ideeën zijn welkom! 
 
Tot zover, namens de Dorpsvisie, 
 
Ton, Anja, Dieneke, Heleen, Wim, Jacqueline, Chris, Carin, Jaap Jan, Koos, Willem, Dominic, Nienke, 
Everdina, Karin 

 
 
Advertenties 
   

mailto:k.buytels@hotmail.com
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Ons zoekplaatje uit de Sirene van juli 2018 
 

 
Dit zoekplaatje bleek best wel een moeilijke opgave, al zeggen we het 
zelf. Er kwamen geen juiste antwoorden binnen, vandaar dat de redactie 
deze lekkere appeltaart maar zelf heeft opgepeuzeld.  
 
De oplossing was: De plantenhanger aan de gevel van de woning van de 
familie Vis in de Kerklaan nr. 14 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ons nieuwe zoekplaatje is beduidend minder moeilijk, toch?  
 
Onze fotograaf vond dit….. ergens in ons dorp.  
 
Enig idee waar dit is en wat dit is….?  
 
Stuur dan uw oplossing naar ons mailadres: sirenesir@hotmail.com of geef het 
mondeling of schriftelijk door aan een van de redactieleden en maak kans op deze 
overheerlijke appeltaart, gebakken én beschikbaar gesteld door Kadoshop en 
Lunchroom De Punt in Zierikzee! 
 
 
 
 

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

 
 
Advertentie 
  

mailto:sirenesir@hotmail.com
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Buurt WhatsApp Sirjansland 

 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Sinds enkele jaren is er een 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 Sir’ se BWA groep uit 81 deelnemers. Samen met de gemeente en de politie 
zijn er op het eiland  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 er 
voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen in 
hun groep passeert.   
 
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar 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.  
 

Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir 
 

Dus NIET gebruiken voor vermiste huisdieren. Hiervoor neemt u contact op met Amivedi  Schouwen-
Duiveland (Ria Engelen sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680) 

 

Advertenties 

 

  

mailto:bwasirjansland@zeelandnet.nl
mailto:sd@amivedi.com
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Rondom de kerk / vanuit de pastorie 
 
 
 
Warmte. Als ik dit schrijf denk ik terug aan de warmte van afgelopen week. De 
verwachte hittegolf bleef uit, maar warm was het! Ik zie altijd uit naar warm weer, 
maar als het zover is, besef ik dat ik daar toch niet echt voor ‘gebouwd ben’. Wij 
hebben met het gezin een aantal jaren in Israël gewoond. Ik kan me nog goed 
herinneren hoe we het eerste jaar zuchten en puften in de hitte. Het tweede jaar 
werd het wat beter en het derde jaar konden we er mee omgaan en ook meer van 
genieten. Maar ja, in Nederland is het maar zo weinig heet, die gewenning vindt dan ook niet plaats.  
 
Warmte. We hebben blijkbaar méér nodig dan warmte. Water! Vorig jaar had de combinatie van warmte en 
gebrek aan neerslag ernstige gevolgen voor de natuur en de gewassen. Wat een droogte! Hoe anders is het 
dit jaar (tot nu toe)! De combinatie van warmte en regen, maakt het heerlijk in de natuur. Wat ziet het er 
allemaal groen en kleurig uit. Wat een planten en kruiden groeien er overal! Het is heerlijk om langs de 
bloemdijk naar de Grevelingen te lopen. Al die kruiden en bloemen en natuurlijk dan ook de vele insecten. 
En bij het water aangekomen, even zitten op de bank en genieten van het water van de Grevelingen met 
zijn, op een warme dag, talloze zeilen. Schitterend.  
 
Warmte. Wij mensen kunnen ook ‘warm’ zijn. Warme mensen zijn mensen die liefde, empathie, meeleven 
uitstralen. Warme mensen zijn mensen die écht horen en warme woorden uitspreken. Die mensen zetten 
mijn soms droge hart in vuur en vlam. We komen ze gelukkig wel eens tegen, ook in Sir. Heerlijk om door Sir 
te lopen en iemand tegen te komen die warm is. Je praat als vanzelf en het woord terug verwarmt je hart. 
Het doet me wel afvragen hoe warm ik eigenlijk ben. Warmte doet een mens goed. Hoe zit dat met mij? Doe 
ik een ander mens goed met mijn warmte? Of ben ik koud als een ijskonijn. Onbenaderbaar, in mijzelf 
opgesloten, vervuld met mijn eigen ‘ik’, mijn eigen vreugde, mijn eigen moeite… Geen horen van de ander 
en geen woorden voor de ander… 
 
Warmte. Maar warme mensen kunnen ook droge mensen zijn. Als de regen ontbreekt wordt de warmte 
vanzelf droogte… De regen die vruchtbaar maakt ontbreekt. De warme mens waar de regen ontbreekt heeft 
geen prachtig geurende bloemen en kruiden in zijn tuin, maar kent een dorre en kleurloze tuin. Wat die 
regen is? De daden. Als de daden van liefde, empathie en meeleven ontbreken, wat heb je dan aan warme 
mensen? Wel de mond en het oor, maar niet de hand en de voet. Woorden zijn geduldig. Het begin voelt 
heerlijk warm, maar na verloop van tijd ontvlucht je die mens maar. Je hebt er toch niets aan. Wel de 
woorden, niet de daden. Hoe zit dat met mij, vraag ik me af. Is er bij mij de regen van daden waarmee mijn 
leven vruchtbaar wordt voor de ander? 
 
Warmte. Ondertussen hoop ik op een warme zomer maar tegelijk een zomer met voldoende water. Een 
zomer met tijd voor ontspanning, warmte die mij koestert en een natuur die mij doet genieten met groen en 
kleur. Ik heb dus heel wat noten op mijn zang. Tja, als het de natuur of een ander aangaat heb ik veel noten 
op mijn zang en stel ik hoge eisen.  
 
Warmte. Stel ik ook zoveel eisen aan mijzelf? Precies weten hoe het zit en wat de ander moet doen, maar bij 
mij is het ondertussen niet anders? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Bescheidenheid siert de 
mens en ook Sir.  
 
 

Advertentie 
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Even voorstellen 
 
 

Willem Marsman (geb. in 1963) en Ageeth Duifhuize (geb. in 1964) zijn inmiddels al aardig ingeburgerd in 
ons dorp. De meeste inwoners van ons dorp hebben al eens kennis met hen gemaakt tijdens een van de 
dorpsraadvergaderingen, de nieuwjaarsreceptie of Eten in Sir in het dorpshuis of tijdens een van de vele 
wandelingen die zij maakten in de omgeving van Sir. Maar zoals dat hoort bij nieuwe bewoners wil de 
redactie hen hierbij toch nog even aan u voorstellen. 

Dus stellen we de bekende vraag: Hoe komen jullie hier in Sir verzeild? 

Willem en Ageeth waren voorheen woonachtig in het Westland, in ’s Gravenzande. Ageeth heeft daar haar 
hele leven gewoond en Willem is daar toen bij haar ingetrokken. Enfin, op een gegeven moment zochten zij 
naar een plek met meer ruimte, bij voorkeur geen villawijk, maar wel met een vrij uitzicht en gelegen in/bij de 
natuur en water. En dat vonden ze via de Funda-site waarop deze locatie stond vermeld. Hun buurtjes Adri 
Opstal en Ellen Janse hadden deze advertentie daarop gezet. (Opm. redactie: deze mensen wonen in het 
huis genaamd “De Staert”). 

In mei 2017 hakten ze de knoop door en kochten deze plek aan de Dillingsweg nr. 2. De toenmalige 
bebouwing werd volledig verwijderd en op 9 februari 2018 gingen de eerste betonpalen de grond in voor hun 
nieuwe - en energiezuinige prefab-woning die door bouwbedrijf Capelle in Oosterland in elkaar werd gezet 
en verder casco werd gebouwd. Dankzij hun architect is dat perfect gelukt. 

Er werd door het loonbedrijf van Van der Maas, eveneens uit Oosterland een wilg verplaatst. (Opm. redactie: 
wel water geven hoor Willem! Anders haalt ie het niet.) Anton de Hulster boomverzorging heeft geholpen 
met het omzagen van diverse bomen zodat het terrein toegankelijker werd. En via Arjan de Hulster kregen 
Willem en Ageeth 2 schapen te leen om het gras kort te houden. Volgens Arjan waren deze niet gedekt….. 
maar helaas had Arjan niet op de ram gerekend die deze dames toch stiekem had bezocht…. ! Want na 
enige tijd bleken er 3 lammetjes te zijn geboren waarvan er eentje het niet gered heeft. De schapen met de 
overige 2 lammetjes werden snel weer door Arjan opgehaald. 

Hun woning is voorzien van een warmtepomp en een groot aantal zonnepanelen. Gelukkig zitten ze op deze 
locatie wel aangesloten op de riolering, maar niet op een gas- en een kabelaansluiting, zodat tv wordt 
gekeken via het internet. Toen ze er net woonden ontdekten ze dat de energie-aansluiting van de 
drukriolering een eindje verderop op hun naam was gezet. Gelukkig werd dat op Willem zijn verzoek snel 
aangepast. 

Ze wonen er samen met hun dochter en zoon, Danieck en Kyler, van resp. 22 en bijna 19 jaar. Hun tweede 
dochter, Isis van 21 jaar woont op kamers in Nijmegen. 

De afwerking binnen en buiten hun woning verzorgen ze zelf, maar omdat beiden nog volop in hun 
werkzame leven zitten gebeurt dit meestal in hun vrije tijd. Willem was zojuist nog bezig om het terras aan te 
leggen. Ageeth is inmiddels begonnen met een kleine moestuin waarin voorlopig aardappelen zijn gezet en 
uien en prei zijn gezaaid. 

Omdat zowel Ageeth als Willem nog in de randstad zijn blijven werken als resp. praktijkmanager bij een 
huisartsenpraktijk in Den Haag voor 3 dagen in de week en projectleider ICT bij de KPN in Rotterdam, blijft 
er erg weinig tijd over voor andere hobby’s. Willem vindt het erg leuk om te koken. Verder wandelen ze veel 
en genieten ze van hun nieuwe omgeving met de vele soorten vogels en andere dieren. Uiteraard wordt er 
ook tijd vrijgemaakt voor familie en hun vrienden. 
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In de hoek van hun tuin staat een mooi kippenhok opgesteld voor 4 stuks bijzondere kippen (een Orpington-
kip, een Groningermeeuw-kip. Zonder haan…, zegt Ageeth beslist. Deze is 2 weken geleden ‘in de pan 
gehakt’. Want die arme kippen hadden geen normaal leven met hem. Of er een nieuwe komt is nog niet 
duidelijk. Wel is het nu heerlijk rustig, beaamt Willem.  

Verder loopt er een mooie gitzwarte ‘je-weet-wel’ kater rond met de toepasselijke 
naam Nero. Nero is al 13 jaar, maar je ziet zo dat het dier heerlijk zit te genieten 
van zijn nieuwe omgeving. Tijdens het interview kijkt hij aandachtig door het raam 
van de serredeur naar buiten. Hij heeft al vele muizen gevangen en mee naar huis 
genomen om aan Ageeth en Willem te laten zien.  

Inmiddels heeft Willem zich, ruim een jaar geleden alweer, aangemeld bij de club mensen die zich met de 
Dorpsvisie van Sir bezig houdt en alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij tijdens de DR-vergadering van 20 
februari jl. ook de vacature, na het afscheid van Annelies Oomen, in de dorpsraad opgevuld. Zo zie je maar 
hoe leuk het is om in Sir actief te zijn…… nietwaar? 

Dank jullie wel, Ageeth en Willem, voor jullie hartelijke ontvangst en voor dit leuke kennismakingsgesprek. 

Wij wensen jullie namens de redactie nog heel veel gelukkige en gezonde jaren toe in én op dit unieke stukje 
van ons mooie dorpje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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Oproepje voor beeldmateriaal en verhalen 
 
Beste lezers en lezeressen van de Sirene en (oud) dorpsgenoten,  
 
Ik, Gerda Nuijten, heb de eerste stappen gezet voor een tentoonstelling “Sirjansland 2019”. Nu zijn er nog 
70+ die de verhalen kennen uit de jaren 60, 70 en  80. Ook moeten er veel foto's zijn van voor de rolluiken, 
auto's etc. en de nieuwbouw uit die tijd. Daarnaast maak ik zelf een fotoreportage van Sirjansland 2019.  
 
Naar aanleiding van het boekje uit 1977 “Sirjansland in oude ansichtkaarten” (de jaren 30 vooral) wil ik nu 
een nieuwe versie maken. Ik ben begonnen met foto's maken en heb op de klepmiddag in ons Dorpshuis al 
de eerste mensen enthousiast gemaakt.  
 
Ik zoek beeldmateriaal vanaf 1960 tot de jaren 90. Foto's van huizen en dorpsgezichten, ansichtkaarten, de 
DVD van Sir 700 etc. Familie- en groepsfoto's zijn ook welkom. Die wil ik graag met u bekijken en eventueel 
enkele kopiëren.  
 
Ook wil ik graag feiten en verhalen horen, zoals over de "Snorrenbuurt". De bakker en groenteboer zijn 
helaas verdwenen, maar er zijn nu nieuwe bedrijven en ambachtsmensen in ons dorp. Ik maak natuurlijk 
gebruik van de vele verhalen die in de Sirene staan en/of eerder verteld zijn.  
 
Met dit materiaal wil ik in het najaar een 2 daagse tentoonstelling inrichten met de voorlopige titel : 
Sirjansland anno 2019. Waar verhalen en mensen elkaar vinden. 
 
De foto's en materialen worden niet digitaal verspreid. De mogelijkheid om een fotoboekje te maken voor 
geïnteresseerden is er zeker. 
 
 
Graag kom ik met uw kennis in contact! 
 
Hartelijke groet,  
 
Gerda Nuijten 
Lageweg 34 
4308 AH  Sirjansland 
06 51 47 25 74 
 
 
 

 

Advertentie  
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De school in Sirjansland van toen  
 
 
Deze foto komt uit het fotoalbum van Coba Quist en is rond 1940 gemaakt. Dankzij Willy Quist konden 
wij deze foto in onze Sirene opnemen. Van Ingrid Krabbe hebben wij wederom de namen ontvangen.  
Dames, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 
 

 
 
 
1e rij v.l.n.r.:  Alie Dalebout, Jannetje Heijboer, Mina Zandijk, Corrie Dorst, Maatje Stuik, Tineke 

Lansen en Rina Heijboer. 
  
 

2e rij:              Leen Zwaal, Johan Brekelmans, Koos de Jonge, Piet Quist, Cor Dalebout en Piet Mol. 
 
 

Achterste rij:   Johan Onderdijk, Nico Brekelmans, Johan v.d. Maas, Kobus Verstraaten,  
meester L.C. Broer (onderwijzer in Sirjansland van 1937 tot 1942*), Coba Quist,  
Jannie Verstraaten, Marie Zwaal, To de Rijke en Dirk v.d. Maas.            
 
 
 

*)  Deze leerkracht dhr. L.C. Broere, geb. 5-4-1910 te Hontenisse, is slechts korte tijd op de lagere 
school in Sirjansland werkzaam geweest, omdat hij net als vele andere mannen tijdens de 2e 
wereldoorlog in Nederland voor de dienstplicht werd opgeroepen. Helaas moest meester Broere 
hieraan ook gevolg geven, ondanks pogingen van de toenmalige directeur van de school om hem 
voor de school te behouden. 
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Bedrijvigheid  
 
 
Vorig jaar heeft u haar advertenties  al aangetroffen in 
onze Sirene. Maar de redactie zou de redactie niet zijn als 
wij dit nieuwe bedrijf, dat ons dorp rijk is, nu niet in de 
schijnwerpers zouden zetten.  
 
Dus stellen wij aan u voor: 
 
“Ed your Service!”  
 
 
 
Marieke Coolbergen-Heijboer is de oprichtster van dit bedrijf. Ze is in 2018 gestart met haar bedrijf en nu dus 
alweer een jaar bezig. Dat valt prima te doen vanuit huis. Het logo is goedgekozen: een toffe roze, 
vrouwelijke achtergrondkleur die zeer herkenbaar is en de naam geeft duidelijk aan (tot uw dienst! is de 
Nederlandse vertaling) wat we van haar en haar bedrijf kunnen verwachten. De site heeft zij laten bouwen 
maar het beheer ervan verzorgt ze zelf.  
 
Want wat doe je eigenlijk? Marieke noemt het ‘ontzorgen’. “Ik help mensen met het organiseren van allerlei 
zaken. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren van een bedrijfsfeestje zijn, zodat de secretaresse ook gewoon 
mee kan feesten of een chauffeursservice verzorgen voor iemand die naar een afspraak moet….” “Ik regel 
graag” beaamt Marieke. 
 
Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken of Marieke heeft er een oplossing én de contacten voor. Want dat 
is de reden dat zij dit bedrijf juist is begonnen. Marieke heeft zoveel contacten met allerlei mensen/bedrijven/ 
zelfstandigen zonder personeel etc. dat zij de juiste man/vrouw kan regelen die op het gewenste moment 
van de klant kan inspringen! Ook wordt zij benaderd door vele ZZP’ers die haar benaderen voor hun 
diensten zodat haar kring met inzetbare mensen/met verschillende achtergronden/opleidingen en diensten 
steeds uitgebreider wordt. 
 
Veel zaken worden momenteel door haar verzorgd voor het Midden- en Kleinbedrijf. Dat zijn bedrijven met 
ca. 20 man/vrouw in dienst. Maar uiteraard kan dit ook voor particulieren worden geregeld die bijvoorbeeld 
tijdens hun vakantie een oppas in huis wensen om voor de huisdieren en/of planten te zorgen. Ook dat is te 
regelen via Mariekes bedrijf. 
 
“Mensen kunnen mij bellen of mailen” zegt Marieke. “Tijdens een persoonlijk gesprek vraag ik naar hun 
wensen en indien niet geheel duidelijk is wat zij precies willen reik ik hen ideeën aan. Sommigen hebben al 
precies in gedachten wat of hoe zij iets willen bijvoorbeeld. Aan de hand hiervan stel ik mijn offerte op voor 
de klant en benader ik mijn contacten. Het tarief wordt vooraf bepaald, want men kan mij inhuren voor een 
all-in tarief of voor een vast uurtarief. Mensen komen dus niet achteraf voor verrassingen te staan als ze mijn 
nota ontvangen.” 
 
“Het ontzorgen behelst dus niet het uitvoeren van langdurige taken, want daarvoor zijn andere bedrijven” 
zegt Marieke beslist. “Zo kan ik misschien nog wel een voorbeeld noemen van een klant die een sterke 
kracht zocht om een winkelpand leeg te halen. En dat is het leuke ervan dat je mensen soms ook uit de 
‘brand’ kunt helpen.” 
 
“Het betreft dus niet alleen maar feestjes organiseren. Het kan ook een opening zijn van een gebouw of zo 
waarbij men niet op de kosten hoeft te letten. Waar de ranja en de snack achterwege blijven, omdat er meer 
financiële mogelijkheden zijn (met bijvoorbeeld champagne en oesters, als daar vraag naar is.”) 
 
“Omdat het zo ontzettend afwisselend is, is het vooral ook heel erg leuk” beaamt Marieke. “Het vele 
puzzelen en goed nadenken of het resultaat dat ik de klant aan wil bieden ook daadwerkelijk aan zijn of haar 
wensen voldoet blijft telkens weer een uitdaging. Maar ik vind dit enorm leuk om te doen en met mijn vele 
contacten kan ik enorm veel bereiken voor mijn klanten en toekomstige klanten.” 
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“Zo ben ik in februari van dit jaar gestart met de voorbereidingen voor een feest dat pas in september 2019 
zal worden gevierd.” Hoeveel tijd besteed je gemiddeld aan jouw bedrijf? “Dat varieert maar gemiddeld 
genomen is dat 20 uur per week.” 
 
Je hebt het gat in de markt gevonden hier in Sir? “Mogelijk, want soms is een helpende hand gewoon nodig. 
Zo kan ik bijvoorbeeld ook met een klant even naar een kledingzaak rijden, omdat er een nieuwe broek of 
jurk gekocht moet worden.” 
 
Kortom, er zijn zoveel dingen waar mensen soms enige hulp bij willen hebben. Zoals bijvoorbeeld een jarige 
of jubilaris die binnenkort een groot feest wil geven, maar heel erg opziet tegen alles regelen, inkopen etc... 
Schakel gerust Marieke in. Zij kan uw feest helemaal ontzorgen, omdat zij ook  diverse cateringbedrijven 
kent die zij voor u kan benaderen. 
 
Een opening kan bijvoorbeeld ook met een speciaal item worden georganiseerd. Zo heeft Marieke ooit een 
speciale koffie-scooter bij de opening van een bouwproject neergezet. En dat bleek achteraf een heel erg 
groot succes te zijn. 
 
 
Dus beste lezers van onze Sirene:  
 
 
Heeft u ook behoefte aan de hulp die Marieke met haar bedrijf “Ed your Service!”  kan leveren of wilt u uzelf 
‘ontzorgen’ neem dan vrijblijvende contact met haar op (of volg haar op Facebook en/of Instagram) 
 
 
 
Telefoon  : 06 12 50 06 63  
Mail  : info@edyourservice.nl 
Internetsite : www.edyourservice.nl     
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed, your Service! 
Lageweg 48 
4308 AH  Sirjansland 
Tel 06 12 50 06 63 
info@edyourservice.nl 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@edyourservice.nl
http://www.edyourservice.nl/
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Even voorstellen Kees en Anneke Haringsma wonend aan de Sportweg 
 
 

In maart 2018 verhuisden zij van Delft naar Sirjansland. Ze hebben al in verschillende plaatsen gewoond, 
maar misschien moeten we maar bij het begin beginnen. 

Anneke is geboren in Doesburg maar verhuisde als kleuter al snel met haar ouders naar Deventer en werkte 
later in Arnhem in de verpleging. Kees is geboren en opgegroeid in het Haagse Bezuidenhout. Na de 
tuinbouwschool werkte hij de eerste jaren bij enkele hoveniersbedrijven. 

Anneke en Kees leerden elkaar kennen in Den Haag. Na hun trouwen huurden zij een etage in de Haagse 
Schilderswijk, het enige wat een beetje gemakkelijk te bemachtigen viel. Daar hebben zij een klein jaar 
gewoond. Daarna verliet Kees het bedrijfsleven en ging in Alblasserdam bij de gemeente werken. In 
Alblasserdam werden hun twee zonen geboren, die nu voor hun werk soms over de hele wereld reizen.  

Na Alblasserdam verhuisden zij naar Brouwershaven. Brouwershaven was toen nog een aparte gemeente 
en werd de nieuwe werkgever van Kees. Er moest echter carrière gemaakt worden en dus verlieten ze na 
zes jaar Brouw weer en streken neer in Den Hoorn, een dorp tegen Delft aan, maar dat bij de toenmalige 
gemeente Schipluiden (de nieuwe werkgever van Kees) behoorde. Anneke heeft daar haar werk in de 
verzorging weer opgepakt, maar verruilde dat na een aantal jaren voor een baan op personeelszaken bij de 
gemeente Delft. Dat betekende natuurlijk omscholen. MBO- en HBO-studies in de avonduren en overdag 
gewoon werken. 

In Den Hoorn  hebben zij tien jaar gewoond en inmiddels stonden hun zonen al min of meer op eigen benen. 
Het  werd tijd om weer eens rond te kijken en te zien of de randstad en haar drukte verlaten kon worden. Dat 
betekende wel dat er ook weer andere werkgevers gezocht moest worden, want iedere dag uren in een auto 
van en naar het werk is ook niet alles. Kees vond een leuke baan bij de gemeente Woudrichem en daar 
vonden zij ook hun eerste koophuis. Woudrichem is een leuk vestingstadje aan de Merwede tegenover 
Gorinchem. 

Anneke had daar in de buurt nog geen werk gevonden wat haar aanstond dus bleef zij nog gewoon in Delft 
werken en op en neer reizen. Met een reistijd van net geen uur was dat nog wel te doen en intussen kon 
uitgekeken worden naar iets anders. 

Dat laatste liep echter niet zoals zij gehoopt hadden. Na een paar jaar werden reistijden steeds langer. Een 
oplossing vinden was alleen niet zo heel gemakkelijk. Verhuizen naar een meer centrale woonplek, ergens 
tussen Delft en Woudrichem in, kon vanwege het werk van Kees niet. Wonen binnen de gemeentegrenzen 
was een functie-eis. Tegenwoordig is dat allemaal wel veranderd en zijn de regels niet meer zo strak. Hij 
moest dus ook maar weer eens uitzien naar een andere werkgever. Toch weer terug naar de Randstad?  

Omdat hij al heel wat jaren bij een gemeente werkte wilde hij dat ook graag blijven doen. Gemeente De Lier 
zocht iemand en er werd besloten dat hij maar eens een briefje moest schrijven. Dat had hij blijkbaar goed 
gedaan want hij werd er aangenomen. Helaas moesten zij nu wel hun 2/1-kapper weer verkopen en in Delft 
of omgeving iets anders zien te vinden. Uiteindelijk werd dat een appartement omdat een "huis met een 
tuintje" en een garage iets boven de begroting kwam. De huizenprijzen lagen/liggen in de randstad toch flink 
hoger. Aanvankelijk huurden zij het appartement maar na een paar maanden eens bij de verhuurder 
geïnformeerd of het misschien gekocht kon worden. Dat kon inderdaad en bleek zelfs een stukje voordeliger 
dan huren. Het appartement is hun blijkbaar wel goed bevallen want zij hebben er precies 19 jaar gewoond. 
Anneke was al snel in het bestuur van de VVE gekozen waar zij het best druk mee had. In de weekenden en 
de vakanties trokken zij er met hun zeilboot op uit. Dat doen ze nu nog steeds, want beiden zijn inmiddels 
met pensioen en zij kunnen nu weg wanneer zij maar willen. 

 

 



17 
 

 

In 2013 ging Kees met vervroegd pensioen en kon hij zich meer bezig gaan houden met websites maken en 
met zijn hobby fotografie. Toen ook Anneke met pensioen was waren zij niet meer gebonden aan een 
bepaalde plaats en een appartement blijft tenslotte toch maar gewoon een flatje die nu eenmaal bijna 
allemaal zonder tuin zijn. Omdat Schouwen-Duiveland nog steeds niet vergeten was gingen zij eens kijken 
of er mogelijkheden waren om daar weer naar terug te gaan.  

Toen er in de hal van het appartementengebouw een briefje hing met daarop "appartement te koop 
gevraagd" werd direct de knoop doorgehakt met als resultaat dat zij nu, al weer meer dan een jaar, hier 
wonen.  

Bedankt hoor Kees en Anneke. Wij wensen jullie namens iedereen nog vele gezonde en gelukkige jaren toe 
in ons dorp.            
              

                          Foto van Anneke en Kees Haringsma afkomstig uit het archief van de familie Haringsma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 
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Bijzonder verhaal bij een foto 

 

“Deze foto is, zoals u ziet, door mij op 16 juli 2004 gemaakt en toont het vrouwtje van de Blauwe 
glazenmaker. Zij is een libelle met de fraaie Latijnse naam: Aeshna cyanea. (De mannetjes zijn blauw 
vandaar deze naam.) 

Hoe deze foto tot stand is gekomen is een verhaal apart, vandaar dat dit stukje hier nu staat.” 

“Voordat ik die bewuste ochtend naar mijn werk was vertrokken had ik deze vreemde verschijning al 
aangetroffen achter mijn huis op een rozenstruik. Mijn collega’s had ik ook over dit vreemde beestje verteld 
en omdat wij toen op de zaak al een digitale camera hadden, maar ikzelf nog in het analoge tijdperk 
‘verbleef’ met mijn eigen camera, vroeg ik of ik deze camera even mocht lenen om een foto te kunnen 
maken thuis….. 

Ik hoorde een van mijn collega’s nog zeggen: “Jie dienk toch zeker nie dat dat beest vo joe bluuv 
zitte…….”?!  

Nee, daarop moest ik het antwoord schuldig blijven. Maar ik had besloten om de camera toch maar even 
mee naar huis te nemen en dat heb ik gedaan. En zie, dit is het resultaat. De libelle was zelfs iets 
zichtbaarder gaan zitten zodat ik deze foto heb kunnen maken. (Voor het eerst van mijn leven met een 
digitale camera gefotografeerd en dat is dan ook de reden dat ik absoluut niet wist hoe ik die vervelende 
datum rechts onderin weg kon krijgen.) 

Ik heb mijn collega achteraf gerust kunnen stellen, want zoals deze foto bewijst is het beestje toch maar 
volgens ‘afspraak’ blijven zitten! En dankzij deze datum weet ik nog altijd wanneer ik deze foto heb gemaakt. 
Zeg nou zelf is ze geen schoonheid?” 

(Naam van deze fotograaf is bij de redactie bekend.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u ook een bijzondere foto met een verhaal? Of een bijzonder verhaal bij een foto? Laat het ons weten 
en wellicht bent u de volgende (on)bekende dorpsgenoot die in deze rubriek zal staan! 
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Van Dirk Fluijt ontvingen wij voor deze Sirene de link van de Nieuwsbrief 
nr. 53- 2019 van: Waarneming.nl; 
 
 
Hierin wordt aandacht besteed aan de egel. Dit beestje komen we niet zo 
vaak tegen, omdat het meestal pas in het donker tevoorschijn komt. Als we 
ze überhaupt tegenkomen dan is het vaak omdat zij doodgereden zijn. Er 
is een werkgroep opgericht zoals blijkt uit deze  nieuwsbrief die mensen 
oproept om te melden waar, wanneer en hoeveel egels ze tegenkomen. 
Wilt u hieraan mee- helpen? Lees dan vooral dit stuk en melden maar. 
(egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl;)         
                        

  

 
2019: het Jaar van de Egel, doe jij ook mee? 

 

Om meer aandacht te krijgen voor het wel en wee van de egel in Nederland heeft de Zoogdiervereniging 
2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. Fantastisch nieuws, ook voor de kersverse Egelwerkgroep 
Nederland, die hiermee hoopt het publiek te bereiken en te betrekken bij onderzoek naar de egel in 
Nederland. Onder meer door iedereen op te roepen om egelwaarnemingen door te geven, want deze zijn 
zeer waardevol voor egelonderzoek! 

Tijdens het ‘Jaar van…’ staat een diersoort centraal die om verschillende redenen meer aandacht nodig 
heeft. Er zijn aanwijzingen dat het niet goed gaat met de Nederlandse egel. Zo worden ze massaal 
doodgereden. Ook kunnen ze geen uitweg vinden in tuinen, aangezien deze steeds meer verstenen.  “Maar 
hoe het nu precíes met onze egel gaat, dat weten we helaas niet”, aldus Merel Klaarmond, de oprichter en 
coördinator van Egelwerkgroep Nederland. 

We vroegen haar hoe het idee voor het oprichten van een egelwerkgroep is ontstaan: “Er is nog maar weinig 
bekend over de egel in Nederland. Er is nauwelijks recent onderzoek gedaan naar de soort. Het gebrek aan 
onderzoek was voor mij een drijfveer om Egelwerkgroep Nederland op te richten.” 

Waarom is het belangrijk dat waarnemingen worden doorgegeven?  
“Tien jaar geleden, in 2009, stond de egel ook al eens in de schijnwerpers”, vertelt Merel. “Er werden toen 
ruim twintigduizend egelwaarnemingen doorgegeven, wat een gedetailleerd beeld gaf van de verspreiding 
van de egel. Nu, tien jaar later, hoopt de Egelwerkgroep dit succes te kunnen evenaren en de resultaten van 
toen en nu naast elkaar te kunnen leggen. Wij roepen daarom opnieuw iedereen op om egelwaarnemingen 
door te geven. Dit kan heel gemakkelijk via waarneming.nl. Dus heb je een egel gezien, levend of dood? 
Meld deze dan!” 

Is er veel belangstelling voor de bescherming van egels? 
“Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen en bijna niet met feitenlijkheden te beantwoorden. Misschien ook omdat 
egels met name ’s nachts tevoorschijn komen. Mensen zijn gewoon niet zo bekend met deze dieren en zijn 
zich er niet van bewust dat het, naar alle waarschijnlijkheid, niet goed gaat met de egel in Nederland. Ik heb 
graag de gedachte dat mensen de intentie hebben om rekening met egels te houden en dat het er met name 
om gaat dat we meer bekendheid over de egel en zijn leefomgeving creëren. Want zeg nou eerlijk, wie kan 
er nou niet houden van een egeltje?!” 

Wat kunnen lezers doen voor de egel? 
“In ieder geval via hun waarneming.nl-account melden waar en wanneer zij een egel hebben gezien. Ook 
kun je een gat aan de onderkant van de schutting maken, zodat egels toegang hebben tot je tuin en 
daarmee tot een groter leefgebied. En ja, hoe minder tegels, hoe fijner voor egels! Het kan ook minder 
ingewikkeld hoor, een schaaltje met water neerzetten helpt egels ook enorm. Zeker in periodes zoals de 
warme en droge zomer van vorig jaar.” 
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Wat wil Egelwerkgroep Nederland bereiken? 
“Als Egelwerkgroep willen we graag als platform fungeren voor het opdoen van kennis over de egel, met als 
voornaamste doel een betere bescherming van de egel in Nederland. We zijn nu onder andere bezig met het 
promoten van het doorgeven van egelwaarnemingen via waarneming.nl. Daarnaast starten we in 2019 met 
verschillende projecten om de egel in de schijnwerpers te zetten.” 

Hoe kunnen mensen met de werkgroep in contact komen? 
“Voor informatie en vragen kan men een mail sturen naar egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl. Ook als 
mensen willen helpen of leuke ideeën hebben, horen we dat erg graag. Verder zijn we op Facebook en 
Twitter te vinden.” 

Tekst: Daphne Bezemer, Merel Klaarmond 

egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 

Uit: Waarneming.nl Nieuwsbrief 53- 2019 
 

 

 

 

 

 

Snelcursus Zeeuws (vertaling in het Nederlands op pag. 31) 

 
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes!  
En nee, u kunt er niets mee winnen…..       
 
“Oar jie dáe ok bie…?” Of bin jie alleênig…… ? 
 
Noe môj us op-ouhe oh….! 
 
Kiek noe us, un pimpampoentje….! 
 
Doe jie us ‘n beetje fesoenluk…! 
 
 
 
Collecteopbrengsten …. 
 

De collecte van de ZOA heeft in ons dorp € 64,64 opgebracht. Dank voor uw gift. 

Afgelopen voorjaar, van 17 t/m 23 maart 2019  was de collecte week van het Reumafonds. 
Samen, het hun regio coördinator Angelique Besling, hebben Linda de Bruine en Corry op ‘t Hof in 
Sirjansland € 266,70 opgehaald. Alle gulle gevers hartelijk bedankt. 
 
Van 3 t/m 8 juni verzorgden de dames Vane en Dooge de collecte van het Epilepsiefonds in ons dorp en dit 
heeft € 133,85 opgebracht. Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
  

mailto:egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl
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De Kookpen door Aline van der Eijk-Bouwman (Sportweg nr. 6)  
 
 
Aardbeiframbooskokos en notentaart 
 
 
Benodigdheden 
 

- Aardbeien/frambozen uit diepvries 400gr 
- Kokosrasp    50gr 
- Cashew-/paranoten   200gr 
- Gesmolten kokosolie   50gr 
- Sinaasappelrasp   1 dessertlepel 
- Ahornsiroop    3 eetlepels 
- Appelsap    50ml 
- Honing     1 eetlepel 
- Gelatine     4 blaadjes 
- Snuf zout 
- Springvorm (ingevet of bekleed met bakpapier) 
- Staafmixer of blender 

 
Bodem 
Hak 150 gram noten fijn en voeg hier de kokosrasp bij. Meng dit met 30 gram kokosolie, 3 eetlepels 
ahornsiroop, een snuf zout en de sinaasappelrasp tot een deeg.  
Doe het deeg in een springvorm en laat, terwijl je de rest maakt, afkoelen in de koelkast.  
 
 
Vulling 
Mix de overige 50 gram noten met de aardbeien, frambozen, honing en 20 gr kokosolie in een blender (of 
met staafmixer) tot het glad is.  
Kook de appelsap en los daarin de gelatine op.  
Meng de gelatine met het fruitmengsel en schenk dit op de bodem.  
Laat het geheel opstijven in de koelkast.  
 
 
Ik geef de kookpen door aan:              mijn buurvrouw hiernaast op nr. 10: Jeanine Neele  
 
 
 
 
Advertentie door een donateur 
 
 
 
Dierenambulance Dierenhulp financieel ondersteunen?  
 
Bankrekening.: NL 15 ABNA 0484 031 066  
 
Onze 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. 
 
De Dierenambulance Dierenhulp helpt, i.s.m. het Dierenasiel SD, in onze gemeente om het aantal 
verwilderde zwerfkatten te verminderen door ze op zo jong mogelijke leeftijd (lees: nog niet vruchtbaar) te 
vangen en na sterilisatie/castratie  weer terug te plaatsen. Helaas ontvangt onze Dierenambulance geen 
financiële bijdrage van de gemeente voor deze taak. Ook om het aantal zeer besmettelijke kattenziektes bij 
uw eigen huiskat te verminderen is het erg belangrijk om tijdig te handelen.  
 
Dus ziet u een zwangere zwerfkat of verwilderde kittens (in uw omgeving of op een camping in uw buurt), 
aarzel dan niet en neem contact op met ons zodat wij deze dieren kunnen helpen en erger voorkomen. 
 



22 
 

Bericht vanuit het dorpshuis 
 
 
 
Het “Eten in Sir” slaat goed aan bij de (bijna) trouwe groep bewoners die van 
deze gelegenheid gebruik maken. Zij laten zich lekker verwennen door het 
kleine groepje vrijwilligers die dit, uit eten in ons dorpje, tot een groot succes 
weten te maken! Maar meer hulp hierbij is van harte welkom. 
 
 
Daarom zoekt Christa Stouten extra hulp om mee te helpen tijdens dit leuke initiatief in het dorpshuis. Want 
gezamenlijk eten is toch vele malen leuker dan alleen aan tafel voor een snelle hap? En het zou eeuwig 
zonde zijn als dit zou verdwijnen…….!? 
 
 
De menu’s worden meestal bedacht door Christa en Jacqueline. Het voorbereiden én klaarmaken van de 
maaltijden wordt nu meestal verzorgd door een paar (vaste) vrijwilligsters: Janny Fluijt, Jeannette Jongman, 
Jacqueline Stouten-Kik, Marianne Vane,  (opm. redactie: en Christa zelf uiteraard).  
 
 
Omdat de meeste deelnemers zelf hun borden vol scheppen bij het buffet, hoeft er niet met volle borden te 
worden gesjouwd. Ervaring in de horeca is dus niet vereist. Maar extra hulp bij het inschenken/serveren en 
rondbrengen van een drankje zou wel erg welkom zijn. Deze vrijwilligers (mannelijk dan wel vrouwelijk) zijn 
onontbeerlijk. Zodat er ook nog tijd over blijft voor de andere vrijwilligers om zelf te kunnen eten, aldus 
Christa. Ook koks en kokkinnen om (thuis) eten te helpen bereiden zijn van harte welkom! 
 
 

En voor alle andere vrijwilligers (m/v) die inmiddels al zoveel soep hebben 
gemaakt, groenten schoongemaakt, aardappelen geschild en pannenkoeken 
hebben gebakken in zulke grote hoeveelheden geldt: een hele grote PLUIM 
voor jullie inzet! (Opm. redactie: er gaat nu het gerucht dat een van de 
pannenkoekenbaksters voorlopig absoluut géén pannenkoek meer wil zien en 
ruiken! Maar of dit waar is blijft gissen….) 
 
 
In het nieuwe seizoen is het de bedoeling dat er wederom diverse maaltijden 
voor “Eten in Sir” worden klaargemaakt en geserveerd. Data volgen nog, maar 
meestal valt dit terug te vinden op het internet (zie voetnoot) of hangt de 
aankondiging op het raam bij het dorpshuis aan de Sportweg. En natuurlijk in de 
vitrinekast bij Isaac Op ’t Hof zijn woning in de Korte Poststraat. Aanvangstijd is  
17.00 uur. Maar kunt u dit tijdstip niet halen en komt u later? Dan is dat ook 
geen probleem, we reserveren dan gewoon uw portie voor het tijdstip dat u wel 
aan kunt schuiven…..!  
 
 
Christa zit voor het nieuwe seizoen te denken aan diverse ovenschotels. Het maakt niet uit wat erin zit als 
het maar smaakt! Heeft u een favoriete ovenschotel, waarvan u vindt dat dit toch zeker eens geproefd moet 
worden door anderen dan uw eigen huisgenootjes? Laat het dan weten. Te denken valt bijvoorbeeld aan: 
een Quiche, een witlofschotel, een visschotel, een vleesschotel, een Chinese koolschotel, een rode kool met 
speculaasschotel, gehaktbrood of Nouvelle Cuisine á la Sir…….  
 
 
Over eten raken we niet uitgepraat, maar helaas kan de redactie van de Sirene niet blijven uitweiden 
hierover, omdat er niet alleen gegeten wordt in het verenigingsgebouw. Er zijn ook nog andere leuke 
activiteiten in ons dorp.  
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Zoals natuurlijk het Winterfeest in het voorjaar van 2019. Toen trad de band GRUSS op met o.a. de 
gebroeders Van der Wielen. Helaas was de opkomst niet zo groot, maar het was reuze gezellig die avond. 
 
 
Natuurlijk noemen we de andere activiteiten nog maar eens die momenteel zorgen voor een redelijk stabiele 
bezetting van het dorpshuis:  
 
- De crèche voor de allerkleinsten tijdens de kerkdienst die zondags ’s ochtends gebruik maakt van de 

grote zaal en niet te vergeten de zondagsschool.  
 

- De yoga die Heleen de Hulster organiseert op de maandagavonden en de woensdagochtenden. Er is 
overigens nog plaats bij deze yogaclub. Voor meer informatie kunt u Heleen bellen. Zij is bereikbaar op 
tel nr. 06 40 45 27 26.  
 

- De dames van de schilderclub die zich dinsdagmiddag (zonder docent) creatief bezighouden en zo de 
mooiste werken creëren. (13-17 uur.) Ook bij deze club is nog ruimte vrij. Dus kom gerust eens een kijkje 
nemen om te zien of u deze hobby (tekenen/schilderen) weer op kunt pakken. 
 

- “Bewust Ontspannen Bewegen” van Mariëlle Baron op de dinsdagavond van 19.15-20.15 uur. 
 

- De Dorpsraad, Sir Vooruit en de club van de Dorpsvisie die voor elke bijeenkomst/vergaderingen ook van 
een van de zalen gebruik maken. 

 

In april heeft Veilig Verkeer Nederland een opfriscursus georganiseerd voor 
ouderen die lang geleden hun rijbewijs hebben gehaald. Dit evenement werd 
goed bezocht. Helaas waren er slechts enkelen van ons dorp zelf aanwezig. 
Reden hiervan was dat men zich hiervoor in het najaar van 2018 al had moeten 
aanmelden. Mensen die dat niet hadden gedaan werden in maart helaas niet 
benaderd, omdat zij geen adresgegevens hadden ingevuld/achter gelaten. 
 
 
Ook wordt het dorpshuis gelukkig nog door diverse mensen gehuurd voor partijen, bijeenkomsten en wat al 
niet, geeft Christa aan. Maar of de Stichting tevreden blijft over de bezetting…? Daarover kan Christa weinig 
melden.  
 
 
Wist u bijvoorbeeld dat zij elke maand aan hen moet doorgeven hoeveel mensen er gebruik maken van het 
dorpshuis? Nee, dat weet waarschijnlijk niemand van ons dorpje. Maar dit is wel een reden om u hiervan op 
de hoogte te brengen. Zodat alle bewoners weten dat, als blijkt dat de (gebruikers)-bezetting te laag wordt 
van ons dorpshuis, dit mogelijk consequenties zal hebben voor het voortbestaan van het dorpshuis. 
 
Wat valt er nog meer te melden? Onze wel bekende dorpsschilder, Jos Otte, heeft de afgelopen ‘winter’-
periode diverse kozijnen en deuren van een verse verflaag voorzien. En de vorig jaar verbouwde keuken is 
inmiddels voorzien van allerlei apparatuur zodat er heel veel mogelijk is. 
 
 

En voor diegene die pas in ons dorpje zijn komen wonen…. In ons dorpshuis is ruimte te huur. U kunt een 
grote - of een kleine zaal huren. De tarieven zijn opvraagbaar bij de beheerster, Christa Stouten. Zij verzorgt 
samen met haar man Han inmiddels al een aantal jaren de catering.  
 
Wilt u uw verjaardag, kraamfeest, trouwreceptie, reünie of welk feit dan ook vieren? En heeft u speciale 
wensen? Neem gerust contact op met Christa Stouten. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer: 
0111  64 23 85 of per e-mail hstouten@zeelandnet.nl. Want zo houden we ons dorpje leefbaar én behouden 
we ons dorpshuis. 
 
https://dorpsraad-sirjansland.nl/activiteiten-dorpshuis/ 
Of meld het aan via deze link: https://dorpsraad-sirjansland.nl/contactwebsitebeheer/)  
Of https://stichtingdorpshuizen.nl/agenda 
 
 
  

mailto:hstouten@zeelandnet.nl
https://dorpsraad-sirjansland.nl/activiteiten-dorpshuis/
https://dorpsraad-sirjansland.nl/contactwebsitebeheer/
https://stichtingdorpshuizen.nl/agenda
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf de jaren 60 … door Joke Goudzwaard 
 
 
In de Sirene van december 2018 ontbrak het stuk over de wederopbouw van Sir na de ramp van 1953. Dit 
kwam door het onverwachte, maar prachtige verhaal van dhr. Iman de Vin uit Rotterdam over de periode die 
hij in zijn jonge jaren bij zijn grootouders in Sir doorbracht.  
 
Om uw geheugen op te frissen blikken we even terug. In de Sirene van dec. 2016 vertelde ik u over de bouw 
van de geschenkwoningen (2 Zweedse - en 1 Deense) aan de Lageweg kort na de ramp. Daarna kwam in 
de Sirene van juli 2017 de nieuwbouw van de 5 woningwetwoningen aan de Kerklaan eind jaren 50 aan de 
orde met een unicum voor die tijd: een lavet. (Voor diegene die deze term niet kennen: dit is een sanitaire 
inrichting geschikt als bad- en wasgelegenheid.) 
 
Hierna volgde, met dank aan Ingrid Krabbe, het stuk over de vele zwaar beschadigde boerderijen en 
woningen en uiteraard over de herverkaveling eind 50 jaren/begin jaren 60. Ook kwam aan bod hoeveel 
woningen in ons dorpje van slechte kwaliteit waren (36%) ten opzichte van de overige kernen in de 
toenmalig gemeente Duiveland. En Sir stond eveneens bovenaan de lijst met eigenwoningbezitters in 1972 
(84%.)  Dit kon u allemaal lezen in de Sirene van dec. 2017.  
 
En in juli 2018 blikte ik terug op de ingezonden brief van 24 april 
1972 aan de gemeente van dhr. L. Hanse namens vele inwoners, 
omdat er veel te weinig woningen werden gebouwd ten opzichte 
van alle andere kernen. Over de jaren 1970 tot en met 1973 
werden er 3 nieuwe woningen gebouwd (in de vrije sector.) 
Onderstaand treft u nogmaals de pagina aan die ik in het 
gemeentearchief aantrof. U ziet dat zowel Sir als Ouwerkerk voor 
de gemeente niet mee telden qua woningbouw. Groei werd vooral 
voorzien in Nieuwerkerk en Oosterland. Sir en Ouwerkerk kregen 
uitbreidingen in de recreatieve sector. (De campings en de 
Salvatorhoeve.) 
 
Uiteraard werden er wel woningen verbouwd en herbouwd, maar 
nieuwe woningen bleven uit. Het enige lichtpuntje volgt in 1973. U 
ziet in bijgaande tabel helemaal links onderin 4 woningen voor 
bejaarden staan. En daar gaat dit stukje dan ook over.  
 
Zoals ik u reeds eerder vertelde, was het zoeken over deze 
nieuwbouw een enorme puzzel. De naam van de opdrachtgever 
was wel terug te vinden: Stichting Woningen en Woongebouwen 
Bejaarden.  
 
Maar in welk dossier ik ook zocht…. niets over de bouwer en de kosten uit die periode. Wel over nieuwbouw 
van bejaardenwoningen aan de Plataanstraat in Nieuwerkerk, aan de Van de Abeelestraat in Oosterland en 
aan de Phoenixstraat in Ouwerkerk.  
 
Op een exploitatietekening van januari 1972 trof ik zelfs 2 blokken aan waarop 4 bejaardentekeningen waren 
ingetekend. Echter dit zat bij stukken over rioleringsplannen van de Kerklaan in Sir.  
 
In een bouwbestek uit de beginjaren 70 vond ik wel een bestek voor nieuwbouw van bejaardenwoningen uit 
1967. Niet van Sir, maar van Oosterland en Nieuwerkerk. Op een andere schets van de Kerklaan in Sir met 
de mogelijke locatie stond een kinderspeelplaats ingetekend. (Deze was gesitueerd op de plaats waar nu de 
familie Hendrikse woont.) Een nieuwere tekening bracht aan het licht dat de bejaardenwoningen dichterbij de 
5 reeds gebouwde woningen aan de Kerklaan moesten worden gebouwd. En plots kwam ik een adres tegen 
van de stichting die de bejaardenwoningen zou laten bouwen. Dit bleek hetzelfde adres te zijn als van de 
woningbouwvereniging Beter Wonen uit Zierikzee. Van dhr. H. Uijl vernam ik later dat dit een dochter-
onderneming was die speciaal voor de bouw van bejaardenwoningen was opgericht. 
 
Omdat ik niet verder kwam in mijn zoektocht, ben ik de notulen van de gemeenteraad uit die periode maar 
gaan doorspitten. Hieruit kwam in 1972 naar voren dat er geld was vrijgemaakt om het bestemmingsplan 
aan te passen zodat eindelijk de 4 bejaardenwoningen in Sir gebouwd konden worden. Op 17 mei 1972 
werd door het Stedenbouwkundig bureau Kuijken uit Middelburg het bestemmingsplan aangepast en op 27 
juni 1972 werd het ontwerp gemaakt. 
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De kaart van het bestemmingsplan waarop de bouwgrond stond die verkocht werd aan de Stichting 
bejaardenwoningen vond ik weer in een heel ander deel van het archief. U ziet hierop de te bebouwen grond 
grijs gearceerd met een witte pijl.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De garantstelling die de gem. Duiveland verstrekte voor de lening aan de St. Woningen en Woongebouwen 
Bejaarden trof ik wel in deze notulen aan. Dit bedroeg het imposante totaalbedrag van f. 783.00,00 waarvan 
f. 165.000,00 voor de 4 bejaardenwoningen in Sir bestemd was. De bouwkosten waren geraamd op ca.  
f. 40.675,00 per woning.  
 
In juni 1972 werd het krediet voor de aanleg van de bestrating en riolering aangevraagd, hetgeen in juli werd 
verleend en in augustus door A. Wandel uit Nieuwerkerk werd uitgevoerd. In september startte dan eindelijk 
het bouwrijp-maken van de grond. Maar wie, hoe, wat blijft tot op heden een raadsel. Over de bouwer van 
deze woningen was en is niets terug te vinden. Navraag bij de huidige woningvereniging heeft helaas ook 
(nog) niets opgeleverd. Mogelijk kom ik hier later op terug. 
 
In de Krantenbank van de Zierikzeesche Nieuwsbode stond de opleveringsdatum: 28 december 1973.  
 
Gelukkig hebben we nog wel een foto uit die beginperiode. Dit blijkt uit de nog niet gemetselde stukken 
tussen de ramen en de voordeuren. Paula Bolier heeft deze foto ter beschikking gesteld.  
 
Paula, heel hartelijk dank!  
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Geen school meer op het dorp en bedrijvigheid 
 
 
De school in Sir is al enkele jaren gesloten. Maar 
gelukkig wonen er nog wel gezinnen met schoolgaande 
kinderen in ons dorpje. Een van hen is Zuzia (Zuzanna 
heet ze voluit) Scieszka en met haar en haar moeder 
sprak ik op 31 mei jl. voor dit stukje in de Sirene. 
 
Zuzia (11 jaar) woont samen met haar moeder Monika 
(30 jaar), haar vader Jakob (32 jaar) en haar 2 jongere 
zusjes Gaja (17 maanden) en de pasgeborene Helena  
(1 week) en haar 5 jarige hondje Diego aan de Sportweg 
in Sir. Drieënhalf jaar geleden zijn zij hier komen wonen. 
Daarvoor woonden ze in Bruinisse. 
 
Alhoewel Zuzia geboren is in Oleśnica (een stad in Polen) spreekt ze perfect Nederlands en vertaalt af en  
toe mijn vragen voor haar moeder. Oma Irena is in de keuken druk in de weer met het voorbereiden van het 
eten. Helaas is Jakob nog aan het werk, want anders had ik in dialect met hem kunnen spreken, begrijp ik. 
Pappa Jakob werkt al langere tijd in onze regio en nu inmiddels 10 jaar bij Hanse Staalbouw, dus mogelijk is 
dat de reden. Zuzia zegt dat zij het dialect van haar vader absoluut niet kan verstaan.  
 
Zuzia heeft slechts 1 jaar in Sir op school gezeten en zij zit nu alweer 2 jaar in Nieuwerkerk op de OBASE. 
Gelukkig is zij niet de enige die naar deze school verhuisd is, want ook Jessy van der Werf, Jessy Neele, 
Rosa & Emmely Stouten en Jax Dooge zitten op deze school. In totaal zitten er 38 kinderen in haar klas.  
 
Wat vind je leuk op school? “Taal” stelt Zuzia beslist, “want daar ben ik best goed in. Ook tekenen op papier 
in 3 D is heel erg leuk” beaamt ze.  
 
Heb je hobby’s? “Ja, ik heb bij Laco op Hip-hop dansen gezeten. Dat is een snelle ritmische dans waarbij 
soms hele grote bewegingen worden gemaakt. In een demoteam verzinnen we dan een dansmix. Vorig jaar 
wilde Jessy van der Werf (die bij Elly Geelhoed op dansles zit) en ik voor Sinterklaas onze danspassen 
tonen, maar omdat er geen geschikte muziek was konden we dit toen niet laten zien. Dat was erg jammer.”  
 
“Ook fiets ik graag samen met Jessy van der Werf. Dan fietsen we bijvoorbeeld naar Nieuwerkerk. Want  als 
ik fiets dan moet ik wel een bestemming hebben” zegt Zizia. 
 
Van wie heb je les op school? “Van meester Maurice Brul, - Jacco Folmer (de directeur) en Oscar Postema.” 
Wat leer je allemaal van hen …..? “Rekenen, taal, spelling, biologie, geschiedenis, Engels….., begrijpend 
lezen.” Zo, zeg ik, dat zijn veel vakken! Als je zoveel uren les hebt heb je dan ook zo veel huiswerk? “Alleen 
voor rekenen en spelling” zegt Zuzia. “dus dat valt wel mee.”  
 
Fietsen jij en de andere kinderen naar school toe? “Nee we maken gebruik van de schoolbus. ”Vorig jaar 
september tot en met november reed Monika nog met de schoolbus naar de school in Nieuwerkerk. 
Vanwege de baby doet ze dat nu niet meer. De leerlingen vertrokken dan om 8.10 uur vanaf hun woning aan 
de Sportweg. 
 
Zuzia vertelt dat de school om 5 voor half 9 (8.25 uur) begint tot 10 over 10 (10.10 uur.) Dan is er tijd om een 
koekje te eten of wat te drinken. Om 12 uur is het middageten op school want de kinderen die vroeger naar 
huis gingen om daar te eten, blijven nu ook op school eten. Kwart over 2 (14.15 uur) zijn de lessen klaar. Om 
half 3 is ze dan weer thuis. 
 
Heb je misschien nog iets meegemaakt op school waarover je wilt vertellen? “Ja, we hadden in Nieuwerkerk 
een superleuke meester, meester Tim Ravia, maar die is toen naar de school in Dreischor gegaan. Hij was 
een super leuke meester. Ik heb maar 1 jaar bij hem in de klas gezeten hier.” 
 
Heb je nog meer leuke meesters? “De meester die godsdienstles geeft op school. Meester Thijs van Wijk. 
Zijn lessen zijn heel erg leuk, stelt Zuzia. Eigenlijk vind ik godsdienstles wel het leukst op school. Meester 
Thijs vertelt onder meer over vrijheid en respect en dat doet hij helemaal uit zijn hoofd.” Heb je geen juffen 
meer wil ik weten? Nee, die gaven les in groep 4 en 5. 
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Wat zou je later willen worden? Stewardess, want ik hou van vliegen en verre reizen maken.   
 
Als je een wens zou mogen doen wat zou je dan wensen? “Ik wou dat ik in een groter dorp woonde met veel 
meer kinderen. Want nu wonen er in Sir niet zoveel kinderen van mijn leeftijd. Toen ik nog in Polen woonde 
waren er veel meer kinderen, want die plaats was vele malen groter dan hier. Als ik in Polen ben dan spreek 
ik meestal af met mijn oude vriendinnen zodat we elkaar weer zien.” Pools verleert ze niet, want thuis wordt 
er nog steeds Pools gesproken en dat is wel zo handig. Dank Zuzia voor dit leuke gesprek met jou over 
school. Nu ik toch hier ben mag jouw moeder Monika iets meer vertellen over haar bedrijf. 
 
 
 
Bedrijvigheid 
 
Monika is 3,5 jaar geleden, dankzij haar echtgenoot Jakob, haar eigen zaak begonnen voor bedrijfskleding 
en persoonlijke beschermingsmiddelen. Inmiddels heeft zij een eigen website; www.Monikas.nl;  en staat ze 
hiermee ook op Facebook. 
 
Langs de Molenweg in Bruinisse staat ook een reclamebord voor “Monika‘s Werkkleding” zeg ik.  
Hoe kwam je op dit idee? Zoals gezegd via Jakob, want er moesten werkschoenen, gehoorbescherming, 
veiligheidsbrillen, broeken, jassen  etc. worden aangeschaft en toen bedachten wij: waarom dit niet via 
internet verkopen en ook aan andere mensen? Want tenslotte zijn er veel meer mensen die Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM ‘s) nodig hebben, toch? (In het Pools heet dit BHP.)  
 
Dus heeft u een jas met reflecterende strepen, een werkbroek of andere beschermende kleding nodig? Kijk 
dan eens op de site van Monika en wie weet vind u daar de kleding of de beschermingsbril/-
gehoorbescherming die u zoekt. Dichterbij kan je het niet hebben……?! 
 
Bedankt hoor, Monika en Zuzia voor dit interview. De redactie hoopt dat jullie met zijn allen nog vele 
gelukkige én succesvolle jaren in ons dorpje zullen hebben.  
 
Sportweg nr. 7 
Telefoon: 06 26 31 32 89 

 

 

 

 

 

Advertentie            
  

http://www.monikas.nl/
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Concert at Sir 

 
 
 
Die middag, 6 juli, begon prima. Het was niet te warm. Zonnig, met 
vrolijke mensen, jong én oud. Kortom heel gezellig. Mogelijk kans op 
een buitje. Maar terwijl ik dit typ regent het en ik vernam dat Machiel 
op dat moment  alles aan het afbreken was, want water en elektra 
gaat helaas niet samen. Om u toch nog deelgenoot te maken van dit 
sublieme evenement in ons  dorpje treft u hierbij een aantal foto’s 
aan van vóór de bui.  
 
Gelukkig kon na de bui het avondprogramma weer worden hervat, 
maar hiervan heeft de redactie geen foto’s gemaakt.  
 
 
U ziet hieronder foto’s gemaakt tijdens het optreden van de bands:  
Band be Four You, Potential Wonder en Anne en de Zeeuwse 
Kofferband. En uiteraard een klein deel van het publiek die middag. 
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Antwoorden Snelcursus Zeeuws (van pag. 20) 
 
 
Hoor jij daar ook bij? Of ben je alleen…..? 
 
Nu moet je eens ophouden hoor….! 
 
Kijk nu eens; een lieveheersbeestje!   
 
Doe jij nu eens fatsoenlijk: m.a.w. Gedraag je…! 
 

 

De Maatschap van de gebroeders Op ’t  Hof 

Er zijn dit voorjaar hele percelen akkerranden ingezaaid. Dit is een initiatief van de gemeente die boeren 
hierbij financieel ondersteunt. In onze omgeving is dit voor het eerst. (opm. red.: Al eerder werd dit door 
enkele agrariërs in Zonnemaire opgezet : Actie Zonnestraal.) De Maatschap van de gebroeders Op ’t Hof 
doet hieraan ook mee. U ziet langs diverse akkers in en rondom ons dorpje nu kleurrijke randen. 
 
De bloemenmengsels bestaan uit een 12-tal bloeiende planten. Er zit o.a.:  klaproos, phacelia, 
ganzenbloem, kleine zonnebloem, margriet, rode klaver, lupine, korenbloem, boekweit  en nog een aantal 
minder bekende soorten in. De bedoeling is dat er hierdoor meer insecten op af komen. In totaal is er dit jaar  
meer dan 30 kilometer akkerrand ingezaaid op het hele eiland.  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

                    Advertentie 
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Wist je dat ……………. 
 
Wist je dat . . . 
 
De redactie van de Sirene nul verstand van paarden heeft……? 
Wij het zelfs hebben gepresteerd om een Fjordenpaard uit te maken voor 
een Shetlandpony.…? 
Marga Piek-Leer hier natuurlijk terecht niet blij mee was…? 
Wij nederig hopen dat ons onbenul bij deze is rechtgezet? Met excuses? 
 
Wist je dat …. 
 
U alle Sirenes die u tot nu toe hebt bewaard…. gewoon weg kan doen…..? 
U op de dorpsraad-sirjansland.nl/desirenearchief/ alle nieuws van toen, de foto’s, de interviews, helemaal 
terug kunt lezen……? 
Ook de kleurplaten eens fijn kunt afdrukken om ze keer op keer opnieuw in te kleuren……? 
Dit wereldwijd kan……? 
Dit niet hoeft, want hier op Sir kan oales………. 
 
Wist je dat……... 
 

Er op het dorp een kattenpaar leeft dat elkaar liever niet in het donker 
knijpt…..? 
Zij daar zelf maatregelen voor hebben getroffen zonder medeweten van 
de oppasburen……?  
Deze zeker meenden te weten dat zij het licht wel degelijk hadden 
uitgedaan……? 
De vakantievierende baasjes toen ze weer thuiskwamen waarschijnlijk 
dachten dat ze een ‘domme meter’ hadden….? 
Je het van een (Sir’se) kat nooit wint……? 

 
Wist je dat ...  
 
Er afgelopen Koningsdag door de lezers van de “Wereldregio” voor piet snot 
kleedjes werden uitgerold voor de vrijmarkt.….. ?  
De voetbalkleren weer uit konden want geen wedstrijd achter de school…? 
De galakostuums voor de Sir’ se Oranjeband, enigszins overdressed waren 
voor de Pubquiz…?… 
Er een ander, toporanjefeest is georganiseerd dan in die krant stond……? 
Daar helemaal niks mis mee was en voor herhaling vatbaar…..? 
We dit volgend jaar wel in de Wereldregio zullen lezen……? 
 

 
Wist je dat….  
 
Het dit jaar op 6 april was…….? 
Er weer aardig wat vrijwilligers aan meededen….? 
Dat er maar liefst 15 zakken aan te pas kwamen.… ? 
Er een totaalgewicht van 80 kilo mee gemoeid was……..? 
We de autobanden niet hebben meegerekend..…? 
Het hier om de schoonmaakbeurt van Sir gaat…….? 
Deze actie wederom voor herhaling vatbaar is…… 
U er de volgende keer gewoon bij kunt zijn ….? 
 
 
Wist je dat…….  
 
Er de afgelopen jaren tot wel 200 mm regen te weinig is gevallen….? 
Deze hoeveelheid niet goed valt voor te stellen….. 
Maar dat dit per m2 gelijk is aan 20 emmers vol met water…… 
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Wist je dat…..  
 
U zich niet meer kunt inschrijven voor de cursus alpineklimmen, snowboarden 
of  skilessen……? 
De oorzaak hiervan de verdwijning van de bergen voor de CZAV zijn…..? 
Wij ons zullen moeten richten op een winter met veel vorst, zodat onze 
onvolprezen ijsbaan weer volledig tot haar recht komt……? 
Wij daar in juli, liggend in de Grevelingen nog maar even niet aan moeten 
denken …….? 
 
Wist je dat….. 
 
Karin en Ruud onlangs een echt sieraad in huis hebben genomen………? 
Dit een heuse Chihuahua blijkt te zijn…. 
Deze door het leven ging als “Cartier”…… 
Maar na een wel erg grondige (tandheelkundige) ingreep bij de dierenarts….  
Het diertje nu de florissante naam “Ratje” draagt……. 
De redactie vreest voor de gezondheid van alle bewoners in huize Boon - Buijtels.……..? 
 
Wist je dat…… 

 
DES BV (Duurzame Energie Sirjansland) op 8 juni jl. hun deuren wagenwijd open 
hebben gezet…? 
Dit vanwege een open dag was voor alle belangstellenden…..? 
Hiervan tijdens een rondleiding een “heuse foto reportage” is gemaakt……? 
En voor diegene die dit niet zelf hebben kunnen aanschouwen…… 
U hierover nog uitgebreid zal worden geïnformeerd…….. 
 

 
Wist je dat ……  
 
De Sirene sinds 2017 grote Nationale bekendheid heeft verworven….? 
Dit niet alleen ligt aan onze “uit de naad werkende” redactieleden….…? 
Maar dit ook de naam is van een korte Nederlandse film gemaakt door Zara Dwinger…… 
(Met o.a. Thor Braun, Olivia Lonsdale, Shahine El-Hamus, Nino den Brave en Dyon Wilkens) 
Deze film bekroond is met vele prijzen van de Nederlandse filmjournalisten….. 
(waaronder de AVROTROS Scenarioprijs en de KNF-prijs ) 
 
Onze redactie hier heel erg blij mee is….. 
Maar wij absoluut geen idee hebben waar deze film over gaat……? 
 
 
Met medewerking van Jeannette Jongman, hartelijk dank hiervoor! 
 
 Advertentie  
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 Sir Vooruit  

 
Lieve lezers van de Sirene, 
 
 
Vanuit een tropische hitte schrijven wij u een bericht van Sir Vooruit. En met deze Sirene kunnen we ook 
mooi terugkijken op het afgelopen half jaar.  
 
Wat we dit jaar in ieder geval niet hebben kunnen doen …….. is schaatsen op onze eigen schaatsbaan. 
Daar waar we vorig jaar tenminste nog een goede vrijdagochtend hebben kunnen schaatsen is ons dit jaar 
helemaal niks gegund. Natuurlijk gaan we door met netjes de ijsbaan te onderhouden en te hopen dat ooit 
het weer ‘gewoon’  vriest in de winter. Wie weet.  
 
Wél hebben we in de Kerstvakantie samen met twee andere ijsverenigingen op het eiland een busreis naar 
de Uithof in Den Haag georganiseerd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het enthousiasme om mee te 
doen vanuit Sirjansland niet erg groot was. Maar diegene die wél meegegaan zijn hebben in ieder geval wel 
kunnen schaatsen. 
 
Het Winterfeest in maart werd verzorgd door de band Gruss uit Nieuwerkerk. En het was top! Wat een talent 
en wat een energie maakt deze band. Voor ons Strajanlanders was het een mooie avond om nog eens over 
de winter van 18-19 te mijmeren. 
 
Koningsdag 2019 te Sirjansland werd dit jaar feestelijk ingeluid door wedhoudster Ankie Smit. Na de 
ontvangst met koffie en oranje tompouce volgde het traditionele Wilhelmus en werd aangehaald hoe Koning 
Willem Alexander heden ten dage zijn Koningschap uitoefent. Na de opening volgde het zogenaamde 
Oranje Bingo. Spanning alom! Bingo lijkt toch iets leuks te zijn op deze bijzondere dag. In de middag was er 
een heuse fietspuzzeltocht georganiseerd. Man, man, wat was er een wind! Maar het plezier was er niet 
minder om. Er zal vast een winnaar geweest zijn, maar dat kunnen we nu even niet meer herinneren. 
(Naschrift red.: er waren een aantal winnaars. Er werden toen meerdere prijzen uitgereikt.) 
 
Na 10 jaar Oranjeband in de Dorpsstraat en het dorpshuis kwam er dit jaar een einde aan dit mooie tijdperk. 
We hadden bedacht een Pubquiz te houden. Veel bewoners waren niet echt bekend met dit fenomeen. Maar 
het was leuk! Na 10 rondes met veel teams kwam er uiteindelijk een winnaar uit.  
 
Alhoewel achteraf bleek dat er ergens toch nog een fout in de puntentelling gemaakt was, mocht dat de pret 
niet drukken. Uiteindelijk doen we het allemaal voor het plezier. 
 
In de pauze heeft onze eigen Sirse Anne en de Zeeuwse Kofferband opgetreden, bijgestaan door muzikaal 
virtuoos Andy Hilleman. Zonder voorbereiding stond hij muzikaal gezien zijn mannetje. Het was leuk!  
        
Na de zomervakantie organiseren we weer voor de 17e keer de Sirse Dorpsbarbecue. Locatie is nog 
onbekend, maar de datum staat vast op vrijdag 30 augustus. Komen jullie ook? 

 
Groeten! 
 
 
Sir Vooruit, 
 
 
Ton Wingelaar 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Foto Ton Wingelaar 
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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 
Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 72 03 45 
Peter Wilmans H. de Vliegerhof 6 64 11 40 
“                     “ “                     “ 06 53 28 04 14 
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 
Marjan van den Anker Sportweg 16 64 34 72 
Tonny Hammink jr. Zandweg 4 64 19 89 
“                     “ “                     “ 06 53 60 42 75 
Ton Hammink sr. Zandweg 4 64 19 89 
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  natte neuzen zijn bij ons welkom voor: 

Het knippen van de nagels, een lekkere wasbeurt, kammen en borstelen, 

Plukken, knippen en scheren. 

 

De hele week op afspraak geopend, dus ook op zaterdag en zondag. 

Lageweg 19  Sirjansland 

Tel: 06- 55 06 96 36 
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        Anne en de Zeeuwse Kofferband op Concert at Sir, 6 juli 2019  foto Joke Goudzwaard 

 
               

 
 
 
 
 
 
Redactie 
 
Kees Haringsma  tel 85 16 05 
Sandra Maat                 tel 06 15 54 44 12 
Joke Goudzwaard tel 64 41 61 
 
& m.m.v. Jeannette Jongman  
 
 
 
 
Colofon 
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van  
182 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. 

http://www.dorpsraad-sirjansland.nl/



