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de laatste pagina van deze Sirene 
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Van de redactie 

 

 

Wat vliegt de tijd! Voor u ligt alweer een Sirene. En dat bewijst ook deze foto hiernaast. 
Wie u hierop ziet staan? De dame in kwestie zat in het bestuur van de bejaardensoos in 
Sir. Waarom wij dit hier plaatsen? Kijk snel op pag. 10 dan leest u wat hiervan de reden is.  
 
Wat treft u in deze editie aan? Onze vaste rubrieken: informatie van de dorpsraad, 
informatie over het dorpsplan, bedrijvigheid, rondom de kerk, het zoekplaatje,  
de schoolfoto etc.   
 
Alle inwoners van ons dorpje kunnen zeker beamen dat hier wonen heerlijk is  Dat blijkt ook wel uit de 
vele nieuwe inwoners, die zich aan u voorstellen in deze rubriek. Ook vele oud-inwoners zijn weer 
teruggekeerd. Sommigen, zelfs na jaren van weggeweest. Enkelen laten ook nog van zich ‘horen’ in deze 
Sirene. 
 
Nog een nieuwtje: U maakt kennis met onze speciale gastschrijver: Huib Uil, voormalig gemeente- 
archivaris van de gem. Schouwen-Duiveland. Hij heeft een prachtig stuk geschreven over ons dorp.  
Kijk maar op pag. 14. De redactie is bijzonder vereerd dat hij aan deze Sirene heeft bijgedragen.  
Heel erg hartelijk dank hiervoor, mijnheer Uil! Dit is echt voor herhaling vatbaar! 
 
En wat te denken van het stuk dat Jaap Jan Op ’t Hof speciaal voor deze Sirene heeft geschreven? U 
leest dit op pag.20. 
 
Om in zomerse sferen te blijven heeft Marjan van den Anker een heerlijk recept bedacht voor deze  
Kookpen. En wellicht weet u nog dat wij in de vorige Sirene mannen opriepen om hun lekkerste recepten 
te delen. Marjan heeft dat heel goed begrepen, want zij geeft de kookpen door aan … ?! 
 
Was dat alles? Nou, nee. Helaas heeft Kees Haringsma besloten om te stoppen met zijn redactiewerk. 
Hartelijk dank, Kees, voor jouw inzet! Hierdoor bestaat de redactie nu slechts uit 2 persoenen. Vandaar  
onze oproep: “Wie komt onze redactie versterken….?”  
 
Meld je dan nu aan. Typvaardigheid niet vereist. Ideeën, goed humeur en hulp bij het samenstellen van 
onze  Sirenes zijn meer dan welkom. Wil je meer informatie neem dan contact op met Joke. 
 
Sandra en Joke wensen u allen een prettige zomer toe.  
Blijf vooral gezond en heel veel lees- en kijkplezier in de Sirene! 
 
 
Wilt u alles rustig in kleur nalezen of bekijken? 
Kijk dan op de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl   
Daar vindt u behalve veel informatie over ons dorp ook alle voorgaande Sirenes:  
https://dorpsraad-sirjansland.nl/desirenearchief/ 
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Informatie van de Dorpsraad & Update 
 
Samenstelling Dorpsraad Sirjansland per 15 april 2021: 
 

Ton Wingelaar Voorzitter 
Priscilla Hilleman Vice-voorzitter 
Anneke Haringsma Secretaris 
Annette Lenos Penningmeester 
Heleen de Hulster Lid 
Willem Marsman Lid 
Jacqueline Kik-Stouten Lid 
 
Ook in de eerste helft van 2021 was het door de coronamaatregelen niet mogelijk openbare 
dorpsraadsvergaderingen te houden. Daarom is er vaker dan normaal huis aan huis informatie verspreid. 
Daarnaast is de website en de Facebookpagina gebruikt. Zodra de coronamaatregelen voldoende 
versoepeld zijn om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis, zal er een openbare dorpsraad worden 
gehouden. De dorpsraad zelf heeft de activiteiten zoveel mogelijk online doorgang laten vinden. 
 

Doordat de zittingsperiode van een aantal dorpsraadleden afgelopen was, en er meer belangstelling voor 
deelname aan de dorpsraad was dan er vacatures beschikbaar waren, zijn er door de dorpsraad 
verkiezingen georganiseerd. Omdat het regelement uit gaat van stemmen met handopsteking is de 
aangepaste procedure vooraf huis aan huis verspreid. 146 dorpsgenoten hebben hun stem uitgebracht 
met als resultaat dat Priscilla, Annette en Jacqueline gekozen zijn. In een online vergadering zijn zij 
geïnstalleerd en is afscheid genomen van Ruud Boon en Nienke Mulders. In de eerstvolgende openbare 
dorpsraadvergadering zal er officieel afscheid van hen worden genomen.  
 

Naast het dorpsplan, waarover elders meer, gaan er een aantal belangrijke zaken voor Sirjansland 
spelen. Zo wordt er gezocht naar deelnemers voor de bewonersparticipatie in warmtetransitie. Ook gaat 
de gemeente een Structuurvisie Wonen opstellen en worden er plannen gemaakt om het riool in 
Sirjansland te vernieuwen, de gelegenheid andere verbeteringen door te voeren. Bovendien is TENNET, 
de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in Nederland, op zoek naar een nieuwe locatie voor een 
150kV station, mogelijk in de buurt van Sirjansland. 
 

Wil je meedenken over één van deze onderwerpen, of over andere zaken, neem dan contact met de 
dorpsraad op. Contact informatie staat op de website https://dorpsraad-sirjansland.nl/ 
 

Namens de dorpsraad: Anneke, Annette, Jacqueline, Heleen, Priscilla, Ton en Willem 
 
 

Advertenties 
 

Hanse Veiligheid  
Lageweg 17  
Sirjansland 
tel. 06-51 25 05 65 
 

• BHV 

• EHBO 

• AED 

• Heftruck certificaat 

• Advies bij RI&E, BHV-
Bedrijfsnoodplan, PBM 
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Update Commissie dorpsplan, Sirjansland heeft een zelf geschreven dorpsplan 
 
 

Belangrijkste activiteit afgelopen periode was het afronden van het dorpsplan. In 2020 
was het conceptplan al in twee delen verspreid. Nadat de reacties vanuit de bewoners 
verwerkt zijn is begin 2021 het hele dorpsplan als concept gedeeld met alle inwoners. 
Ook de reacties op deze versie zijn verwerkt. 
 
In samenhang met het dorpsplan is er eind 2020 een presentatie geweest van een 
initiatief voor de realisatie van Tiny Houses aan de Lageweg naast het dorpsbosje. 
Op basis van de reacties tijdens deze presentatie en de resultaten van een enquête 
door de direct omwonenden hebben de initiatiefnemers zich terug getrokken en is het 
dorpsplan op dit punt aangepast. 
 
Na het verwerken van alle reacties was het dorpsplan, door de bewoners van Sirjansland zelf gemaakt, 
een feit. Het dorpsplan is vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. De lokale pers heeft hier ruim 
aandacht aan besteed. Op dit moment wordt de behandeling in de gemeenteraad door de gemeente 
voorbereid. Bij de behandeling in de gemeenteraad wordt duidelijk welke plannen de gemeente 
daadwerkelijk gaat uitvoeren. 
 
Er zijn vanuit een aantal inwoners vragen gesteld over de manier waarop het dorpsplan tot stand is 
gekomen. De commissie is van mening dat iedereen in de gelegenheid is geweest een bijdrage te geven 
en er zorgvuldig is omgegaan met alle inbreng die de afgelopen jaren is gegeven. Tijdens de volgende 
openbare dorpsraad zal het dorpsplan en de totstandkoming worden besproken. Ook op de website van 
de dorpsraad is meer te lezen over het tot stand komen van het dorpsplan en is het dorpsplan zelf te 
vinden. 
 
Het is de bedoeling dat, zodra de coronamaatregelen voldoende versoepeld zijn, er een informatiemarkt 
zal worden gehouden over de onderwerpen in het dorpsplan. Er worden nog steeds dorpsgenoten 
gezocht voor het verder uitwerken en uitvoeren van de punten uit het dorpsplan, aanmelden kan via de 
leden van de commissie of de website. 
 
Naast het afronden van het dorpsplan zijn de seizoensgebonden activiteiten uitgevoerd zoals de opruim-
dag, het onderhoud aan het dorpsbosje en het inzaaien van de bloemenstroken. Ook is er overleg 
geweest met het Waterschap over onderhoud aan de Dillingsweg, het planten van hoogstam fruitbomen 
en plaatsen van speeltoestellen en de fietsstopplaats aan de Dillingsweg. 
 
Namens de commissie dorpsplan: Anja Hartog, Karin Buijtels, Dineke Mulders, Koos Hanse, Heleen de 
Hulster, Nienke Mulders, Jaap Jan op ’t Hof, Ton Wingelaar, Jacqueline Kik-Stouten, Willem Marsman 
 

Advertenties  
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Buurt WhatsApp Sirjansland 

 
 
 

Beste dorpsgenoten,  
 
Ook Sirjansland doet aan Buurt Preventie. Dit gebeurt via een Buurt WhatsApp (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 Sirse BWA groep uit 80 deelnemers.  

Ook nieuwe inwoners kunnen zich bij de BWA aanmelden mits u 18 jaar of ouder bent. Hierna leest u hoe 
u dat kunt doen.  

Nieuwe inwoners van Sir kunnen zich opgeven bij de Buurt WhatsApp. Stuur een e-mail naar:  
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon. 

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. 

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 als uw huisdier vermist wordt! Hiervoor neemt u contact op met Amivedi  Schouwen-
Duiveland (sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680) 

 
 

Advertenties  
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Ons zoekplaatje uit de Sirene van december 2020 
 
 
Ons vorige zoekplaatje was moeilijk. Maar de redactie had het toch iets eenvoudiger 
gemaakt voor u. Want in diezelfde Sirene stond ook een foto bij de “Wist je datjes” waarin 
het bijenhotel stond afgebeeld. En dat was ook de oplossing van ons vorige zoekplaatje, 
maar dan wel enorm uitvergroot.  
 
 
 

Dat onze lezers van de Sirene toch wel goed opletten was al langer 
bekend. Uit de ontvangen inzendingen werd de volgende winnares 
getrokken:  
 
Mevrouw Nel Veeningen. Hartelijk gefeliciteerd.  
Of moeten we inmiddels “gefelicitaart” zeggen….? 
 
Bij het verschijnen van onze Sirene zal de heerlijke appeltaart, ter 
beschikking gesteld door Kadoshop en Lunchroom De Punt, al lang 
en breed zijn opgepeuzeld vermoeden wij. 

 
 

 
 

Ons nieuwe zoekplaatje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herkent u dit en weet u waar/wat dit is? Geef uw antwoord dan door via onze site of stop een briefje met 
uw antwoord en uw naam in de brievenbus bij een van de redactieleden. Wellicht ben u dan de volgende 
die verrast wordt met deze overheerlijke appeltaart ter beschikking gesteld door:  
 
 
 

Kadoshop en Lunchroom De Punt,  
Scheldestraat 5, Zierikzee  
Tel. 0111 41 37 24 
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 Rondom de kerk in coronatijd (in gesprek met ds. Pronk d.d. 7 mei 2021) 
 
 
 
In onze vorige Sirene vertelde Ds. Pronk over de geluidsproblemen die waren opgetreden bij 
een aantal mensen vanwege het nieuwe kerkorgel. Alhoewel de exacte oorzaak niet viel te 
achterhalen is nu alles gelukkig opgelost dankzij ingehuurde expertise. 
 

In totaal zijn er 3 experts bij betrokken geweest: een expert voor het elektronisch orgel zelf, één voor het 
geluid en een derde voor de programmatuur waarmee het orgel werkt. Om te beginnen is de oude 
sample-set (de opname van het geluid van een bepaald pijporgel) van de computer verwijderd en is er  
een nieuwe op gezet.  
 

Eenvoudig was het niet. Het geluid moest getuned worden op het kerkgebouw, immers elk kerkgebouw is 
anders en uniek. Dus de aard en het volume van elk stemmetje moest aangepast worden. Ook de 
geluidsboxen werden nagekeken. Kortom er kwam veel technische kennis bij kijken die voor ons leken 
niet helemaal te begrijpen was. Maar gelukkig zijn de problemen verholpen. En de kerkgangers die 
voorheen last hadden van het geluid, hebben nu nergens meer last van. En daar is niet alleen de 
dominee blij mee, maar uiteraard de hele kerkgemeenschap.  
 

Sinds oktober 2020 ligt het gemeenschappelijk leven van de kerk grotendeels stil. De vrouwenvereniging, 
de mannenvereniging, de Bijbellezingen, de Bijbelgesprekskringen, de Zondagschool: al deze activiteiten 
zijn nog steeds niet mogelijk. De crèche is door de beperkte groep kerkgangers uiteraard ook niet open 
tijdens de diensten. Alleen de catechisatie voor jongeren kon en mocht tot de Paasdagen nog doorgang 
vinden. Daarbij werden dezelfde richtlijnen als voor de middelbare scholen toegepast.  
 

Wel een lichtpuntje: de kerktorenklok luidt weer voordat de diensten op zon- en feestdagen beginnen. 
 

Op dit moment van schrijven is het coronavirus nog steeds actueel, waardoor er eigenlijk weinig 
veranderd is sinds ons vorige gesprek op afstand. Tot voor kort waren er steeds max. 30 mensen tijdens 
de kerkdienst aanwezig. Hierbij zijn uiteraard de koster, de kerkenraad, de dominee zelf niet 
meegerekend. Wel zijn er nu 7 groepen gevormd, zodat iedereen weer om toerbeurt naar de kerk kan 
komen voor de diensten. De groepen zijn daarmee max. 40 mensen geworden.  
 

Ds. Pronk hoopt van harte dat er een verdere verruiming voor kerkgenootschappen door het Rijk zal 
worden toegestaan in de nabije toekomst. Zodra dat kan, zullen er weer diensten in de kerk van 
Dreischor kunnen worden gehouden met veel meer mensen dan nu het geval is. Maar dat is helaas nog 
afwachten. 
 

Evenals het plan om naar Michigan te kunnen en mogen emigreren sinds begin 2020, waarbij erg veel 
geduld moet worden betracht. 
 

Want de familie Pronk heeft nog steeds geen afspraak gehad op het consulaat van de Amerikaanse 
ambassade in Amsterdam. Dat is tot nu toe 6x afgezegd vanwege de coronacrisis en mogelijk volgt er 
pas in september een nieuwe afspraak. De familie blijft moed houden. Dat is wel duidelijk. 
 

Ds. Pronk en de gemeente in Grand Rapids (VS) hebben echter niet stil gezeten. Zij hebben vele 
pogingen ondernomen door tal van brieven te zenden naar o.a. de Nederlandse- en Amerikaanse 
regering, de Nederlandse ambassade in Washington, vele politici in binnen- en buitenland en andere 
hooggeplaatste personen die wellicht zouden kunnen helpen om hun procedure te kunnen versnellen.  
 

Helaas hebben deze pogingen tot de dag van vandaag nog geen positief vervolg gekregen. 
Het is dus wachten tot de vliegban door Amerika ingesteld voor de Schengenlanden wordt opgeheven of 
ds. Pronk een uitzondering daarop krijgt. Gelukkig staan de opgeslagen dozen met zomer- en 
winterkleding nog steeds binnen bereik. Want stel je voor dat dit in een gehuurde container ergens 
anders ”tijdelijk” was opgeslagen?  
 

Hoe nu verder? Zodra Ds. Pronk en zijn familie het groene licht krijgen om te kunnen vertrekken, zal er 
een formele afscheidsdienst in de kerk worden gehouden. 
 

Kunt u nu al iets vertellen over uw opvolging? Dat gaat heel officieel, aldus ds. Pronk. De landelijke PKN 
moet de kerkenraad eerst toestemming geven voor het kunnen aanstellen van een nieuwe predikant. Zij 
beoordelen of de financiële situatie van de kerk voldoende is om een predikant aan te stellen en voor 
hoeveel uur. Wordt dit geaccordeerd dan start de zoektocht naar de predikant uit de gewenste 
theologische richting. Die richting is voor de gemeente in Sirjansland de Gereformeerde Bond.  
Ds. Pronk schat dat er ca. 200 predikanten zijn die aan dit criterium voldoen.  
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De gemeenteleden mogen namen van kandidaten aandragen. Daarna maakt de Kerkenraad een lijst met 
mogelijke kandidaten, zodat zij bijv. op een drietal personen uitkomen. De beroepingscommissie 
“beluistert”, zoals dat heet, de geselecteerde kandidaten in kwestie. Dat is vergelijkbaar met een 
sollicitatiecommissie, verduidelijkt Ds. Pronk. En uiteindelijk ‘beroepen’ zij er dan één. De uiteindelijk 
gekozen predikant heeft dan nog 3 weken de tijd om te beslissen of hij inderdaad aangesteld wil worden 
en in Sirjansland of directe omgeving wil wonen. Want dat is ook een vereiste. In de praktijk betekent dit 
dat men zo 1 tot 2 jaar verder is aldus Ds. Pronk.  
 
Wederom heel erg hartelijk dank Ds. Pronk voor dit telefonische gesprek voor onze rubriek “Rondom de 
kerk.” 
 
Laten we vooral hopen dat u en uw familie, tijdens het verschijnen van onze Sirene in december 2021, 
eindelijk in Amerika verblijven! Uiteraard allen in goede gezondheid. Zodat uw droombaan dan eindelijk in 
Michigan toch in vervulling kan gaan!  
 
 
Bericht van Staatsbosbeheer  

Deze foto hieronder (gemaakt in 2020) is afkomstig van de heer P. van Loon van Staatsbosbeheer.  
Heel erg hartelijk dank voor deze unieke kijk op Sirjansland, gezien vanaf de loodsen van CZAV! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Advertenties 
 
 
Kik ongediertebestrijding & bedrijfshygiëne  
t 0111 21 80 00 
e info@gripmetkik.nl 
i www.gripmetkik.nl 
Loensweg 27 
4306 NB Nieuwerkerk 
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Eeuwelinge uit Sirjansland 
 
En dit is de pagina waarover wij aan het begin van ons redactionele stukje schreven. 
 
Op woensdag 24 maart jl. werd een herdenkingsboom*) geplant in Sirjansland ter ere van de 100e 
verjaardag van mevrouw Willy Fluijt - Hoogerhuis. Zij bereikte op 11 maart jl. haar honderdste levensjaar!  
 
De eeuwelinge plantte deze boom, een roze Magnolia, samen met burgemeester Jack van der Hoek bij 
de 2 bankjes op de ijsbaan aan de Sportweg. Deze boom deed haar denken aan Opa Mol, aldus  
mevrouw Fluijt haar reactie. 
 
Waarom op die locatie? Omdat zij altijd in het huisje had gewoond daar tegenover, samen met haar 
echtgenoot Teun Fluijt. Tegenwoordig wonen Rudy en Mary Jongman daar.  
Ten tijde van dit schrijven woont mevrouw Fluijt – Hoogerhuis In ’t Opper in Bruinisse.  
  
*) Een gedenkboom wordt, ter gelegenheid van dit heugelijke feit, traditiegetrouw aangeboden door de 
    gemeente Schouwen-Duiveland. 
  
Bijgaand enkele foto’s van dit gebeuren. De grote foto’s zijn afkomstig van de gemeente Schouwen-
Duiveland en ter beschikking gesteld door Nannie Dorst. Heel hartelijk dank hiervoor. 
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De school in Sirjansland van toen uit 1958  
 

(Van links naar rechts af gezien) 
 

De voorste rij:   Daan Minderhout, Kees Heule, José Onderdonck, Leentje Stuik, 
Tonny Kraak dochter van P. Kraak, Anne van de Graaf, Robert Onderdonck,  
Ina op’t Hof en Izaak op’ t Hof. 

  
De 2e rij:    Dick van Felius, Jan Stuik, Betsy van Felius, Adrie Kraak dochter van P. Kraak, 

Truus Kraak dochter van L. Kraak.  
Annie van Felius, Kees Struijk, Janny Mol dochter van A. Mol, en Nel op ’t Hof. 

  
 De 3e rij:     Dirk Fluijt zoon van A. Fluijt, Jacob Bolle zoon van M. Bolle,  

Saartje Goudzwaard dochter van W. Goudzwaard, Jannie Struijk,  
Adrie de Jonge dochter van Jac. de Jonge, Nico Bal, Jan Heule en  
Leen Kraak zoon van L. Kraak. 

  
Achterste rij:  Leen Beije, meester A. Heule en mevrouw J.J. Heule-Kip.  
  
 Heel veel dank Ingrid Krabbe voor het delen van deze foto en het doorgeven van alle namen! 
 

Advertenties 
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Bedrijvigheid  
 
 
De loodsen van Koos en Rianne Hanse, van Jac. Hanse 
Dakenmakers, aan de Lageweg in ons dorp hebben een enorme 
metamorfose ondergaan. Vorig jaar was Koos met zijn 
medewerkers begonnen om de asbest van het  dak af te halen. 
Gebouwd in de begin jaren 60 van de vorige eeuw was dit 
materiaal gebruikelijk op schuren en loodsen. In hun witte 
beschermende asbestpakken hebben zij, ter grootte van 1/3 van 
een voetbalveld aldus Koos, de asbest op professionele en 
vooral veilige manier verwijderd. Wel zo handig dat Koos zijn 
bedrijf dan ook gecertificeerd is in deze werkzaamheden. Zo kon 
hij samen met zijn eigen medewerkers alles zelf uitvoeren. 
 
 
Nadat alles was verwijderd werden er isolatieplaten aangebracht 
en daarna een fikse hoeveelheid zonnepanelen. Welke soort 
zonnepanelen? Polykristallijnpanelen: deze panelen worden vaak 
gebruikt op grotere oppervlaktes en dat is bij Koos zijn loods dan 
ook het geval. Het vermogen van 1 paneel is 390 Watt.  
 
 
De ligging van de loodsen is uitermate geschikt voor de 
zonnepanelen. In de morgen gaat de zon op aan de ene kant  
van de loods waarna hij vanaf de middag loodrecht over de loods 
heen draait zodat deze in de middag eindigt aan de andere zijde 
(CZAV kant.) Op deze manier wordt het dak volledig benut. 
 
 
Toch is de redactie erg benieuwd naar het aantal panelen. Dus 
vragen wij hem: Hoeveel liggen er nu werkelijk op jouw dak?  En 
dan komt het antwoord: Er liggen in totaal 1.800 stuks op het dak. 
Dus dat is een enorm energiehoeveelheid. Koos zou voor ons 
dorpje wel 3 x de energie kunnen gaan leveren.  
 
 
Helaas is dat nu nog niet mogelijk vanwege allerlei administratieve vereisten. 
Koos had gehoopt dat er vanuit de gemeente iemand met kennis van terug-levering aan de eigen 
gemeenschap was opgestaan. Zij streven er tenslotte ook naar om ons eiland energie-neutraal te maken. 
Maar helaas…. misschien dat dit er in de toekomst ooit nog van komt.  
 
 
Want het is inderdaad een prachtig initiatief dat hier, dankzij jullie, is gerealiseerd. Dit is toch veel beter 
dan dergelijke panelen in het landschap neerleggen. Er zijn tenslotte grote loodsen genoeg in en rondom 
Sirjansland zouden we denken……..  
 
 

Bedankt hoor Koos voor deze informatie! Wij hopen van harte dat ons dorpje op de een of andere manier 
bij jouw bedrijf stroom kan afnemen in de toekomst! 
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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 12.00-20.00 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 met (pool)biljart / dartbord 
- Verse patat 
- Uitgebreid assortiment snacks en ijs 
- Lekker eten of liever afhalen: 
Diverse salades 
Diverse vers belegde pizza’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 
- Zwembad met ligbedden 
- Animatie 17-07 t/m 27-08-2021 (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. 
Hopelijk gooit corona dit jaar geen roet in het eten… 
 
 

Graag tot ziens op Camping ’t Hoge Zand! 
En blijf allemaal gezond! 

 
 

Camping ’t Hoge Zand – Zandweg 4 – Sirjansland – Tel. 0111-641989 – 
www.campinghogezand.nl 
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SIRJANSLAND OUD EN JONG door Huib Uil  
 
 
De gravure laat het ons zien: te midden van veel lommer lag Sirjansland in de zeventiende eeuw in het 
Duivelandse landschap. Het dorp koesterde zijn eigen status, zijn rechten en zijn kerk. De inwoners van 
nu staan in een lange traditie waarin vele lijnen hen binden met het verre en nabije verleden. Met meer 
dan zevenhonderd jaar geschiedenis achter zich is Sirjansland jong, want oud is niet van toepassing op 
dit springlevende dorp. 
 
In de middeleeuwen hebben een aantal stormvloeden grote schade veroorzaakt in de Nederlandse Delta. 
De eerste stormvloed, die ingrijpende gevolgen had voor Zeeland, was de Sint Aagtenvloed van 5 
februari 1288. Toen verdween het toenmalige eiland Dreischor in de golven. Weliswaar werd Dreischor 
herdijkt, maar een deel daarvan bleef erbuiten wegens het ontstaan van het Dijkwater. In 1305 gaf graaf 
Willem III de schorren aan de overzijde van het Dijkwater en tegen Duiveland gelegen aan zijn 17-jarige 
broer, Jan van Beaumont, om die te bedijken. De nieuwe polder kwam kort daarop gereed. 
 
Sirjansland werd naar zijn indijker genoemd: ’s-Heer Jansland, later ingekort tot Sirjansland of, zoals de 
inwoners het liefkozend noemen: Sir. Een andere naam – Klein Dreischor – heeft het niet gehaald. Maar 
Dreischor is wel terug te vinden in het wapen van Sirjansland. In het schildhoofd zijn de drie schapen uit 
het wapen van Dreischor verwerkt. 
 
Jan van Beaumont (1288-1356) noemde zich naar zijn voornaamste bezitting: de stad Beaumont in 
Henegouwen, die hij kreeg na het overlijden van zijn vader, graaf Jan II. In Holland was de stad 
Schoonhoven in zijn bezit. Deze en andere bezittingen maakten Jan van Beaumont tot de rijkste leenman 
van de graaf. Bovendien was hij een van de bekendste ridders van zijn tijd. Er was geen strijd in de 
Zuidelijke Nederlanden of Jan van Beaumont heeft daaraan deelgenomen. Daarbij schuwde hij het geld 
niet want hij vocht niet alleen aan de zijde van zijn broer, maar ook aan de zijde van de Franse koning.  
 
Na zijn overlijden vervielen de bezittingen van Jan van Beaumont aan de zoon van zijn dochter Johanna: 
Jan van Chatillon, graaf van Blois. Jan van Blois was een levensgenieter die behalve Frans ook 
Nederlands sprak en vaak in Schoonhoven of in de stad Tholen, zijn belangrijkste Zeeuwse bezit, 
verbleef. In tegenstelling tot zijn grootvader was Jan van Blois liever op de jachtvelden dan op toernooien. 
Maar ook op de slagvelden was hij te zien, maar niet altijd met succes.  
 
De negentiende-eeuwse schrijver Cd. Busken Huet wist hem kernachtig te typeren in een zin waarvoor je 
eerst diep moet ademhalen: “Speler, drinker, danser, ruiter, jager en vrouwenjager – daarbij eerbiedig 
kerkelijk, liefdadig, niet misdeeld van kunstzin, ongeletterd maar even bereid aan een natuurlijk dochtertje 
een handschrift met miniaturen als aan een kleine vriendin een rijpaardje ten geschenke te geven -, 
vertoont ons Jan van Blois, noch mensenslachter, noch mysticus, het beeld van de onbezorgde, vrolijke, 
levenslustige, fashionabel edelman; te zeer vreemdeling en te ver van het volk om in allen dele voor 
nationaal te kunnen doorgaan, maar door vorming, lotgevallen en voorkeur beslist Nederlander, type van 
zijn stand en van zijn tijd, enfant chéri des dames.” 
 
Het was deze Jan van Blois die zorgde dat voor zijn Sirjansland een eigen keur werd vastgesteld. In 40 
artikelen werd vastgelegd welke straffen zouden worden opgelegd bij met name genoemde delicten. 
Sirjansland was een hoge heerlijkheid waar desnoods de doodstraf kon worden voltrokken. Vanaf het 
begin van de 17de eeuw hadden Oosterland en Sirjansland steeds dezelfde ambachtsheer of ambachts-
vrouw. De bekendste onder hen was Susanna Maria Lonque, die in 1715 ambachtsvrouw werd en ook 
voor Sirjansland veel heeft gedaan. 
 
De binding met Oosterland kwam ook op andere bestuurlijke terreinen tot uitdrukking. Zo hadden beide 
heerlijkheden dezelfde baljuw en secretaris. Die personele banden leidden er tenslotte toe dat in 1815 
Sirjansland en Oosterland werden samengevoegd. Al eerder, in 1683, waren de polders Sirjansland en 
Oosterland gefuseerd. 
 
Het inwoneraantal van Sirjansland is altijd bescheiden geweest. In 1680 telden het dorp en de polder 
vermoedelijk zo’n 140 inwoners. Langzaam is dat aantal gestegen want in 1795 woonden hier 236 
personen. In de jaren 50 van de twintigste eeuw daalde het inwoneraantal beneden de tweehonderd om 
vanaf de jaren tachtig weer langzaam te gaan stijgen. Per 1 januari 2020 telde Sirjansland 335 inwoners. 
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De kleine omvang van het dorp is een van de redenen dat hier slechts een kerk is. De oude Hervormde 
kerk werd helaas na de watersnoodramp van 1953 afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De eerste 
predikant had Sirjansland na vele verzoeken in 1659 gekregen. De meest avontuurlijke onder de herders 
was ds. Gerardus Jorissen (1759-1837). Hij was geboren in Venlo, werd monnik en later professor. Hij 
gaf er echter de voorkeur aan te gaan preken. Dat bracht hem op ongedachte wegen, maar ook in 
aanraking met anderen. Het leidde ertoe dat hij in 1793 vluchtte omdat hij protestant wilde worden. Hij 
brak met zijn verleden, ging in Utrecht theologie studeren en trouwde. In 1820 kwam hij vanuit Renesse 
naar hier om er predikant te worden.  
 
Als een echt volwaardig dorp kreeg Sirjansland zijn eigen school. Kort na 1600 vestigde zich hier de 
eerste meester. Spijtig is dat die, na 408 jaar, in 2016 moest sluiten. De landbouw bleef door de eeuwen 
heen het belangrijkste middel van bestaan. Daarnaast gaf de haven de Staart bedrijvigheid. De ramp van 
’53 trok ook in Sirjansland zijn sporen en zorgde er voor dat de molen verloren ging. 
 
Het verenigingsleven was vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw bloeiend en gaf veel 
ontspanningsmogelijkheden. Nog in 1956 werd hier een meisjesclub opgericht met zeven leden onder de 
naam: B.I.M., letters die stonden voor: Beatrix, Irene, Margriet en tegelijk Marijke, zoals de naam van 
prinses Christina aanvankelijk luidde.  
 
De dorpsraad en ‘Sirjansland Vooruit’, de naam voor de Oranje- en ijsvereniging, staan in een stevige 
traditie. Het dorpshuis neemt bij de activiteiten een centrale plaats in. De dorpskrant ‘Sirene’ gaat op naar 
zijn vierde lustrum, dat wil zeggen dat in 2022 de twintig jaar vol wordt gemaakt. 
 
Het kleine kernenexperiment, gestart in 1977, heeft in veel opzichten positief gewerkt voor Sirjansland. 
Door onder meer woningbouw groeide het dorp en heeft het opnieuw mogelijkheden om aantrekkelijk te 
zijn voor nieuwe inwoners. De nieuwe dorpsvisie zal daaraan meewerken. Het allerbelangrijkste is dat de 
inwoners de dragers zijn van het dorp en dat betekent een open oog en oor voor elkaar. Nee, dit dorp is 
niet zevenhonderd jaar oud, het is ruim zevenhonderd jaar jong! 
 
 
Sirjansland op het eind van de zeventiende eeuw (Zeeuws Archief, Collectie Schouwen-Duiveland). 
 

 

De redactie bedankt de heer H. Uil heel erg hartelijk voor dit fantastische stuk over Sirjansland! 
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Bijzonder verhaal bij een foto…… 
 
 

Dit plaatje hiernaast is geen foto, maar het verhaal erachter is wel een verhaal 
apart. Vandaar dat u dit aantreft in deze rubriek. 
 
Afgebeeld ziet u een vloeistofduplicator. Wat heeft dit met Sir te maken vraagt u 
zich af? Leest u maar…! 
 
In 1976 begon Gerard Oele als leraar op de lagere school in ons dorp. Hij was 
meester Heule opgevolgd na diens pensionering.  
 
Gerard vertelt: “Toen ik daar begon, trof ik dit apparaat in de doos aan op school.  
Nog spiksplinternieuw! Ik wist hoe je met dit apparaat duplicaten kon maken en ook wat je daarvoor nodig 
had. De toenmalige schoonmaakster van de school, Willy van Ast-Quist, wist dat echter niet…..  
En daarover gaat dit toch wel bijzondere verhaal.”  
 
Terwijl Gerard, na schooltijd, druk in de weer was met het dupliceren van vellen papier voor de school, 
stapte Willy binnen om met haar schoonmaakwerkzaamheden te beginnen. 
 
“Wat was dát nou? Wat rook zij daar……? Waar kwam die doordringende geur vandaan..? Was dat 
alcohol….? Dat was toch niet die nieuwe meester die hier pas begonnen was, zo na schooltijd…?  
Het zou toch niet waar zijn, dat hier een alcoholverslaafde op school was aangenomen ….?“ 
 
Willy ging op onderzoek uit en trof al snel Gerard aan met het apparaat waarvoor hij als vloeistof 
inderdaad alcohol gebruikte. Willy dacht op dat moment echt dat zij Gerard stevig inhalend en dronken 
aan zou treffen! 
 
“Het eerste infokrantje op Sir dat zo verscheen was eind augustus 1976 een feit,” gaat Gerard verder.  
Mijn voorganger liet briefjes aan de ouders altijd door de kinderen overschrijven, want daar leerden ze 
van, zo zei meester Heule.”  
 
Hoe het apparaat werkte, legt Gerard nog even uit:  
 
“Op een glad en hard moedervel wordt een speciaal carbonvel gelegd (alle kleuren zijn mogelijk) en 
daarop typ je dan je tekst of teken je jouw afbeelding. Hierna bevestig je het moedervel op een rol, die het 
hart van de duplicator vormt en dit gedeelte kan ronddraaien.”  
 
“Op de duplicator bevindt zich een vloeistoftankje, dat ethylalcohol afgeeft aan het moedervel op de rol, 
zodra die met de hand wordt rondgedraaid. Zo kopieert het apparaat een aantal kopieën. Op school in Sir 
had ik een Geha, een voorloper van de  latere stencilmachine.” 
 
“Nu heb ik thuis nog steeds de voorraadtank met alcohol, die nog in gebruik is als ontsmettingsmiddel.  
De Geha stond altijd nog op zolder van onze school, maar zal, net als vele herinneringen aan onze 
school, wel in 2016 in de vuilcontainer zijn gegooid. Best jammer eigenlijk…..”  
 
Maar verhalen en herinneringen over dit grappige voorval, waarbij Willy dacht dat Gerard aan het 
‘inhalen’ was na schooltijd, wilden wij u zeker niet onthouden…! 
 
Want zeg nou zelf, wat zouden wijzelf hebben gedacht als wij in die tijd ter plekke waren geweest…? 
 

Heel hartelijk dank Gerard, voor dit bijzondere verhaal bij deze afbeelding. Jammer genoeg is deze Geha 
er niet meer. Maar gelukkig hebben we nog wel een foto hiervan op internet kunnen vinden, die we 
hieronder plaatsen. En zo ziet dit apparaat er dus in het echt uit.  
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Even voorstellen in coronatijd, gesprek d.d. 7-4-2021 
 

 
 
 
Sirjansland is in trek. De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe 
inwoners hier komen wonen. De redactie probeert in deze 
rubriek alle nieuwe inwoners de revue te laten passeren. Helaas 
verschijnt de Sirene slechts 2 x per jaar. Zo kan het gebeuren 
dat mensen, die hier al langer wonen, nu pas aan het woord 
komen. Dit maal is het de beurt aan: Marianne Harmsen en 
Marcel Beljaars.  

 
Marianne is 54 jaar jong en Marcel is 56 jaar jong. Zij zijn vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf, in hun 
woning aan de Lageweg nr. 5 komen wonen. Beiden hebben kinderen uit hun vorige huwelijk, maar 
alleen Marianne haar 2 kinderen zijn meeverhuisd naar Sir. Vita is inmiddels 18 jaar en Amé is nu bijna 
16 jaar. Ze gaan beiden in Zierikzee naar de Pieter Zeeman. Vita doet dit jaar examen en zal daarna op 
kamers gaan in Breda. Marcel heeft 2 kinderen, Kasper van 22 jaar en dochter Roos van 18 jaar maar die 
wonen nog bij hun moeder. Ze zijn dus, zoals ze dat zelf noemen, een samengesteld gezin.  
 
Beiden zijn afkomstig uit de Randstad. Marianne komt uit Amsterdam en Marcel uit Rotterdam. Via vele 
omzwervingen hebben zij elkaar in Brabant ontmoet.  
 
Hoe komen jullie hier in Sir verzeild? “We hebben een vakantiewoning op de Salvatorhoeve in Ouwerkerk 
gehad en waren zodoende wel een beetje bekend op het eiland. In 2016 hebben we de gok naar 
Schouwen-Duiveland gewaagd en sindsdien hebben we in Dreischor aan de Molenweg gewoond. De 
vakantiewoning werd daardoor overbodig en deze hebben we daarom ook in 2017 verkocht” vertelt 
Marianne. 
 
Zowel Marianne als Marcel staan nog volop in hun werkzame leven, zo blijkt. Marianne is werkzaam als 
zelfstandige in de wijkzorg. Haar werkgebied is heel erg groot. Zo kan het zijn dat ze de ene keer in 
Renesse werkt en de andere keer in Bergen op Zoom of Hellevoetsluis. Marcel is een Allroundwarehouse 
operator bij DSV in Roosendaal, daar is hij verantwoordelijk voor het hele logistieke gebeuren.  
 
Terwijl zij nog in Dreischor woonden, keken zo toch af en toe op Funda naar een vrijstaande woning op 
het eiland. Daar hadden ze hun huidige woning al eerder gezien en elke keer als ze keken stond de 
woning er nog steeds op. Misschien zou dit toch wel iets voor hen kunnen zijn….? Daarop besloten ze 
om toch maar eens de woning te gaan bezichtigen. En zodoende werd een afspraak gemaakt. 
 
Want inderdaad, dit bleek een huis te zijn waar ze wel iets van konden maken! Het oude gedeelte dateert 
van 1910 en het nieuwste gedeelte is in 2010 aangebouwd. Het boft dat ze beiden graag klussen, want in 
het oude gedeelte moest er nog veel worden geklust en verbeterd! Daarnaast houden wij beiden van 
tuinieren en in deze tuin kunnen we daarmee voorlopig nog vooruit” 
 
Door het klussen en corona komen andere hobby’s wat minder aan bod. “We houden van de bergen, 
wandelen graag en we hebben sinds kort een kampeerauto waar nog het e.e.a. aan gedaan moet 
worden.”  
 
Hoe ervaren jullie het wonen hier in ons dorpje? “Onze eerste indruk was heel erg positief,” beamen zij 
beiden. “Wij werden hartelijk welkom geheten en ervaren Sir als een heel gezellig dorp. Buurtjes die zich 
kwamen voorstellen en ook voor ons nog totaal onbekenden die hartelijk zwaaiden en groeten.”  
(Opm. redactie: dan hebben ze Sir nog niet eens meegemaakt tijdens het Winterfeest, het Koningsfeest, 
de BBQ, optredens van Annemarie met de Zeeuwse Kofferband, de eten in Sir- bijeenkomsten en meer 
vrolijke, muzikale gebeurtenissen in en om ons dorpje die Sir Vooruit met haar vrijwilligers organiseert!) 
 
Hebben jullie huisdieren? “Ja, we hebben een 3 jarige gecyperde poes genaamd Lystra (dat betekent 
gestreept in het Portugees) Zij heeft mogelijk al kennis kunnen maken met de andere poezen en katers 
uit de buurt “vertelt Marianne.  
 
Heel erg bedankt hoor, Marianne en Marcel, voor dit telefonische kennismakingsgesprek.  
Wij wensen jullie een heerlijke tijd in goede gezondheid toe in ons dorpje. En laten we hopen dat we 
spoedig weer normaal, zonder corona maatregelen, met elkaar om kunnen gaan zodat jullie kennis 
maken met al het goede dat Sir te bieden heeft! 
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Bericht vanuit het dorpshuis:  
 
Geen bericht, goed bericht…? Helaas vanwege corona zijn er nog steeds 
geen activiteiten in ons dorpshuis. Viel er dan niets te beleven? 
 
Jawel, de verkiezingen op 17 maart jl., waarbij van de 294 opgeroepen 
personen 260*) mensen gestemd hebben. En gelukkig was en is ons 
dorpshuis nog steeds de plek om dat te kunnen doen. We leven tenslotte in 
een democratisch land, nietwaar? 
 

 

*)  Voornoemde cijfers zijn afkomstig van de site van de gemeente Schouwen-Duiveland (verkiezingen maart 2021.)  
 

 
Natuurlijk werd op dinsdag 27 april 2021 het dorpshuis  
heel even in gebruik genomen. Het zag er gewoon 
oranje van. Want heel veel tompoezen moesten corona-
”proof” worden bezorgd.  
 
Dit was natuurlijk het resultaat van de” Tompoezen-bij-
de-bewoners-van-Sir-afleverings-actie” namens Sir 
Vooruit. Meer hierover leest u natuurlijk op de pagina 
van Sir Vooruit.  
 

De enigen die zich gelukkig niets aantrokken van alle coronaperikelen waren de zwaluwen met hun 
jongen. En gelukkig maar. Dankzij de Vogelwerkgroep op Schouwen-Duiveland mochten wij dit stukje 
hieronder opnemen in deze Sirene. Hartelijk dank hiervoor.     
 

    Bericht van de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland  

VOGELWERKGROEP SCHOUWEN-DUIVELAND 
 

(NATUUR- EN VOGELWACHT SCHOUWEN-DUIVELAND) 
 

Sinds 1993 tellen de leden van deze werkgroep op ons eiland het aantal bewoonde zwaluwnestjes. En 
omdat ook hier op Sir vele huizen en schuren zijn, waar deze vogeltjes graag verblijven, vond de redactie 
het leuk om deze informatie van de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland met u te delen.  
Want zeg nou zelf….. Deze diertjes die op een heel milieuvriendelijke wijze enorm veel hinderlijke 
insecten wegvangen, dat wil toch iedereen? Geen muggen- en of vliegenoverlast meer! 
Heeft uw woning ook deze mogelijkheid? Of heeft u vragen over de huiszwaluwen dan kunt u contact 
opnemen met:   

 
 

Ted Sluijter,   Repel 7  Burgh-Haamstede 0111-65 30 14      
Judith Mellenberg,  Ring 40  Dreischor  0111-72 03 41 
 

Telling van de bewoonde huiszwaluwnesten per woonkern 2011-2020 
 

          
Woonkern 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

          

Nieuwerkerk e.o. 36 21 20 26 22 12 30 24 17 40 

Ouwerkerk 46 36 23 20 16 23 30 29 24 28 

Sirjansland 36 25 27 45 57 71 97 107 120 115 

Oosterland e.o. 86 96 75 42 36 36 31 57 62 77 

           
 
Deze informatie is afkomstig uit de folder ”Huiszwaluwtelling 2021”. Dank voor deze informatie. 
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Even voorstellen (nog steeds in coronatijd) 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Yosri Arnold. Ik woon sinds eind 2019 op de Korte 
Noordstraat in Sir samen met mij vriendin Priscilla Hilleman.  
Ik ben 24 jaar en Priscilla is 22 jaar. 
 
Wij hebben elkaar leren kennen op onze opleiding tot 
autotechnici in Bergen op Zoom. En we werken beiden ook als 
autotechnicus in een autogarage. Priscilla bij Auto Kievit in 
Hellevoetsluis en ikzelf bij Auto Kievit in Bergen op Zoom.  
 
Ik had daarvoor ook nog nooit van Sirjansland gehoord. Ik kom 
namelijk zelf uit Roosendaal. Ik ben daar geboren en getogen.  
 
Ik heb het hier reuze naar m'n zin. Ik kan hier lekker mijn 
hobby's uitoefenen. Zoals toeren met mijn brommer en op de 
motor!  
 
Ik woon hier heerlijk samen met mijn vriendin en ik hoop dat dit nog lang zo zal blijven! 
 
Bedankt hoor, Yosri en Priscilla. Wij wensen jullie nog hele gezonde en gelukkige jaren toe in ons dorp! 
 
 
Snelcursus Zeeuws *) de vertaling treft u aan op pag. 25 
 

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

 Ik dienke da’k ‘t begriepe….. 
 Oeh it ‘n……?? 
 Kiek uut! ’t Is eaht…….! 

 

Spreekwoorden en gezegdes 
 

Op de lagere school moesten leerlingen vroeger de betekenis van een spreekwoord of een gezegde 
leren. Tegenwoordig komt dat niet meer vaak voor, zo blijkt. Daarom nemen wij nu de proef op de som.  

Weet u nog de betekenis? De antwoorden treft u aan op pag.  25 
 

 
 
 

 Ergens in groeien…. 
 
 

 Er dik in zitten.. 
 
 

 Blijven doet beklijven…. 
 
 

Onderstaand spreekwoord wilden wij u, zeker in deze coronatijd, 
niet onthouden….. 
 
 

 Iemand in de bouten pakken ….. 
 

 

 
 
 

Collecteopbrengst 
 
Het Epilepsiefonds, verzorgt door Rianne Dooge en Marjan Vane, heeft € 131,60 opgebracht in ons 
dorpje. Iedereen heel hartelijk bedankt. 
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“Boerepraet” door Jaap Jan op ’t Hof  

Ik vind het leuk om een en ander te schrijven in ons dorpsblad over de huidige landbouw en vooral over  
de akkerbouw: het telen van gewassen. Probleem is wel, waar begin je nu eigenlijk mee? Maar het lijkt 
mij het “handigst” om dingen die nu spelen in het groeiseizoen te benoemen en naar ontwikkelingen te 
kijken.  
 
Alles voor ons valt of staat zo’n beetje met het weer. Wij zijn blij met het vochtige vrij koele voorjaar en 
alles groeit als kool. De turbo staat aan. Ik zie nu echt met de dag de aren in de tarwe komen, de 
aardappelen schieten uit de grond: een enorme groeipower heb je nu in de natuur, begin juni. Hoe anders 
was dat de afgelopen jaren, toen warmte en droogte het gesprek van de dag was. De gewassen 
stagneerden in de groei. Wist u dat er dan gesproken wordt over groeistress bij de gewassen… !!  
 
Het lijkt wel de mensenwereld, maar u begrijpt dat dan het gemis aan zoetwater op Schouwen-Duiveland 
naar voren komt. Collega’s in Nederland die wel over zoetwater beschikken kunnen water geven zodat de 
gewassen voldoende vocht hebben en aan de groei blijven en uiteindelijk een veel betere opbrengst 
hebben, dan wanneer je niet kan beregenen zodat de gewassen eerder afsterven.  
 
Vandaar onderzoek en plannen maken of het mogelijk is om zoetwater aan te voeren naar ons eiland. 
Geen idee of het gaat lukken. Op Tholen en Goeree-Overflakkee is het wel aangelegd en je hebt daar 
een andere manier van bedrijfsvoering met meer mogelijkheden. Maar wij moeten het doen met wat we 
hier hebben.   
 
Aan de westkant van Sir, de kant van de campings, is er echte zandgrond. Vooral in april - mei als de 
gewassen klein zijn en er nog kaal land is, kan het daar dan flink zand gaan stuiven. Met een westenwind 
vliegt het stof ons dorp in en vindt u het terug in uw huis. Die stofwolken heb je altijd gehad op Sir. 
Ouderen onder ons weten dat na de ramp, toen alles kaal was, het helemaal een stofbende was in het 
voorjaar.  
 
Aan de oostkant van het dorp stuift het niet, daar zit meer klei in de bodem, dus Sir is op de scheiding 
gebouwd. Die zandgrond was heel lang geleden een zandbank en het loopt richting Oosterland. In 
zandgrond kan regenwater de bodem inzakken en zo ontstaat een zoetwaterbel. Als de bel dik genoeg is 
(15 meter) dan mag een boer van het Waterschap een bron aanleggen en water oppompen en kan dus 
zo beregenen.  
 
Afgelopen jaren zijn veel van die bronnen aangelegd op het eiland. We weten redelijk precies waar zoet- 
en zout water in de ondergrond zit, want de provincie heeft vanuit de lucht met een helikopter laten 
onderzoeken hoe diep het zoute water zit.  
 
Zo weten we dat bij ons aan de noordkant van de Dillingsweg het zoute water op ongeveer 1 meter diep 
zit en dat is op verreweg de meeste plaatsen zo op het eiland. U begrijpt nu ook het belang van die regen 
dit voorjaar en het belang van een zoetwatervoorraad in de bodem, zodat de gewassen niet met hun 
wortels in het zoute water komen. Zoetwater “drijft “ namelijk op het zwaardere zoute water, maar als er 
door droogte onvoldoende zoetwater is, komt het zoute naar boven in de wortelzone van de planten en is 
het foute boel …… Dit proces noemen we verzilting. 
 
Nu zijn wij op ons bedrijf, maar ook collega’s op het eiland, gestopt met ploegen. (Inmiddels 8 jaar.) Dat 
heet: Niet Kerende Grondbewerking (NKG) Dit is een grote verandering in onze bedrijfsvoering. De clou 
is dat we met een apparaat van 3 meter breed met 6 tanden 30 centimeter diep door de grond trekken. Je 
licht dan de grond op die gelijk terugzakt op zijn plaats. Aan dit apparaat zit een ander apparaat 
gekoppeld die de grond 5 centimeter diep bewerkt en vaak zaaien we ook tegelijkertijd. Dus 3 
bewerkingen in één werkgang met 1 trekker. De grond is diep los, maar niet omgekeerd zoals bij het 
ploegen. Groot voordeel van ploegen is dat je in het voorjaar kale grond hebt waar je gemakkelijk in kan 
zaaien en de onkruidbestrijding is gemakkelijker.  
 
Wij hebben allemaal gewasresten. Zeg maar, plantenrommel bovenop liggen, wat lastig kan zijn voor het 
maken van een goed zaaibed. En die gewasresten moeten dood zijn anders gaat het groeien en is er  
onkruid in het nieuwe gewas dat jaar. Dit is dus een hele uitdaging ten opzichte van ploegen. Voordelen 
zijn wel dat de grondopbouw hetzelfde blijft waardoor de bovenste 10 centimeter een actieve laag is met 
veel organische stof die niet jaarlijks wordt ondergeploegd. In die toplaag zit een hele dierentuin, het zgn. 
“bodemvoedsel-web” van schimmels /bacteriën/aaltjes/insecten/wormen. Ik heb wel eens gelezen: 
duizenden op een eetlepel grond! Om de bodem te onderhouden hebben wij bijna het hele jaarrond iets 
op het land staan, dus nadat een gewas geoogst is, zaaien we met de NKG combinatie een zogenaamde 
groenbemestingsgewas en dit blijft in de winter staan. Dit is goed voor de bodemvruchtbaarheid, omdat 
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de grond bedekt is en minder gevoelig voor het winterweer en de kleine organismen in de bovenlaag dan 
hun werk kunnen blijven doen. Die groenbemesters kunnen diep wortelen tot wel 1 meter diep en dat is 
goed voor de ondergrond, want wanneer die plant in het voorjaar afsterft om plaats te maken voor het te 
telen gewas, komen wortelkanaaltje vrij waardoor regenwater de bodem in kan dringen. En zo komen we 
weer bij het begin van het verhaal over de regen dat NKG een methode is om zoveel mogelijk zoetwater 
bovenop dat zoutwater te krijgen, althans dat hopen we.  
 
Nu eindig ik met een heikel punt ……. Hoe krijgen we nu in het voorjaar die groenbemesting weg? Nou 
dan hebben we Roundup nodig. Niet altijd is Roundup nodig, maar vooral als we fijne zaden moeten 
zaaien, zoals uien of bieten, dan kan je niet anders. Dit is een van de dilemma’s in de Roundup-discussie 
waar de EU en de minister voor staan. Als er een verbod komt is de kans groot dat we weer moeten gaan 
ploegen om het land netjes in het voorjaar zaai-gereed te hebben, maar we gaan het zien hoe dit dossier 
zich ontwikkeld . 
 
Nou zeg, het is toch een heel verhaal geworden realiseer ik mij. Ben wel benieuwd hoe 2021 verder 
verloopt. Wordt het toch weer zo warm later in de zomer met toch nog uiteindelijk droogte …??  
We zien het wel hé ……..     Bie een volgende Sirene kunne me terugkieke !!! 
 
Bedankt hoor, Jaap Jan op ’t Hof voor deze unieke kijk op de akkerbouw in Sir! 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Jaap Jan op ‘t Hof 
 
 
Advertenties 
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Wist je dat  
 

Sommige plantjes gewoon niet van ophouden weten….? 
Deze Goudsbloem zó is aangetroffen….?  
Met deze bloem op de  “íesbaene” aan de Sportweg…..? 
Maar toen was het wél 23 januari 2021….  
Wonderlijk…. nietwaar? 
 
Crèmes voor na het zonnen de pijn verlichten vanwege hun hoge vetgehalte….? 
Dit eigenlijk helemaal geen nieuwe uitvinding is…..? 
Want Griekse oma’s smeerden altijd al verse kwark op zonnebrandplekjes…… 
 

 
Deze foto hiernaast door Kees Haringsma is gemaakt…..? 
Hij hiervoor met zijn neus bovenop ‘t onderwerp moest zitten….? 
Weliswaar met een macrolens op zijn camera…. 
Wat dit is…..? 
Een Gerbera, van heel erg dichtbij…… 
 
 

 

 

Vorig jaar bij het padje rondom de kas… 
Dit beeld voor de attente kijker zichtbaar was….? 
Christa Stouten deze foto heeft gemaakt… 
Dit een “heksenkring” wordt genoemd….. 
Waarbij paddestoelen in een natuurlijk voorkomende cirkel groeien… 
Die ontstaan uit de zwamvlok (mycelium) van één exemplaar…  
 
De natuur educatie ouders samen met Sir Vooruit zaadjes hebben uitgedeeld…? 
Dit samenhangt met een wedstrijd….? 
Wie de grootste pompoen kan kweken….? 
Hiervan in september of oktober soep zal worden gekookt…… 
Wij u hierover later zeker nog zullen berichten….. 

 
Sommigen nog steeds niets begrijpen van de afvalcontainers…..? 
Er verkeerd afval in de kledingcontainer wordt gegooid…. 
waardoor deze kleding waardeloos wordt..? (Dat is de WITTE CONTAINER) 
De kledingcontainer toch écht niet lijkt op die van plastic (ORANJE),  
papier (BLAUW) en glas (GROEN)…?! 
Betrokkene mogelijk toch eens naar zijn of haar ogen moet laten kijken……? 

 
 

Er nog steeds mensen uit het dorp het dorpsbosje gebruiken om tuinafval te dumpen…? 
Daar toch de groene vuilnisbak voor is bedoeld…..?! 
Zij deze helemaal gratis kunnen vullen….. (want hiervoor hoeft niet te worden betaald…..!) 
Dus waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan…..? 
 
De ene oplossing het andere probleem veroorzaakt….? 
De drempels in de Lageweg nu veel meer verkeer veroorzaken op de Sportweg…..? 
Daar al ruzies over zijn ontstaan vanwege de hoge snelheden ….? 
Het ene snelheidsprobleem is opgelost .. … 
Maar een ander teweeg brengt op de Sportweg….. 
Zou de dorpsraad of ons dorpsplan hier nog iets in kunnen betekenen….? 
 
Sir een eigen “Christo” inpakkunstenaar heeft.….? 
Deze afbeelding hiernaast het resultaat was…..?  
Of dit blijvend is……? 
Wij hiervan niet op de hoogte zijn…… 
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Wist je dat…. 
 

 
Velen zich storen aan de kale bermen bij de ingang van ons dorp aan de 
Lageweg.  …? 
Of is dit het begin van een nieuwe boomkwekerij van de gemeente….?  
Zou vaste beplanting, zoals in Bru is geplant bij de AH (Green to Colour) …..  
Op deze plek niet een betere oplossing zijn…....? 
 

 

Ons dorpje een energieleverancier rijker is……? 
Dit Koos Hanse is…..? 
Hij ons dorpje zou kunnen voorzien van bergen energie…..? 
Ware het niet dat hiervoor nog geen constructie is bedacht….. 
Die dat in de praktijk toestaat…….. 

 
Encyclopedieën in boekvorm nog steeds bestaan….? 
Maar dat de grootste encyclopedie ter wereld dit jaar 20 jaar bestaat…..?  
De oprichters Jimmy Wales en Larry Sanger zijn…? 
Deze op 15 januari 2001 Wikipedia begonnen…? 
Het zoeken op internet nu een fluitje van een cent is geworden…. 
En dus veel sneller is dan het opzoeken in boekvorm……? 

 
Elke 1e zaterdag van de maand het oud papier wordt opgehaald. ..? 
Dit dan wel in dozen verpakt om 08.30 uur aan de straat moet staan….. 
De opbrengst hiervan naar de zending gaat van de Gereformeerde gemeente in Oosterland …. 
 
 

Ingezonden mededeling m.m.v. Anneke Pronk 
 
 

In dit stukje brengen wij u mevrouw Anneke  Pronk onder de aandacht. Zij zou vorig jaar met haar man, ds. J.Th. 
Pronk naar Michigan in Amerika emigreren, totdat corona hier een grote  streep doorheen zette. Echter de 
voorbereidingen die de familie had getroffen gingen gewoon door.  
 

Sinds februari 2020 is Anneke namelijk gestart met het volgen van Engelse les. Het doel was én is om de Engelse 
spreekvaardigheid (en uiteraard de grammatica) te verbeteren én te vergroten, zodat zij zich in Amerika goed kan 
uitdrukken. Want met alleen een vooropleiding Mavo en MBO (lange tijd geleden) is het nog niet voldoende om je in 
de VS te redden. Alhoewel Anneke tijdens haar 3-jarige verblijf in Israël, 23 jaar geleden, ook veel Engels sprak, is 
Nederlands toch haar vertrouwde taal gebleven. 
 

Op Internet had zij WINNISH gevonden van Winny de Ruiter-van As uit Noordgouwe. Alvorens zij startte met de 
cursus, werd eerst getest op welk niveau zij zat.  Dat bleek niveau: “Pre-Intermediate level”  
(CEFR A2+) te zijn.  
 

Elke week, behalve tijdens de vakanties, krijgt  zij 1,5 uur les waarbij Winny, als enthousiaste lerares, haar leerling 
begeleidt naar een hoger niveau. De lessen vinden plaats bij Winny thuis, uiteraard onder de nog steeds geldende en 
strikte Corona voorwaarden.  
 
De methode die Winny gebruikt voor haar lessen wordt  “StepTo Anglia” genoemd. Veel wordt er geoefend in spraak 
door situaties uit het dagelijkse leven tijdens lessen te behandelen. Bijv. Hoe los je  een probleem op bij een defect 
apparaat dat je net hebt gekocht of bij een verkeerde levering….? Wat zeg je dan tegen de verkoper…? Kortom alles 
heel erg praktijkgericht en dat is geweldig.  
 

Anneke vertelt dat zij daarnaast ook lezingen en Engelstalige muziek beluistert. Ook bestudeert ze het 
grammaticaboek en schrijft woorden op om zo nog meer vertrouwd te raken met de Engelse taal. Inmiddels is 
Anneke ook bezig om de Bijbel in het Engels te lezen. Op haar telefoon is een speciale app daarvoor geïnstalleerd. 
Kortom alles wordt aangegrepen om ‘fluent speaker of English’ te worden! 
 

Behalve lezen en spraakoefeningen tijdens de lessen bij Winny, komt uiteraard ook het Engels schrijven aan bod. Er 
wordt geoefend met brieven - en essays schrijven. Door deze vele oefeningen wordt zo een “Advanced” niveau 
bereikt en dat is het ultieme doel. Want zodra de familie groen licht krijgt om naar Amerika te vertrekken verlaten zij 
Nederland en zullen zich eerder in het Engels uitlaten dan in het Nederlands. Anneke bedankt! En uiteraard ook dank 

aan Winny van WINNISH. 
 

 

  Vanwege het coronavirus zijn er nu ook volop online    
  mogelijkheden om Engelse lessen te volgen bij WINNISH 
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf 1985  …  
 
 
In de vorige Sirene kon u lezen over de bouw van de woningen nr. 10, 12 
en 14 aan de Grevelingenstraat in 1982. Dit stukje gaat over de bouw van 
het andere woningblok in diezelfde straat, enkele jaren later.  
 

Beter Wonen was wederom de opdrachtgever. Ook deze bouw werd 
gezien als ‘een impuls om de leefbaarheid in kleine kernen te versterken.’ 
 

Twee woningen waren bestemd voor bejaarden en 1 ervan was voor een mindervalide. De ontwerpers 
waren, net als bij de vorige woningen, architect Leo de Jong BV en Ir. C. van Ruitenburg uit Rotterdam. 
De bouw startte in 1985 en werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland. 
 

Op de tekening hieronder staan 4 woningen, maar helaas verrezen er slechts 3. Zij werden met subsidie 
van het Rijk gebouwd volgens de Wet Huurwoningen van 1975. Hiervoor was, aldus de informatie uit het 
archief, fl. 4.000,00 beschikbaar gesteld. 

 
Deze woningen hadden een bruto inhoud van 1.011 m3 en een totale 
oppervlakte van 363m2. De totale bouwsom bedroeg: fl. 299.921,00. 
Inclusief grondkosten van fl. 36.921,00 kwam dit totaal op fl. 336.842,00 
voor deze woningen. 
 

De bouw verliep niet vlot. Er bleek een tekort aan productiecapaciteit bij de 
leveranciers van betonplaten en bij de heibedrijven. Hierdoor startte de 
bouw pas op 25 april 1986 en werden de woningen pas opgeleverd op 11 
november 1986, aldus de Zierikzeesche Nieuwsbode. (ZN) 
 

Uit archiefstukken bleek dat er nog een ontheffing moest worden verleend 
door de heer D.A. Haak (Dir. Gemeentewerken van de gem. Duiveland), 
omdat in het bestemmingsplan de afstand tot de weg geen 3 meter bleek te 
zijn. Dit was slechts 2,36 m en dus strijdig met de bouwverordening.  
 

Tekening en plattegrond van deze woningen aan de Grevelingenstraat 1985. 
 
 

 
Helaas was het gemeentearchief, vanwege corona, nog steeds gesloten. Zodat meer informatie uit die 
tijd niet beschikbaar was. Wel kon ik via de Krantenbank Zeeland nog het een en ander over andere  
bouwactiviteiten uit die periode terugvinden. (In de volgende editie hoop ik hierop nog terug te komen.) 
 

Zoals van: Het schoolgebouw, de verbouwing en uitbreiding van het dorpshuis, en de oude smidse. Deze 
informatie is afkomstig uit de ZN van 9-12-1986. Op voornoemde datum werd ’s avonds in het dorpshuis 
open huis gehouden om het resultaat van de verbouwing aan de bewoners te tonen. 
 

De aanleg van het Kerkepad als ontsluitingsweg naar het bedrijf van dhr. J.K. Poot & Zn werd eveneens  
voltooid. Hierdoor kon het vrachtverkeer gemakkelijker dit bedrijf bereiken. Zo werd ook het vrachtverkeer 
in het dorp verminderd. Firma Wandel had dit werk uitgevoerd. Op 10 okt. 1986 werd deze weg officieel 
geopend, aldus de ZN. De gem. Duiveland had nog getwijfeld over de naam van deze weg. Moest het 
Kerklaan worden of toch Kerkepad blijven? Gekozen is uiteindelijk voor dat laatste. Dit pad liep al jaren 
naar de kerk toe, vandaar. 
 
 

Joke Goudzwaard 
 
 
 
 
Deze foto, van de loodsen van dhr. Poot met de nieuwe weg naar 
zijn bedrijf, komt uit het album van mevrouw A. Stuijk.  
Dank hiervoor. 
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De Kookpen door Marjan van den Anker- de Vlieger 
 

Pavlova 
 
Ingrediënten:  
6 eiwitten  
300 gram suiker 
1 eetlepel maïzena 
1eetlepel azijn 
 
 
Voor de vulling:  
Slagroom en vers fruit, bijv. aardbeien, bramen en frambozen of kies natuurlijk wat je lekker vindt.  
Je kunt de slagroom ook mengen met mascarpone. 
 
Zorg dat de mix-kom en gardes vetvrij zijn. 
Mix de eiwitten met de suiker, roer de maïzena los in de azijn en roer dit er ook door, mix totdat je pieken 
kunt maken van de eiwitten. 
 
Leg een vel bakpapier op een bakplaat en maak een grote cirkel of ovaal met het mengsel, zorg dat het 
in het midden maar een dun laagje is en maak een soort wal van de rand zodat je hem makkelijk kunt 
vullen. 
 
Bak de pavlova 2 uur op 100 graden met boven- en onder-warmte. 
 
Laat afkoelen en vul hem niet te lang voor het serveren, want het vocht uit de vulling trekt in het schuim 
en maakt het schuim zacht. Eet smakelijk! 
 
Ik geef de kookpen door aan:          Jan Neele                
  
 
Vertaling in het Nederlands van Snelcursus Zeeuws van pag. 19. 
 
 Ik denk dat ik het begrijp…. 
 Hoe heet ie…..?? 
 Kijk uit! Het is heet….*) 

*) Opm. redactie: dit gaat meestal over gerechten uit de oven. Waarschuwing dat iets heel erg warm is. 

Oplossingen spreekwoorden en gezegdes van pag 19. 
 
De foto die op pag 19 staat, heeft dus een heel andere betekenis dan het plaatje toont: 
 
 Ergens van genieten, kan ook de tegenslag van een ander zijn. 
 Goed in de slappe was zitten… 
 Wie vooruit wil komen moet niet telkens van positie veranderen……! 
 
Dit spreekwoord is speciaal bestemd en vooral in deze coronatijd:  
 

 Iemand stevig omhelzen…..   
 

 

Advertentie 
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Sir Vooruit  
 

 

Hallo lieve vrienden van Sir Vooruit! 
  
Het jaar 2021 kabbelt lekker voort. Alleen voor wat 
betreft de activiteiten van Sir Vooruit kunnen we 
eigenlijk niet zo veel melden. Met uitzondering van 
Koningsdag dan!  
  
Vorig jaar dachten we nog dat we maar één jaartje aangepast Koningsdag hoefden te vieren vanwege 
het coronavirus. Maar helaas bleek het ook dit jaar niet mogelijk om een ‘normale’ Koningsdag te vieren. 
Sterker nog, we hadden zelfs nóg meer beperkingen gekregen van de gemeente. Zo mochten we dit jaar 
niet eens het Wilhelmus ‘ten gehore’ brengen. We nemen aan dat iedereen dit dan maar zachtjes voor 
zichzelf gedaan heeft.  

  

We hadden een oproep gedaan om dit jaar de huizen van Sir te versieren. En 
daar is groots op gereageerd! Uiteindelijk is er een prijs voor het mooist 
versierde huis naar Ad Nuijten gegaan aan de Lageweg. Hij mocht een mooie 
prijs in ontvangst nemen. De prijstaart voor het vlaggen ging naar Ellen 
Westerbeek aan de Sportweg. ‘Het heeft zeer gesmaakt!’ liet ze ons weten. 
Altijd fijn als tradities gewaardeerd worden .  
 

 

Dit jaar kregen alle kinderen van Sir een kleurtekening. Ook hier was een 
prijs mee te winnen. James Flikweert ging er met de prijs vandoor. 
  
Sir Vooruit heeft het hele dorp op oranje tompoezen getrakteerd. Voor zover 
iedereen thuis was zijn er bijna 330 tompoezen voor bij de koffie uitgedeeld. 
Zo was het toch nog een beetje Koningsdag. 
  
Voor de avond was er iets nieuws georganiseerd: een online Koningsdagbingo. Een bingo via Zoom via 
het internet. Iedereen kon veilig thuisblijven achter hun eigen schermpje, en toch meedoen met een leuk 
spel. Best lastig! We moesten er een beetje voor waken dat niemand een verkeerde Bingo meldde. Maar 
dat ging gelukkig heel goed. Er waren vele winnaars, maar de familie Schootemeier en Andréa van de 
Kasteele haalden wel de meeste prijzen binnen. Gewoon geluk? Of gewoon erg goed in Bingo?  
Hoe dan ook, ze deden het fantastisch. Andere prijswinnaars waren Ad & Petra, Manon & Elmar, Merel, 
Lean, Anne-Marie, Emma, Chris, Sabina en Petra. Gefeliciteerd allemaal! Het was voor herhaling vatbaar 
hebben we begrepen. 
  
Tsja, en daarmee was de Koningsdag 2021 weer voorbij. 
  
Stiekem kijkt Sir Vooruit of het straks na de zomervakantie wellicht weer mogelijk is een Dorpsbarbecue 
te organiseren. Dat zou toch weer eens leuk zijn. Mocht dat lukken dan laten we dat uiteraard via de 
oranje Nieuwsbrief weer aan jullie weten. 
  
Wellicht tot dan! 
  
Sir Vooruit 
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 Sir Vooruit  

En als klap op de vuurpijl werd er dus ’s avonds Bingo gespeeld. Digitaal met ca. 50 mensen. Hieronder 
treft u enkele foto’s aan van dit gebeuren. Jammer dat mensen zonder digitale vaardigheden hieraan niet 
konden meedoen. Wel bleek deze bingo heel erg veilig in deze coronatijd! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                           
                                  Advertentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie door 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. 
 
Dierenambulance Dierenhulp helpt, samen met het Dierenasiel SD, om het aantal verwilderde zwerf-katten te 
verminderen door ze op zo jong mogelijke leeftijd (lees: nog niet vruchtbaar) te vangen.  
Na sterilisatie/ castratie worden ze weer teruggeplaatst. Om het aantal zeer besmettelijke kattenziektes bij uw 
eigen huiskat te verminderen is het heel erg belangrijk om tijdig te handelen. Helaas ontvangt onze 
Dierenambulance geen financiële bijdrage van de gemeente voor deze taak.  
 
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. 
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Even voorstellen & terug van weggeweest (interview 13 mei 2021) 

 
 
 

Peter Hanse stelt zich deze keer aan u voor. Hij is geboren in de polder van Bru, 
heel dicht bij de Oudedijk. Op de plaats waar nu het clubhuis van de golfclub in 
Bruinisse staat. Dus bijna in Sir. 
 

Samen, zijn Marisca en Peter in september 2019 hier in Sirjansland komen 
wonen. Marisca is dus terug van weggeweest want zij heeft vele jaren hier in Sir 
gewoond. 10 jaar geleden is zij verhuisd naar Oosterland. Peter is inmiddels 50 
jaar en Marisca is 53 jaar. Beiden zijn echte paardenliefhebbers. En dat is dan 
ook precies de plaats waar zij elkaar hebben leren kennen: tijdens een 

hengstenshow in Oosteind (Noord-Brabant.)  Beiden waren daar aanwezig om een goede match te 
vinden voor de merries. Was dit toeval..?  Toen ze bij elkaar de veulens gingen bekijken, kwam van het 
een het ander en vonden ze elkaar ook wel een goede match. 
 

Dat het klikte tussen hen beiden bleek al snel. Peter woonde toen nog aan de Langeweg in Bru. Hij 
bestierde daar de Pensionstal Scheldemonde, waarin 40 paarden waren gehuisvest. Dus het was niet 
meer dan logisch dat Marisca bij hem introk zodat zij samen dit bedrijf konden voortzetten. Paarden zijn 
hun lust en hun leven, zoveel is wel duidelijk. 
 

In 2019 verkocht Peter de pensionstal en samen met Marisca hebben zij toen hun huidige woning 
gekocht aan de Lageweg. Hier hebben zij geen 40 paarden meer staan, maar wel is de fokmerrie en de 
Fries van Peter mee verhuisd. Behalve beide paarden woont er ook nog een kooikerhondje genaamd 
Duckie en een aantal krielkippen en -haantjes. Deze laatste diertjes regelen vaak, soms met gevaar voor 
eigen leven, de snelheid van het inkomende- en uitgaande verkeer over de Bredeweg. De kater is 
meeverhuisd met Marisca’s dochter Merel naar de Dorpsstraat. 
 

Haar zoon Machiel woont nog steeds op ons dorp, en heeft een barbershop in Renesse. Als 
samengesteld gezin hebben zij nu samen 6 kinderen, waarvan de jongste van 13 jaar Margriet heet. 
Arno, van 21 die meubelmaker is, Robin van 25 die studeert in Den Haag en Annemieke van 27 jaar die 
in Dijon (Frankrijk) woont. 
 

Peter heeft een eigen bedrijf: Hanse Veiligheid. Hij organiseert en verzorgt cursussen BHV, VCA, 
Veiligheidstrainingen etc. Ten tijde van dit interview is hij bijna klaar mijn zijn opleiding Middelbaar 
Veiligheidsdeskundige, hij moet alleen nog zijn scriptie schrijven. Inmiddels heeft hij ook het instructeurs- 
diploma bij het Oranje Kruis gehaald. Dat bleek best pittig, aldus Peter, want alle cursisten op hemzelf na  
waren voor de 2e maal aanwezig voor dit EHBO-examen.  
 
Momenteel zijn ze nog druk met de verbouwing van hun woning bezig, alhoewel dit de laatste fase is. 
Daarna is het klaar. Ze hebben zich voorgenomen om te gaan mennen. Een kar hebben Marisca en hij 
inmiddels al aangeschaft.  
 

Een andere hobby van Peter is de brandweer. Daar zit hij, inmiddels, al 32 jaar als vrijwilliger bij. Hij is 
daar plaatsvervangend ploegleider. Maar helaas is dat nu vanwege de afstand van zijn huis tot de 
kazerne en de snelheid (binnen 4 minuten moet hij na een melding op de kazerne zijn) lastiger. Wist je 
trouwens dat de meeste brandweerlieden voor 80% uit vrijwilligers bestaan die dezelfde opleiding krijgen 
als beroeps…? Gelukkig krijgen deze helden wel een vergoeding.  
 

Alsof dat nog niet genoeg is om zijn tijd aan te besteden heeft Peter ook zijn stamboom uitgespit. Een 
van zijn voorouders, Jan Jacob Hanse, geboren in 1756 te Duivendijke, kwam in 1786 naar Sirjansland. 
Dit is de stamvader van de meeste Hanses in Sir zoals van Koos en de voormalige smid Dirk Hanse en 
vele andere in de vrouwelijke lijn. Vooral het (onder)zoeken van oude aktes over het leven en bezittingen 
van de families heeft Peter’s interesse. Ook Marisca’s voorouders blijken bekende namen uit Sir te zijn. 
Ze noemt o.a. Quist, Bal en haar overgrootvader die Marinus Verstraaten heette.  
 

Marisca heeft samen met de vroegere Natuurouders van de lagere school hier op ons dorpje, Anja, 
Dineke, Gerda, Jeanette, Karin ook deze hobby weer opgepakt. Samen met Sir Vooruit hebben ze zaden 
in het dorp rondgebracht zodat er zonnebloemen en pompoenen kunnen worden gekweekt. Het is de 
bedoeling dat er in de herfst zal worden beoordeeld wie de hoogste zonnebloem en de grootste pompoen 
heeft gekweekt. Hierover zal zeker nog nader bericht volgen.  
 

Voorlopig zijn Marisca en Peter maar wat blij dat zij op ons dorpje wonen. 
Heel veel dank voor dit telefonische interview. Wij wensen jullie samen nog heel veel gezonde en 
liefdevolle jaren toe op dit mooie plekje in ons dorp. 
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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:  
 
 

Richard Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 12 91 00 16 
Jessica Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 40 63 55 77 
Marjan van den Anker Sportweg 16 64 34 72   06 45 37 5412 
Dirk Fluijt Sportweg 2 64 21 08 06 36 33 49 37 

Marcel Beljaars Lageweg 5  06 46 74 14 71 
Sjanie Giljam Lageweg 12   06 13 69 50 86 

Ton Hammink sr. Zandweg 4 64 19 89   
Tonny Hammink jr. Zandweg 4 64 19 89 06 53 60 42 75 

Marianne Harmsen Lageweg 5  06 21 59 25 72 

Adrie de Jonge Grevelingenstr. 30 64 34 76   
Jacqueline Kik-Stouten Dillingsweg 20 64 27 84 06 12 52 38 72 
Annelies Oomen Noord Hogeweg  6 48 33 32 06 23 34 19 61 

Anniek Proost Grevelingenstr. 28   06 30 13 59 62 

Wilma en Cees Struijk Dorpsstraat 15 64 13 72 06 55 81 00 73 
Anne de Valk-Bij de Vaate Lageweg 9   06 50 51 71 09 
Peter Wilmans H. de Vliegerhof 6 64 11 40 06 53 28 04 14 

Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 72 03 45 06 53 40 10 91 
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Advertenties 
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Deze foto komt uit het fotoalbum van Nelly Beije-Heijboer. Afgebeeld staat Marinus Beije in de Korte Poststraat met 
zijn bokken, die hij ‘uitleende” om de geiten te dekken. Jaartal vermoedelijk beginjaren 80 van de vorige eeuw. Op de 
achtergrond ziet u de groentewinkel van Leen en Marie Dorst. Hartelijk dank voor deze unieke foto! 
 
 
 
 
Redactie 
 
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  
182 stuks.  
 
 
Mailadres voor de Sirene: Sirenesir@hotmail.com 
 
 
 
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. 
 


