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Kopij voor de volgende Sirene graag inleveren vóór 15 mei 2022 
via het e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of inleveren bij een van de 
redactieleden. Bellen kan ook;  de telefoonnummers vindt u op de laatste 
pagina van deze Sirene 
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Van de redactie 
 

 
 

Hallo lezers van de Sirene, 
 
Voor u ligt de nieuwste Sirene van december 2021. Met een wel heel vreemd voorblad. De uitleg hiervan 
leest u verder op in deze uitgave. 
 
Wat kunt u nog meer aantreffen? Het stuk van de Dorpsraad en de Commissie Dorpsplan/Old school, de 
foto van de school van toen en uiteraard ons nieuwe zoekplaatje. Zie vanaf  pag. 4. 
 
Deze Sirene is best bijzonder: want hierin treft u een afscheidsgroet aan van ds. J.Th. Pronk. Hij en zijn 
gezin mochten eindelijk naar Michigan (VS) vertrekken. U leest zijn verhaal op pag. 7. 
 
De Sirene zou de Sirene niet zijn als we niet iets nieuws voor u hadden. Zo maakt u kennis met de Scouting 
in Bru, zie pag. 14. Het Shantykoor Neptunus zoekt nog zangers en ook dameskoor Popkoor Vreugd is nog 
op zoek naar zangeressen. 
 
En de kookpen in deze editie is natuurlijk ook heel bijzonder! Want die is geschreven door een man.  
Ja, u leest het goed, heren. Er zijn mannen die niet verlegen zijn! Jan Neele is onze kok in deze rubriek. 
Lees maar op pag. 16. Dus wie durft de volgende keer en schrijft ook in de kookpen……?  
Want laten we wel wezen…. De meeste chef-koks mét en zonder sterren zijn toch meestal mannen? 
 
Verder staan er weer veel verhalen en foto’s in van vroeger én van nu. Zoals het initiatief voor woningen in 
Sir op het terrein naast het dorpsbosje. Kijk maar op pag. 18.  
 
Vanwege corona worden alle interviews voor de meeste rubrieken nog steeds telefonisch gedaan. Zoals 
voor de Bedrijvigheid en het Even voorstellen. Gelukkig zijn er ook nog mensen die zelf hun stukje schrijven. 
Wie het in deze laatstgenoemde rubriek zijn? Kijk maar op pag. 11 en 19. Beide dames wonen hier al iets 
langer, maar stellen zich nu officieel aan u voor. 
 
Kortom, er valt weer genoeg te lezen en te kijken. Veel leesplezier met deze Sirene! 
 
 
De redactie, helaas nog steeds alleen bestaand uit Sandra en Joke, wenst u prettige kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig 2022 toe! 
 
 
 
P.S.  De redactie is nog steeds op zoek naar versterking.  

Wie wil ons team komen versterken?  
Meer informatie is verkrijgbaar bij Joke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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  

 
 
Beste bewoners,  
 
 
Het blijft een bijzondere tijd. Op woensdag 14 juli hebben we dan eindelijk weer een openbare dorpsraad-
vergadering kunnen houden. Deze vond, vanwege de toen geldende coronamaatregelen, plaats in de 
openlucht. De notulen van deze vergadering zijn reeds vastgesteld en zijn terug te vinden op onze website. 
Inmiddels hebben we op woensdag 3 november jl. wederom een openbare dorpsraadvergadering kunnen 
organiseren. Deze keer, zoals vanouds, in het dorpshuis.  
 
In de tussentijd heeft, op dinsdagavond 7 september, ook de informatiemarkt plaatsgevonden. De 
informatiemarkt is ontstaan naar aanleiding van het dorpsplan. Dit plan is inmiddels voorgelegd aan de 
gemeente. Wij zien het dorpsplan als een ‘levend document’, dat wil zeggen dat het een plan is waarvan de 
concrete invulling nog niet bekend is. De informatiemarkt had tot doel u te informeren en opnieuw te 
betrekken bij de verschillende onderwerpen. Wij zijn ons ervan bewust dat de uitnodiging voor deze 
informatiemarkt laat bij u terecht is gekomen, maar ook indien u niet aanwezig kon zijn, kunt u met ideeën 
altijd bij ons (of de Dorpsvisie) terecht.  
 
Wij proberen meer met u te communiceren via onze website en onze facebookpagina. Zo kunnen we 
informatie die wij ontvangen, zoals bijvoorbeeld over het 150 KV-station of de warmtetransitie, gemakkelijker 
met u delen. Belangrijke mededelingen blijven wij huis-aan-huis verspreiden, we weten dat niet iedereen 
(graag) gebruik maakt van het internet. Daarnaast gebruiken we de informatieborden bij de brievenbus en 
het dorpshuis. We onderzoeken de mogelijkheid om informatie per e-mail te verspreiden.  
 
Wilt u meedenken over bepaalde onderwerpen, heeft u ideeën voor verbeteringen of bent u het ergens niet 
mee eens, laat dan van u horen. We zijn te bereiken via het contactformulier op www.dorpsraad-
sirjansland.nl. U kunt ons ook gewoon aanspreken op straat of een briefje in de brievenbus doen bij een van 
de leden.  
 
 
Vriendelijke groet, 
namens de Dorpsraad  
 
Anneke, Annette, Jacqueline, Heleen, Priscilla, Ton en Willem  
  
 

 
 
 
 
 
                                                                                         Foto D. van Noord tijdens openbare DR vergadering 14-7-2021 

 

Advertenties 
 

   DRU yoga in het dorpshuis 
 
   Wil je versoepelen en tegelijkertijd ontspannen? 
   Kom dan op maandagavond naar yoga. 
   DRU yoga staat voor een vloeiende  
   toegankelijke vorm van yoga voor alle leeftijden. 
 
   Bel mij, Heleen de Hulster,  
   gerust voor informatie: 06 40 45 27 26  
   of vraag informatie op per mail:   
   heleendehulster@gmail.com 
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Een korte update van Commissie Dorpsplan/ Old School  
door Willem Marsman d.d. 14-11-2021 
 

 
 
De stand van zaken betreffende de onderwerpen waar de commissie Dorpsplan bij 
betrokken is: Op 7 september 2021 heeft een informatiemarkt plaats gevonden waarin de 
verschillende onderwerpen besproken zijn met belangstellenden en nieuwe ideeën zijn 
verzameld. 
 

 
 
Toekomst Schoolgebouw: In de gemeenteraad is besloten in 2022 de herontwikkeling van het voormalig 
schoolgebouw als gemeentelijk project op te pakken en in overleg met de dorpsraad hiervoor een prijsvraag 
uit te schrijven. In het dorpsplan wordt voorgesteld er meerdere betaalbare woningen te maken. 
 
Woningbouw: Er is behoefde aan meer woningen in Sirjansland. Met de gemeente is besproken wat de 
mogelijkheden zijn. De gemeente doet een inventarisatie voor de mogelijkheden voor woningbouw in de 
dorpskernen. Daarnaast worden initiatieven vanuit bewoners ondersteund. 
 
Verbeteren openbare ruimte dorpshart: In 2022 zal door de gemeente een stedenbouwkundig 
uitwerkingsplan voor de openbare ruimte van het dorpshart Sirjansland gemaakt gaan worden. Bewoners 
zullen hier middels een participatietraject aan deelnemen. In de begroting zal hier € 770.000,00 voor worden 
gereserveerd verdeeld over de jaren 2023-2025. 
 
Speelterrein achter de school: Het idee is om de ontmoetingsplek achter de school nog aantrekkelijker te 
maken voor jong en oud. Er wordt gedacht aan speeltoestellen voor kinderen, beweegpark voor ouderen en 
fruitbomen voor meer biodiversiteit. Omwonenden hebben ook het idee van een kinderboerderij ingebracht. 
Dit zou moeten gebeuren met behoud van de huidige voorzieningen. Van verschillende kanten zijn eerste 
toezeggingen gedaan voor de invulling. 
 
Dorpsbosje: Samen met Staatsbosbeheer wordt gekeken op welke manier het dorpsbosje aantrekkelijker 
kan worden gemaakt voor de bewoners en de natuur. Een groep bewoners zette zich in om het onderhoud 
uit te voeren. Er is nog overleg nodig om tot overeenstemming te komen met betrokken partijen. 
 
Fietsstopplaats Dillingsweg: Het plan voor de fietsstopplaats op de Dillingsweg wordt verder uitgewerkt. 
Volgende stap is het maken van een ontwerp en het starten van de procedure voor het krijgen van een 
omgevingsvergunning. Ook worden sponsoren gezocht. 
 
Verkeer: Op een aantal punten in en rondom Sirjansland is er overlast van verkeer. Dit betreft onder andere 
de ingangen bebouwde kom op de Bredeweg, doorgaand verkeer door de Sportweg/Lageweg en snelheid 
op de Dillingsweg. Dit is meerdere keren met de betroffen instanties besproken. Overleg blijft nodig om te 
komen tot verbetering van de situatie. 
 
Steiger Grevelingen: Het onderhoud aan deze populaire plek aan de Grevelingen wordt besproken met de 
uitvoerders. Daarnaast blijft er de wens de steiger te verlengen. 
             
              

 

 
Foto Willem Marsman 
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Ons zoekplaatje van de vorige editie 
 

 
 

Was dit zoekplaatje echt zo moeilijk?  Want wij ontvingen slechts een  
reactie. Gelukkig wel met de goede oplossing: 
 
Janny Fluijt is de inzendster en zij kwam met de juiste oplossing!  
 
 
Het is een deel van de herdenkingsplaquette die bij de familie I. op ’t Hof 
aan de Korte Poststraat in de gevel is bevestigd, vanwege het 700 jarige 
bestaan van ons dorpje in 2002. 
 

 
 

Zij en haar man Dirk mochten de overheerlijke appeltaart, ter beschikking gesteld 
door Kadoshop en Lunchroom De Punt, in ontvangst nemen. De redactie hoopt dat 
deze lekkernij gesmaakt heeft. Hartelijk gefeliciteerd! 
 
 

 
 

Ons nieuwe zoekplaatje 
 
Dit zoekplaatje is niet al te moeilijk vonden wijzelf. Onze fotograaf vond deze 
afbeelding 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 door 
Kadoshop en Lunchroom De Punt! 
 
 
 
 
Kadoshop en Lunchroom De Punt,  
Scheldestraat 5,  
Zierikzee  
Tel. 0111 41 37 24 
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Rondom de kerk door ds. Pronk  (15 november 2021) 
 
 
 
 
Wat vliegt de tijd toch. Zo is het zomer en genieten we van het warme weer en de uitbundige zon, zo is het 
weer herfst en genieten we van de gouden pracht aan bladeren die van de bomen dwarrelt en neervalt. Wat 
is de schepping mooi… En zeker hier in het prachtige Zeeuwse landschap genieten we daar met volle 
teugen van. En tegelijkertijd, wat besmeuren en verknoeien wij de schitterende schepping als mens met 
onze vaak onbegrensde en onbeteugelde verlangens. De natuur is zo voor ons als een diepe en heerlijke 
boodschap én fungeert als een spiegel.  
 
Dat is de boodschap die met de diepte van Gods Woord, de Bijbel, onderbouwd, uitgediept en uitgewerkt 
wordt in de kerk. Sirjansland moet het tijdelijk stellen zonder de kerkdiensten op zondag. Door de opleving 
van corona dit najaar zijn wij opnieuw uitgeweken naar Dreischor. We zijn de kerkelijke gemeente en de 
stichting die het gebouw beheert enorm dankbaar dat wij daar kunnen kerken op zondag. We kunnen daar 
met de hele gemeente bij elkaar komen en ons toch aan alle maatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand, 
mondkapjes, etc. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit nog wel even duren.  
 
Er is ook groot nieuws uit de pastorie in Sirjansland. Zoals u weet wachten wij al 20 maanden op visa om 
naar de VS (Grand Rapids, Michigan) te kunnen vertrekken. Eind 2019 kreeg ik een beroep van de 
Providence Reformed Church daar om hun predikant te worden. De Heere maakte mij duidelijk dat ik dit  
beroep moest aannemen. Maar wie had kunnen voorzien welke weg zou volgen? Corona brak uit. Er kwam 
een vliegban. En daardoor werden er geen visa meer verstrekt. De innerlijke strijd was groot bij mij.  
Zou ik mij vergist hebben? Als de Heere roept, zal Hij toch ook de weg openen? Op 13 september 2021 
werd wel een dieptepunt bereikt. Wij waren afgereisd naar het consulaat van de VS in Amsterdam maar 
kregen door de vliegban een afwijzing. Groot was het wonder voor ons toen een kleine twee weken daarna,  
volledig onverwacht, de opheffing van de vliegban werd aangekondigd door president Biden. Nog groter was 
de verwondering en de dankbaarheid toen wij vrijdag 12 november een email kregen van het consulaat in 
Amsterdam dat we onze papieren moeten opsturen en dan onze visa zullen krijgen. Inmiddels zijn de 
papieren opgestuurd en wachten we op onze visa. Deze periode van 20 maanden was een oefening om bij 
de dag te leven en alles, maar dan ook echt alles, in de hand van God te leggen. Hij is goed! Dat zien we 
toch ook in de natuur om ons heen? En die boodschap wordt benadrukt en uitgediept in de Bijbel.  
 
Wij weten nog niet wanneer wij zullen vertrekken, maar verwachten dat het spoedig zal zijn. Mochten wij 
elkaar niet meer ontmoeten of zien, dan wensen wij u het beste toe. Wij zien terug op een goede en mooie 
tijd hier in Sirjansland. Bedankt!  
 
Ds. J.Th. Pronk 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze foto, afkomstig uit het privécollectie van de familie Pronk, is ca. 2 jr. geleden in Chicago (VS) gemaakt, 
                 in een wolkenkrabber van 314 meter hoog. Dank hiervoor.            
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Buurt WhatsApp Sirjansland 

 
Beste dorpsgenoten, 
 

In ons dorpje is er ook een Buurt Preventie. 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 buurt-
bewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burger 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 58 deelnemers. Wil jij ook deelnemen? Geef je dan ook op. 

Hoe kan je deelnemen aan deze Buurt WhatsApp?  

Stuur een E-mail naar: bwasirjansland@zeelandnet.nl met jouw naam, adres en het nummer 
van jouw 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 voorlichtings-
bijeenkomsten 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) 

 

       Advertentie 
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De school in Sirjansland van toen uit 1961…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van links naar rechts:   
 
 

1e rij:     Dieneke Bolle (dochter van M. Bolle), Bert Bolle (zoon van M. Bolle), Johan de Ronde,  
Tonny Kraak (dochter van P. Kraak), Leentje Stuik, Ada de Jonge (dochter van C. de Jonge),  
Wilma Neele en Nel op ’t Hof 

 
2e rij:   Janny Mol, José Onderdonck, Anne van der Graaf, Gert van der Graaf,  

Han de Ronde en Co Bolle  (zoon van M. Bolle) 
       
3e rij:    Truus Kraak (dochter van L. Kraak), meester A. Heule, Dick van Felius,  

Kees Struijk, Piet Neele, Jan Stuik, Kees Heule en mevrouw J.J. Heule-Kip      
 

Heel erg hartelijk dank Ingrid Krabbe voor deze foto en alle namen!  

Advertenties  
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Bedrijvigheid 
 
 
De redactie was erg benieuwd hoe het de afgelopen periode gelopen was met de oogst en 
de opbrengst ervan bij de CZAV in ons dorp, dus namen we opnieuw contact op met de 
heer Leonard Vos, bedrijfsleider granen en meststoffen bij de CZAV.  
 
Het afgelopen oogstseizoen was uiteraard heel anders dan in het hele droge jaar 2020. 
 
Hij gaf aan dat de oogstperiode veel langer duurde dan in het vorige jaar. Het begon al half juli met de 
wintergerst. Daarna volgde de tarwe.  
 
De laatste oogst werd pas in de 2e week van september 2021 aangevoerd. Dus al met al was het een 
behoorlijk lange periode waarbij de mannen van de CZAV (en uiteraard ook de vele agrariërs) vele en lange 
dagen maakten om alles op tijd binnen te krijgen. 
 
De kwaliteit was redelijk aldus de heer Vos. En voor de boeren was dit keer gelukkig de prijs van de 
tarwesoorten ook redelijk goed.  
 
Alhoewel er veel meer granen waren ingezaaid (5 tot 10% meer) was er toch aanmerkelijk minder 
opbrengst. Dit werd mede veroorzaakt door de erg natte periode in de eerste 2 weken van juni tot en met de 
2e week van juli. Want om goed te kunnen groeien hebben planten en dus ook granen veel licht nodig. En 
dat was er door die grauwe dagen met heel veel bewolking erg weinig. Vandaar deze lage opbrengst. 
 
Ter vergelijking: in het jaar 2020 was de opbrengst 11.000 ton die aangeboden werd bij de CZAV in 
Sirjansland. In 2021 was dit slechts iets hoger nl. 12.000 ton. 
 
Heel erg hartelijk dank, mijnheer Vos, voor deze informatie. 
 
 
Advertentie 
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Even voorstellen in coronatijd….. 
 
 
 

Hallo, 

 
Na al deze tijd rond te hebben gelopen op het dorp is het dan toch echt tijd om mijzelf voor te stellen.  
Mijn naam is Manon Smolders, ik ben op dit moment 22 jaar oud en heb alle voorgaande jaren in Zierikzee 
gewoond. Samen met Elmar (Stouten) hoop ik mijn nieuwe thuis op Sirjansland te vinden. 

Op de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee heb ik mijn VWO diploma behaald. Aansluitend heb ik Medisch 
Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken gestudeerd in Eindhoven. Deze opleiding heb ik juli jl. 
mogen afronden.  

Na het lopen van meerdere stages en het uitvoeren van vakantiewerk ben ik nu in vaste dienst van het 
Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam op de afdeling Radiologie.  

Tijdens mijn schooltijd heb ik gewerkt bij ijssalon Capri in Zierikzee en op de weekmarkt in het kaaskraam in 
Zierikzee en Renesse. 

In mijn vrije tijd speel ik volleybal, ben ik veel buiten en kook ik graag. In de tussentijd zullen jullie mij nog 
regelmatig voorbij zien komen achter de bar in het Dorpshuis, wanneer dit uiteraard weer toegestaan is. 

Groeten van Manon Smolders 
 

 

 

Advertentie  



12 
 

Oproep - ingezonden mededeling  
 
 
Houdt u van zingen?    Is uw antwoord hierop:  Ja, zeker…. 
Bent u niet verlegen….?   Is uw antwoord hierop:   Nee… 
Zingt u het liefst overal en niet alleen onder de douche..?       
     Is uw antwoord hierop:   Ja… 
Ziet u het wel zitten om met een hele groep mannen  
allerlei repertoire ten gehore te brengen?  

Is uw antwoord hierop:   Ja…. 
 
Variërend van Engelstalige shanty’s en Nederlandse medleys…..? 
Dan heeft het Shantykoor Neptunus nog een plekje voor u!   
 

Kijk eens op de site van hen om u een indruk te geven: www.shantykoor-neptunus.nl 

Wilt u vooraf toch nog meer informatie….? 
Neem dan contact op met Bram van Klink, tel. 06 40 93 90 53 of via de mail: bramvanklink51@kpnmail.nl; 
 
En wie weet staat u ook binnenkort *) met het Shantykoor Neptunus op het podium uit volle borst mee te 
zingen!      
 
 *) I.v.m. het coronavirus zijn er nu geen repetities mogelijk. De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

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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Snelcursus Zeeuws U vindt de antwoorden op pag.23 

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

 Ie wil wete wa jie zeit…. 
 Aghêel nie….! 
 Doe’k ut noe goed ak ut zoh doe….? 
 Ak ut uut èh mag jie ’t èh….! 

 

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. 23 
 
 Geen mast, geen winter….  *) 
 Van zijn mast een schoenpin maken…. 
 Voor de mast zitten…. 

 
 
Bericht vanuit het dorpshuis:  
 
Nog steeds vinden er in het dorpshuis weinig evenementen plaats vanwege de 
coronavoorschriften van het RIVM en de Stichting die de dorpshuizen beheert. 
Hierdoor heeft Christa Stouten ook dit keer niet zoveel te melden. 
 
Een aantal vaste gebruikers zijn toch weer gestart. Allen uiteraard op gepaste afstand van elkaar en volgens 
de nu nog steeds geldende voorschriften i.v.m. het coronavirus.  
 
 De yoga op de maandagavond van Heleen de Hulster-op ’t Hof; 
 De schilderclub op de dinsdagmiddag; 
 Op de dinsdagavond gymles van Mariëlle Baron; 
 De diverse vergaderingen van de Dorpsraad en Sir Vooruit; 
 Op de donderdagavond is er een dameszangkoortje gestart: “Popkoor Vreugd.” Zij zingen van alles wat.  
 De zondagsschool. 

Bij diverse clubs is er nog ruimte voor deelnemers/ deelneemsters.  
Informeer hiervoor bij Christa Stouten, telefoon: 0111 64 23 85. 
 
Ook de klepmiddagen zijn de afgelopen periode nog enkele malen georganiseerd. Wel met een kleinere 
groep dan voorheen.  
 
Helaas wordt het Eten in Sir in het dorpshuis niet veilig genoeg bevonden. Dus deze bijeenkomsten zijn de 
afgelopen periode niet georganiseerd. En dat is erg jammer.  
 
Laten we hopen dat het er ooit weer van komt om gezamenlijk een compleet diner te nuttigen in het 
dorpshuis! Samen eten is tenslotte zoveel leuker dan in je uppie, toch? 
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Oproepje van Tamara Kik: maak kennismaking met de Scouting in Bruinisse 

Hoe tof is Scouting? 
 
Scouting is ontzettend tof! Je leert bij Scouting van alles. Je leert hoe je het beste een vuur kunt maken, hoe 
je goed en stevig dingen in elkaar kan zetten met pionier hout, je leert omgaan met een zakmes, je leert hoe 
je moet samenwerken met anderen en eigenlijk nog véél meer! Ook jij kunt dit alles leren en wel bij Scouting 
Bruinisse! 
 
Als medebewoner van Sirjansland kan ik jullie misschien beter persoonlijk vertellen wat Scouting mij brengt 
in het leven. Dan zal ik me eerst even wat beter voorstellen. Ik ben Tamara Kik en op het moment van 
schrijven 24 jaar oud. Ik woon al mijn hele leven in Sirjansland, of nou ja in de polder van Sirjansland.  
 
Toen ik 7 jaar oud was ben ik via een kennis terecht gekomen bij de Scoutinggroep in Bruinisse. Ik begon 
toen bij de meiden in de leeftijd van welpenmeiden (zo noem je meiden in de leeftijd van 7 tot 11 jaar oud). 
Ik leerde daar op verschillende manieren samenwerken en samenspelen met andere, voor mij toen nog 
onbekende kinderen. In deze leeftijdsgroep ga je bijv. voor de eerste keer aan de slag met een zakmes en 
leer je hoe je het beste een vuur moet maken en aansteken. Ook leer je de basisknopen, die je uiteindelijk 
bij een volgende speltak weer nodig hebt.  
 
Zo leerde ik bij de padvindsters (meiden tussen de 11 en 15 jaar) hoe ik van die basisknopen gebruik kon 
maken tijdens het bouwen van pionier werken*) en hoe je zo de tofste hutten, speeltoestellen en 
slaapplaatsen kan maken. Deze knopen komen in het dagelijks leven ook van pas! Hoe ouder je wordt, hoe 
meer je leert én hoe meer je Scouting gaat gebruiken in je dagelijkse leven. Dat gebeurt vaak onbewust; van 
bijv. een springtouw vastknopen aan een paal tot het aansteken van de houtkachel in huis. 
 
Wat brengt Scouting mij daarnaast nog meer? Ik heb door Scouting een grote vriendengroep opgebouwd 
met mensen die ik vertrouw en waarop ik kan bouwen. En die vrienden wonen niet alleen hier in of op het 
eiland, maar wonen ondertussen verspreid over het hele land. Met enige regelmaat zien en spreken we 
elkaar en doen we leuke dingen! Dat laat maar zien: Scouting heeft geen grens aan leeftijd, vrienden en 
woonplaats! 
 
Ook doe ik ondertussen meer binnen de groep: ik ben secretaris van de Scoutinggroep en begeleid de 
Explorers (jongens en meiden tussen de 15 en 18 jaar). Deze jongens en meiden leer ik o.a. zelf 
programma’s te maken en dan doe ik ook gezellig mee! 
 
Ben je benieuwd geworden wat we allemaal doen? Kijk dan eens op onze website www.scoutingbruinisse.nl 
of op onze Facebook/Instagram pagina Scouting Bruinisse.  
 
Wil je ook graag eens komen kijken en meedoen, vul dan het contactformulier op de website in of stuur een 
mailtje naar info@scoutingbruinisse.nl. Ook als je graag meer wilt weten over wat ik doe binnen de groep of 
meer wilt weten over onze groep, dan mag je mailen naar dat e-mailadres én dan mail ik je terug!  
Zie ik jou als dorpsgenoot binnenkort bij Scouting Bruinisse? 
 
Groet Tamara Kik 
 
*) opm. redactie: bouwwerken gemaakt met (pionier)palen 
             
     
     
     
      

     
     
                        

   Foto Tamara Kik  
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Eet- en Drinkhuus 
Camping ’t Hoge Zand 

 
 
 

Wij danken u voor uw klandizie 
afgelopen seizoen en wensen u 
en uw dierbaren een heerlijke 
kerst en een prachtig 2022 toe. 

 
 
 
 

Vanaf 1 april 2022 zijn wij u weer 
graag van dienst! 

 
 
 

Familie Hammink, Camping ’t Hoge Zand  
Zandweg 4,  

4308 AB Sirjansland  
tel. 641989 – www.campinghogezand.nl 

  



16 
 

De Kookpen door Jan Neele 
 

 
 
 
 
                           TEXAANSE BONENSCHOTEL 
 
 

Een gerecht dat veel wordt gemaakt op het Texaanse platteland (boerenkost) en dat bijna niet fout kan 
gaan, alleen is het soms wat moeilijk om champignon-roomsoep te vinden, die is niet altijd voorradig bij alle 
winkels. 
 
1 blik sperziebonen (gebroken) 
1 bakje champignons 
1 blik champignon roomsoep  
1 grote ui of 2 middelgroot 
1 pakje (250 ml) zure room 
Zakje geraspte kaas 
Paneermeel 
Boter 
 
 
Bereiding: 
 
Snij de ui en de champignons. 
Meng alle ingrediënten door elkaar, behalve de kaas, de boter en het paneermeel. 
Doe het mengsel in een ruime ovenschaal, strooi de kaas en het paneermeel bovenop de schotel en doe 
daar de stukjes boter overheen. 
Verwarm de oven voor op 175 graden en plaats de schotel ongeveer 45 minuten in de oven. 
 
Bij deze schotel is een aardappelpuree en een gehaktbal een heerlijke combinatie. 
 

 
Eet smakelijk! 
 
 

Ik geef de kookpen door aan:               Wilma Struik - Neele 
 
 
 
Advertentie 
 
 

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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Bijzonder verhaal bij een foto… 
 
 
Een foto van een stapel papieren? Wat is dat….?  
Wat heeft dat met ons dorpje van doen…….?  
Hieronder leest u wat hiervan de reden is. 
 
Deze foto toont niet zomaar een stapel papieren, maar dit 
is het archief van de Sirene. Althans de papieren editie. 
Want gelukkig staat ons huis-aan-huisblaadje ook op de 
site van de dorpsraad onder het archief van de Sirene. 
 

 
Als u deze Sirene goed had bekeken dan had u op het voorblad iets vreemds zien staan. Heeft u dat 
gezien? Nee, dan toch even terugbladeren…. En wat zag u? Een doorgehaald cijfer en een cijfer erachter in 
rode kleur. En daarover gaat dit verhaal. Toch wel bijzonder, vandaar dat het in deze rubriek staat. 
 
In 2006 is er een knoeperd van een fout gemaakt en dat werd toen ook op het voorblad van de Sirene gezet.  
U heeft dit toen wellicht niet gezien, want anders was dit al veel eerder gecorrigeerd. Maar de heer H. Uil 
schreef in de vorige Sirene dat in 2022 ons blad 20 jaar bestaat! Maar in juli 2021 stond er toch al jaargang 
22 op de Sirene? Dat klopt dan toch niet? 
 
Terugzoeken dus in het papieren - en digitale archief. En wat blijkt? De eerste Sirene zag het licht in 2002: 
dit was jaargang 1. Jaargang 2 volgde in 2003, jaargang 3 in 2004, jaargang 4 in 2005.Tot zover ging het 
goed.  
 
Maar de daarop volgende Sirene verscheen in maart 2006 en dat bleek het 
begin van de verkeerde telling te zijn, nl. jaargang 6. Dus geen 5!  

 
 
 

En in juli 2021 is nogmaals een zelfde fout gemaakt: Dit werd toen 
jaargang 22. Door deze foute tellingen zijn we in een klap 2 jaar verder.  
Dus dat verklaart dan ook dat in 2022 de Sirene 20 jaar wordt!  
 

Hierbij mijn nederige excuses voor de gemaakte fout in 2021.  
Deze Sirene is én blijft jaargang 19 zoals u nu duidelijk op het voorblad kunt zien!  
Volgend jaar is jaargang 20, zodat de Sirene wellicht een klein feestje mag vieren…….. 
 
Joke Goudzwaard 
 

 

Advertentie  
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Lokaal woningbouwinitiatief 

Ook op Sirjansland is er een schreeuwend tekort aan woningen. Zo blijkt uit de inventarisatie van de bouw- 
behoefte in Sirjansland door Maatschap op ’t Hof. Sinds december jl. onderzoekt de maatschap wat de 
mogelijkheden zijn tot het bouwen van woningen in Sirjansland. 
 

November 2020 : verdeeldheid 

Na een presentatie over een nieuw wooninitiatief door de Kentering in Sirjansland, wordt pijnlijk duidelijk hoe 
schrijnend de woningsituatie is. Het dorp is verdeeld over hun voorstel voor ‘Tiny houses’ en dat komt mede 
door de woningnood die ook in Sirjansland serieuze vormen heeft aangenomen. Dit blijkt uit de reacties op 
het plan. De Kentering trekt zich terug.  

December 2020 : lokaal initiatief 

Wakker geschud door de woningnood in Sirjansland, bedenken Jan en John (op ’t Hof) een idee waarmee 
ingesprongen wordt op deze woningnood in het dorp. 

2021 : Nieuw begin 

De volgende generatie begint de touwtjes in handen te nemen zo valt op tijdens verschillende fractie- 
bijeenkomsten van politieke partijen bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Jan en John pogen te peilen wat 
de lokale politieke opinie is in verband met hun idee. Er wordt gesproken over: The Right to Challenge, 
burgerinitiatief, dorpsvisie/dorpsplan, doorstroming en co-creatie. Geïnspireerd door de gesprekken 
vervolgen de junioren hun weg om deze ideeën verder te verwezenlijken door de volgende stappen: 

 Een planologische QuickScan; 
 In gesprek gaan met dorpsbewoners over dit idee; 
 Het woningidee kwantificeren met aanwezigen op de informatiemarkt (07-09-2021); 
 Het dorp informeren en uitnodigen door middel van een deur-tot-deur uitnodiging;  
 Informatieavond voor geïnteresseerden; 
 Vaststellen van de behoefte; 
 Deze behoefte laten verwerken in een principeverzoek. 

 

Ondanks een lastig jaar waardoor openbare communicatie met grote groepen mensen (vanwege Covid-19) 
moeilijk tot stand kwam, is er gestaag voortgang gemaakt en zijn de resultaten overwegend positief. 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de verwerking van Sirjanslands behoefte in een principeverzoek. 

Alvorens het principeverzoek ingediend zal worden bij de gemeente, staan de jonge ondernemers voor de 
taak om met de omwonenden en de potentiële bewoners het verzoek nader te bespreken. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief door te mailen naar mts.opthof@gmail.com                                                                                              

 

 

 

Foto Willem Marsman  
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Even voorstellen in coronatijd: Andréa van de Kasteele   
Interview 27 oktober 2021 

 
 
Andréa is 34 jaar geleden geboren in het centrum van Roosendaal.  Daar is zij ook opgegroeid.  
 
Hoe kom jij hier verzeild…..? Andréa ontmoette Cris via een dating-app en dat het klikte is nu inmiddels wel 
bewezen, want sinds juni 2020 woont zij samen met Cris van der Werf in de Dorpsstraat. Van de stad 
Roosendaal naar ons dorpje is een enorm verschil, maar zij vindt het hier heerlijk rustig wonen. Het voordeel 
van in een dorp wonen is dat iedereen elkaar min of meer kent… Mensen groeten elkaar: echt ‘op zijn 
dorps.’ Als Andréa naar de stad wil kan ze nog steeds terecht bij haar oudere broer of bij haar ouders, want 
die wonen nog steeds in Roosendaal. 
 
Wat zijn jouw hobby’s? “Ik ben graag creatief bezig” vertelt Andréa. “Ik hou van handwerken: haken, breien 
en borduren. Maar ook tekenen en schilderen vind ik heerlijk om te doen: met potlood of aquarelverf of met 
acrylverf. Het maakt me niet uit. Ik teken en schilder van alles. Als we klaar zijn met de verbouwing hier in 
huis, dan zal er heus wel een schilderij hier en daar komen te hangen van mijn eigen hand,” verzekert 
Andréa me. 
 
Wist je Andréa, dat wij hier op ons dorpje op de dinsdagmiddag ook een teken- en schilderclub hebben in 
het dorpshuis? Nee, hiervan was Andrea niet op de hoogte. Maar omdat Andréa nog 4 dagen per week 
werkzaam is als assistent controller op detacheringsbasis valt dat voorlopig niet in te passen. Het voordeel 
om op detacheringsbasis werkzaam te zijn is dat haar opdrachten in duur heel erg variëren. Zo komt zij bij 
behoorlijk veel bedrijven. 
 
Welke opleidingen heb je daarvoor gevolgd? “Ha, dat is wel gek gelopen eigenlijk” vertelt Andréa. Ze heeft 
MBO Grafische Vormgeving met specialisatie Fotografie gestudeerd in Rotterdam, maar omdat zij daar geen 
baan in kon krijgen, is zij 2 jaar later gestart aan een HBO studie Bedrijfseconomie. “Net als bij mijn hobby’s 
zie je ook in mijn opleidingen de mix van creativiteit en logica samenkomen.” 
 
Naast haar werk probeert Andréa op haar vrije dag haar blog bij te houden over haar ervaringen en kennis in 
Forex (handelen in valuta). Hiermee is zij in 2021 gestart. Helaas heeft dit tijdelijk op een laag pitje  gestaan, 
maar binnenkort hoopt zij hier weer meer tijd in te steken.  
 
Hebben jullie een huisdier? Zo ja, welke en hoe heet die? “Jazeker, en wel meer dan één!” vertelt Andréa 
enthousiast. Ze hebben 3 katten rondlopen: 2 zusjes welke een mengelmoes zijn van Britse korthaar en 
Britse langhaar, Dottie en Sanne genaamd. En Gijs. “Gijs is echt een dikzak en niet zo slim”. Naast de katten 
hebben Andréa en Cris ook nog een grote vogelkooi in de woonkamer staan. Daarin zit de Groenwang-
parkiet van Andréa, genaamd Kip. “Helaas praat ze niet, maar ze doet wel allerlei geluidjes na.” 
 
Heb je misschien nog een boodschap voor je mededorpsbewoners? “Ik ben heel blij met hoe gastvrij en 
vriendelijk ik hier in het dorp ontvangen ben en vind het heel prettig wonen. Ook super om te zien hoe actief 
de gemeenschap is met het organiseren met van alles voor de bewoners, zoals de dorpsbarbecue en de 
sinterklaasmiddag die er weer aan komt. Ik zou zeggen, ga vooral zo door. Een klein dorp, maar toch groots 
zo samen.” 
 
Bedankt hoor Andréa voor dit leuke telefonische kennismakingsgesprek. Wij wensen jou samen met Cris 
heel veel liefdevolle en gezonde jaren toe in ons dorpje!   
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Wist je dat ……………. 

 

Er in Sir inmiddels nog meer ‘kunstenaars’ zijn komen wonen…..? 
Na Mondriaan in december en Christo in juli……. 
Wij dit kunstwerk in ons dorpje aantroffen…….? 
Hier mogelijk een echte Wassily Kandinsky *) is aangetroffen …..?!  
*) Dit was een Russisch-Franse kunstschilder en graficus 
 
 
Wist je dat… 

 
Bij de wedstrijd die de Groene Dames hadden bedacht… 
om de grootste pompoen te kweken…… 
Inmiddels de winnares bekend is geworden….? 
Dit Anne-Marie Verton is geworden … 
Van haar pompoen heel wat pannen soep konden worden gemaakt…… 
 
 
Foto van Petra-Dooge-Quist: Hartelijk dank! 

 
 
Wist je dat… 
 
Iedere dag wel de een of andere naam krijgt…..? 
Zoals bijv. 1 maart: de dag van het “Nationale compliment” was…?. 
Dit eigenlijk hele grote onzin is….! 
Want zeg nou zelf… 
Je kan toch altijd wel iemand een complimentje geven….? 
Als je vindt dat die persoon dat verdient heeft… 
 
Wist je dat…. 
 
Er dit voorjaar een broedende ransuil in Sir is gesignaleerd..? 
Wij dit ook niet wisten…. 
De locatie van het beestje heel erg geheim werd gehouden…. 
Maar vanwege het geluid van de jongen, dit toch opgemerkt werd…. 
Omdat deze ook wel (vlgs. de Uilenwerkgroep in Oisterwijk) de ‘piepende deurbeestjes’ worden genoemd….! 
 
Wist je dat… 
 
Er heel even een heus klimparadijs buiten was gezet in ons dorp…..? 
Dit niet voor mensenkinderen bestemd was….. 
Of er veel gebruik van is gemaakt….? 
Wie het weet mag het zeggen….. 
 
Wist je dat…. 
 
Op 22 december 1971 (nu dus al 50 jaar geleden)…? 
een groep van13 Franse artsen en journalisten…. 
een nieuwe onafhankelijke hulporganisatie oprichtten... 
Dit Médecins Sans Frontières heette  (MSF)… 
Of op z’n Nederlands: Artsen zonder Grenzen ….. 
 
Wist je dat…. 

 
Nu we toch over jubilea hebben….? 
Het dit jaar exact 100 jaar geleden is …. 
dat insuline door Banting & Best werd uitgevonden…. 
waardoor diabeten die dit hormoon niet zelf kunnen aanmaken… 
hier nog steeds enorm blij mee zijn…..! 
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Wist je dat…. 
 
Er nog steeds iemand is die deze tuinstoel mist….. 
Deze na de barbecue achter de school in Sir is achtergebleven…. 
De eigenaar zich nog steeds niet heeft gemeld bij Christa… 
maar mogelijk dat deze foto zal helpen om die of gene op te sporen….  
zodat ze weer met elkaar verenigd kunnen worden…! 
 
 

Wist je dat…. 
 
Er op Sir door de komst van nieuwe inwoners… 
Het aantal jarigen op een en dezelfde dag nóg groter is geworden….? 
Dit er in totaal al vijf zijn….. 
De redactie hier meer van weet …… (en alle jarigen uiteraard ook….!) 
 

Wist je dat… 
 
Er op de Sportweg heel wat ‘grasmaaiers’ zijn gesignaleerd…? 
Wij helaas geen camera bij ons hadden om dit vast te leggen… 
De familie J. Neele overwoog om hun grasmaaier weg te doen…. 
Maar het resultaat toch niet naar tevredenheid bleek…. 
omdat er hele stukken werden overgeslagen…. 
 
 

 

Wist je dat… 
 
 

Deze bollen van Sir….? 
met heel wat fantasie.... 
Doen denken aan de bollen die de beroemde Dreischorse schilder.. 
Theo Voorzaat schildert………? 
 
 

Wist je dat…. 
 
Er voor de, nog te realiseren, fietsstopplaats op de Dillingsweg … 
sponsors én, na definitief akkoord van het Waterschap, 
nog handige mensen voor de bouw worden gezocht……? 
Je hierover meer informatie kan krijgen bij de commissie Dorpsplan…. 
 
 

Wist je dat… 
 
De camping van de familie Hamming al sinds 1988 bestaat….? 
Dus al ruim al 33 jaar….”? 
Hier inmiddels drie generaties werken….? 
Wij dit lazen in de Wereldregio van 26 november jl…. 
De redactie de familie Hammink hen hiermee hartelijk feliciteert….! 
En hopen dat de camping ’t Hoge Zand nu op gaat voor de 50 jaar…. 

 
 

Wist je dat… 
 
Motten (of te wel nachtvlinders) een wel heel vindingrijke afweer hebben ….? 
Zij een geluidsabsorberende laag (schubben) op hun lichaampje hebben… 
Waardoor vleermuizen hen door deze onzichtbaarheidsmantel…. 
Bijna niet kunnen waarnemen……  
  
Wist je dat….. 
 
Er bij onze redactie nog steeds een vacature is…..? 
Wie zich geroepen voelt om mee te helpen….? 
Mag gelijk reageren…… 
Want vele handen maken licht werk…. 
  



22 
 

Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf de jaren 1986 …  

 

In de vorige Sirene kon u lezen over de bouw van de laatste huurwoningen die in 1986 in Sir werden 
gebouwd. Hierna gebeurde er in de sociale woningbouwsector lange tijd niets meer. 
 

Sinds 1985 hadden al  diverse mensen aangegeven dat zij graag in ons dorp 
wilden wonen én nieuwe huizen wilden bouwen. Gelukkig waren het dan ook 
een aantal particulieren die hiervoor eindelijk toestemming kregen. Want 
huurwoningen werden toen niet meer gerealiseerd. 
  
In 1987 startte de bouw van deze particuliere woning aan de Lageweg 36 zoals 
blijkt uit deze bouwtekening.  
 

 
Grappig is ook deze brief hiernaast die ik in het archief tegenkwam over Rijkssubsidie 
die de gemeente Duiveland op18-2-1987 had ontvangen i.v.m. de bouw van vijf  
woningen in 1987 in de Dorpsstraat in Sir. Wellicht is dit een aanvraag die de gemeente 
had ingediend om de oude smidse in1987 om te vormen tot woningen. Helaas is dat 
toen toch niet doorgegaan. Of de subsidie is ontvangen vermelden de stukken niet. 
 
Dankzij Ali Bolier kreeg ik een aantal unieke foto’s voor dit stukje. U ziet afgebeeld de 
start van de bouw van de 2 onder 1 kapwoning aan de Grevelingenstraat uit 1988. 
Daartegenover had de heer J. op ’t Hof op 11 mei van datzelfde jaar toestemming 
gekregen om zijn woning op nr. 21 te bouwen. Op deze onderstaande foto links ziet u 
nog net een klein stukje van zijn woning.  
 
De foto met de heimachine toont een unieke kijk op de te bouwen kavels in diezelfde straat en de leegte uit 
die tijd. Ook de foto’s van de fundering voor deze 2 onder 1 kappers wilde ik u niet onthouden.  

 
 

 

 

 

 

 

 
De familie De Bruine kreeg in april 1989 akkoord om hun woning 
naast de heer op t Hof op nr. 19 te gaan bouwen. En dat ziet u 
hieronder op deze foto achter de oranje kraan.  
 
Hartelijk dank Ali, voor deze prachtige foto’s uit die tijd! 
 

Joke Goudzwaard 
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Belangrijke informatie 

 
Wist je dat Christa Stouten al 25 jaar de collecte van de Brandwondenstichting in ons 
dorpje heeft georganiseerd…..?! En dat zij nu heeft besloten om hiermee te stoppen? 
Het probleem waar collectanten tegenwoordig vooral tegenaan lopen is dat veel mensen 
weinig tot geen contant geld meer in huis hebben.  
 
En voor een QR code moet men een mobiele telefoon hebben. Ook dat heeft niet iedereen.  
Nog een reden is dat het opgehaalde kleingeld bij de bank moet worden geteld via een telmachine alvorens 
dit kan worden gestort. En hiervoor rekenen de banken dan ook weer een bijdrage in hun kosten.  
 
Wat wel leuk is aan het collecteren? U ondersteunt er uiteraard een goed doel mee én maakt ook gelijk 
contact met de bewoners van uw woonplaats. Dus indien u van mening bent dat de Brandwondenstichting 
toch nog financieel gesteund moet worden in ons dorp dan kunt u via de site van deze stichting navraag 
doen om Christa ‘s taak over te nemen.  
 

Collecteopbrengsten …. 
 
De opbrengst voor de collecte van de Nierstichting was dit keer:  € 173,10 
 
De collecte van de Brandwondenstichting heeft € 162,60 in ons dorp opgebracht.  
 
Alle collectanten en alle gevers heel erg hartelijk dank! 
 
 
Snelcursus Zeeuws vertaling in het Nederlands van pag. 13 
 
 Hij wil weten wat jij zegt…! 
 Absoluut niet…..! 
 Doe ik het nu goed als ik het zo doe….? 
 Als ik het*)  uit heb, dan mag jij het hebben…..  = *) Bijv. een boek uitgelezen 
 
 
Oplossingen spreekwoorden en gezegdes van pag. 13 
 
 Dit gezegde hoorden wij van Dirk Fluijt *), nadat hij deze herfst wel erg weinig 

eikeltjes aan de bomen zag hangen of rond de ijsbaan op de grond zag liggen. 
Volgens hem betekent het dat er geen strenge winter aan komt. 
Of hij dit zelf heeft bedacht is niet bekend, want de redactie kon helemaal niets 
terugvinden over dit gezegde. De toekomst zal het uitwijzen.   

 Iets goeds bederven om een kleinigheid…. 
 Zijn bord niet leeg kunnen eten, omdat men verzadigd is (of niet verder kunnen…)   
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Kleurplaat 
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Sir Vooruit  & de Groene Dames…. 
 

Hallo lieve vrienden van Sir Vooruit! 

In het ‘nieuwe normaal’ kon Sir Vooruit zowaar weer eens een Dorpsbarbecue organiseren. Weliswaar 
netjes allemaal op 1,5 meter , maar het was er niet minder gezellig om. Op het pleintje achter de school 
hadden we uit voorzorg ook tenten neergezet maar het weer was prettig droog en enigszins warm te 
noemen. Dus, met een jaartje dat we hebben moeten overslaan, was het toch alweer de 18e Sirse Dorpsbbq 
die gevierd werd. En wat leuk dat we een aantal nieuwe bewoners gezien hebben en ook ineens oude 
bekenden het pleintje wisten te vinden. Het was fijn! 

In de tussentijd bleek dat we van een aantal bestuursleden afscheid gaan nemen. Carin van der Werf is 
vorig jaar helaas al verhuisd naar Zierikzee. Zij heeft en houdt natuurlijk nog goede banden met Sir, maar 
kan, voor wat betreft organisaties, niet meer altijd van de partij zijn. Met het Sinterklaasfeest in aantocht zal 
zij afscheid nemen van ons. Carin heeft ons ruim 9 jaar met veel plezier geholpen. Carin, bedankt! Ook 
Stephanie Flikweert zal ons verlaten. Stephanie en Robin gaan verhuizen naar Nieuwerkerk. Stephanie 
heeft ons zelfs tot twee keer toe goed geholpen (herintreder). Ook Stephanie: van harte bedankt! 

En als laatste heeft Jos Otte ons verlaten. We hebben veel plezier beleefd aan Jos, we zullen zijn vrolijke 
noot en zijn enorme kracht ontzettend missen. Jos is terugverhuisd naar zijn geliefde Bruinisse. Jos: 
bedankt! 

Gelukkig hebben we ook nieuwe aanwas. Yosri Arnold en Andréa van de Kasteele gaan zich de komende 
jaren inzetten om het mooie organiseerwerk van Sir Vooruit voort te zetten. Andréa is ook meteen benoemd 
tot penningmeester en neemt daarmee het stokje van haar schoonzuster (Carin van der Werf) over. We 
hebben er zin in! 

Met het schrijven van dit stukje is Sir Vooruit bezig met het organiseren van het Sinterklaasfeest. Hoe dat 
precies er uit gaat zien? Geen idee! Feit is dat het feest door omstandigheden een vergunning plichtig  
evenement geworden is en dan moeten er heel veel verstandige mensen naar kijken of, en in welke vorm, 
een feest mag plaatsvinden. We zijn erg benieuwd hoe dat zal gaan uitpakken. Maarrrr, de datum is 
bepaald! Op zaterdag 27 november zal Sinterklaas ook in ons dorp aan komen. 

Verder hebben de ‘Groene Dames’ een leuk pompoenenfeest georganiseerd. Op 
vrijdag 29 oktober was er een lichtjesfeest. Én een heuse wedstrijd wie de grootste 
pompoen had weten te kweken met het zaad van de Groene Dames. Dat klinkt 
misschien een beetje raar, maar de Groene Dames hadden een aantal maanden eerder 
pompoenzaad en zonnebloemzaad in het dorp uitgedeeld en daar een prijs aan 
verbonden. Dit jaar, en daarmee houdster van de enige echte Sirse-Pompoen-
Wisseltrofee, won Anne-Marie Verton de prijs. De beker heeft een prominente plaats in 
haar huis gekregen. Wie o wie gaat hem volgend jaar winnen? Spannend! 

We hopen dat er op zaterdag 18 december nog een Kerstmarkt plaats kan vinden op 
Sir. Ook hier zijn de Groene Dames mee bezig, samen met Christa van het Dorpshuis 
en Sir Vooruit. Het zou leuk zijn als dat door kon gaan!  

En volgend jaar? Tsja, dat zien we de komende maanden wel. Eerst maar eens 2021 
fatsoenlijk afsluiten.             Foto Marisca Lems 

 Sir Vooruit 
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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 
 

 
 

Advertentie door donateur 

 

 

 
 

 
Oog voor voedsel, hart voor mensen... 
 

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



27 
 

Advertenties 

   Max Support  

  
 

Jumbo Nieuwerkerk Schot, 
Polderweg 3 
Nieuwerkerk 
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Foto van de nog niet geopende “Iesbaene op Sir” in coronatijd d.d. 12-02-2021 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 




