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Kopij voor de volgende Sirene graag inleveren vóór 15-5-2023 
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 
 
Onze vorige editie heeft vanwege de tegoedbon voor u heel veel leuke reacties teweeg- 
gebracht. De redactie is er nog steeds beduusd van. Heel erg hartelijk dank. Daar doen we 
het tenslotte voor! Dankzij Fudge & Co is deze actie absoluut een zeer groot succes 
geworden!  
 

Wat treft u zoal aan in deze Sirene? Natuurlijk onze vaste rubrieken zoals Rondom de Kerk: een van de 
ouderlingen, Peter Aarnoudse, heeft dit stukje geschreven. Zie pag. 8 
 
In onze vorige Sirene hadden wij u al verteld dat de redactie er versterking bij had gekregen. We zijn nu met  
3 personen: Marianne Vane-Charité is erbij gekomen. Zeker niet onbekend bij velen, maar zoals dat hoort, 
stelt zij zich in deze Sirene nader aan u voor. U leest haar stukje op pag. 9 
 
Nog een kennismaking op pag. 11: de nieuwe opbouwwerker SMWO heet Mine Yilmaz en zij stelt zich ook 
aan u voor. 
 
Verder maakt u kennis met een bedrijf die op een wel heel speciale manier onderhoudswerkzaamheden bij 
de Grevelingen heeft uitgevoerd t.b.v. het project Kustnatuur Slikken van Sirjansland. U leest dit op pag. 12. 
 
Een Bijzonder verhaal bij een hele bijzondere foto vindt u op pag. 13 en bij Bedrijvigheid op pag. 14 zetten 
we een bekende firma uit ons dorp in de schijnwerper. 
 
Iedereen in Sir weet toch al lang hoe aangenaam het hier wonen is? Dus ook het Even voorstellen ontbreekt 
niet vanwege alle nieuwe inwoners die zich in ons dorp hebben gevestigd. Kijk maar op pag. 19 & 24. 
 
Kinderen worden natuurlijk ook niet vergeten in deze Sirene met de ontdekking van het Kabouterbos in Sir 
op pag. 20 en op pag. 25 staat uiteraard weer onze nieuwe Kleurplaat.  
 
Een heerlijk recept in deze Kookpen van John Bolier ziet u op pag. 21. Omdat niet alleen vrouwen kunnen 
koken, maar ook mannen in ons dorp, is het idee ontstaan om deze rubriek de ene keer door een man en de 
volgende keer door een vrouw te laten schrijven. De redactie is heel erg benieuwd welke heerlijke recepten 
zo tevoorschijn zullen komen de komende periode! 
 
Kortom voor ieder wat wils…. Tenzij u betere ideeën heeft. Die horen we dan heel erg graag van u. 
 

 

Marianne, Sandra en Joke wensen u heel veel lees- én kijkplezier en uiteraard prettige feestdagen en een 
heel voorspoedig en vooral gezond 2023 toe!  
 
 
 

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  
 

Praktische informatie: 
 

 Op dit moment is er een openstaande vacature voor de dorpsraad. Mocht u interesse 
hebben om deze te vervullen, laat het ons weten. Wij vertellen graag wat de dorpsraad 
inhoudt en wat het lidmaatschap van de dorpsraad inhoudt. 

 Wilt u als eerste op de hoogte zijn van dorpsraadnieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Dat 
kan eenvoudig via het aanmeldformulier op de website van de dorpsraad. https://dorpsraad-
sirjansland.nl/ 

 
Op 31 augustus bezochten de burgemeester de heer J. van der Hoek en wethouder Paula Schot Sirjansland 
als onderdeel van het programma ‘College on Tour’. Besproken zijn het zogenaamde kernprofiel en er is een 
toelichting gegeven over de aanpak voor de nieuwe invulling van het voormalige schoolgebouw ten behoeve 
van woningen. 
 
Op 6 september en 4 oktober 2022 vonden besloten dorpsraadsvergaderingen plaats. Aan de orde kwamen 
onder andere het dorpsplan, de activiteiten van ‘Sirs groene clubje’, de netversterking en de locatie van het 
bijbehorende 150kV station, de woonvisie en het kernprofiel Sirjansland, de statutenwijziging, het resterende 
budget van de ‘Right to Challenge’, de bijeenkomst van de Rekenkamer over participatie, meldingen over 
lichthinder in Sirjansland, informatie van de Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen over mobiliteit en deelauto’s 
en de voorbereiding voor de Herdenking Watersnoodramp in 2023. 
 
Op 17 oktober 2022 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de dorps- en stadsraden van Schouwen-
Duiveland. Besproken zijn het convenant met de gemeente en een inwonersonderzoek naar het draagvlak 
voor toerisme onder de inwoners. 
 
Nadat de openbare dorpsraadvergadering van 22 juni niet was doorgegaan omdat er onvoldoende 
agendapunten waren, vond er op 19 oktober 2022 een goed bezochte openbare dorpsraadvergadering 
plaats, waarbij naast ongeveer 30 dorpsbewoners onder andere de wethouder en vertegenwoordiging van 
de politieke partijen aanwezig waren. Besproken werden onder andere de stand van zaken van het 
dorpsplan en de activiteiten van ‘Sirs groene clubje’.  
 
Ook werd het plan besproken voor het vernieuwen van de inrichting van het plein en trapveldje achter het 
voormalige schoolgebouw. Een groep dorpsbewoners heeft het voorstel gedaan de speeltoestellen te 
vernieuwen en een aantal fruitbomen te planten. Landschapsbeheer Zeeland en de gemeente Schouwen-
Duiveland gaven een toelichting op de mogelijke invulling. Tijdens de vergadering werden suggesties ter 
verbetering van het plan gedaan. 
 
Financieel: ieder jaar krijgt onze DR-subsidie van de gemeente. Dit geld is o.a. ter besteding voor het 
verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. Als u ideeën heeft om dit geld te besteden laat het ons weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de DR Sirjansland: Anneke Haringsma, Priscilla Hilleman, Jacqueline Kik-Stouten, 
Annette Lenos, Ton Wingelaar en Willem Marsman. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de Fam. Parrin: Lageweg 1996, dank hiervoor  
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Activiteiten van Sirs groene clubje en Commissie Dorpsplan/ Old School  
 
Sinds maart worden de groene en creatieve activiteiten in Sir afgestemd via de 
groepsapp van ‘Sirs groene clubje’. Wil je hier aan meedoen meld je dan aan bij Karin 
Buijtels. Je verplicht je tot niets. 
 
Dankzij de werkzaamheden van de deelnemers hebben de kabouters de weg naar het 
dorpsbosje gevonden. Naast dat regelmatig onderhoud van de ingang van het 
dorpsbosje dit voor hen begaanbaar maakte, werd ook passende woonruimte 
gerealiseerd. Op 29 oktober werd er met een lampionoptocht weer afscheid genomen 
van de kabouters. We gaan ervan uit dat zij volgend jaar terugkomen. 
 
De bedoeling is om het dorpsbosje meer een ontmoetingsplek te laten zijn. De open ruimte bij de ingang en 
de rand rond de waterput worden daarom vaker gemaaid en zijn er boomstammen neergelegd. Aan de 
overkant van de Lageweg heeft de CZAV ermee ingestemd om door Sirs groene clubje klimop te planten 
zodat de betonnen muur minder zichtbaar is en de biodiversiteit verbetert. 
 
Vanuit de gemeente is verf beschikbaar gesteld om de randen van de verkeersremmers en de biggetjes in 
de bochten te schilderen. Wie wil hier mee helpen? 
 
Al langere tijd is er een hulpgroep in Sir, de laatste tijd werd hier weinig beroep op gedaan, het lijkt goed om 
dit geregeld te hebben voor die gevallen dat iemand niet op het eigen netwerk kan terugvallen en ergens 
hulp bij nodig heeft. Wie wil dit gaan coördineren en hieraan deelnemen? (Informatie bij Jacqueline Kik-
Stouten.) 
 
Voor het bouwen van een huisje bij de fietsstopplaats aan de Dillingsweg is vergunning aangevraagd. Wie 
wil helpen bij de realisatie nadat de vergunning door de gemeente verleend is? 
 
De gemeente is bezig de beplanting te vervangen aan het begin Lageweg op de hoogte van de CZAV / 
Hanse. Dit plan is vorig jaar aangekondigd. 
 
Er is al enige tijd het idee om een wandelpad te maken langs het hek van de CZAV van de Lageweg naar de 
Dillingsweg zodat er een wandelroute ontstaat richting de Grevelingen. De betrokken partijen hebben hier 
geen bezwaar tegen, wie wil dit gaan aanpakken? 
 
Overlast van verkeer, en met name te hoge snelheden, blijft een aandachtspunt. De ingang van Sir bij de 
Bredeweg is verbeterd door het maken van een 60 km/uur zone. Op de Dillingsweg zijn diverse tellingen 
uitgevoerd, hieruit kan ook worden afgeleid dat er te hard wordt gereden. Minder hard dan in het Dijkwater,  
daar worden in 2023 verkeersdrempels aangelegd. Iedereen wordt opgeroepen ook zelf overlast te blijven 
melden bij de gemeente, het Waterschap en de politie.  
 
Hartelijke groet van de deelnemers Sirs groene clubje en de commissie dorpsplan. 
 
 

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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Buurt WhatsApp Sirjansland 

 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Ook in ons dorp is er inmiddels 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 
buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in de 
buurt. Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar worden 
gedeeld. Momenteel bestaat de Sir’ se BWA groep uit 77 deelnemers en is nog steeds groeiend. 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. 

Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen naar; 
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon. 

 

Let op! 

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

Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir 

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

 

 Foto Karin Buytels 
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Ons zoekplaatje van de vorige editie 
 
 
Dit was best een moeilijke opgave, zo bleek. Maar gelukkig zijn er mensen in 
ons dorp die hun ogen goed gebruiken. Zij wisten waar deze foto was genomen. 
 
Want dit is natuurlijk het geldkistje in de groentestal van Joris Stouten, die op de 
hoek staat van de Sportweg en de Zandweg. Alom bekend zo blijkt, zelfs bij de 
vele toeristen. 
 
 
Er zijn veel inzendingen bij de redactie binnengekomen. Dus moest er worden geloot.  
De gelukkige is dit keer: Rita. Hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
Ons nieuwe zoekplaatje 
 
 
Onze fotograaf vond deze afbeelding hieronder ergens in ons dorp.  
Enig idee waar 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 ter beschikking gesteld 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 
 
Helaas heeft de kerkgemeenschap in Sirjansland nog geen vast aangestelde 
nieuwe dominee, daarom laten we nu een van de ouderlingen, de heer Peter 
Aarnoudse, aan het woord in deze rubriek.  

We kunnen weer op Sir’ kerken! Tijdens de coronapandemie gebruikten we de ruime Adriaanskerk in 
Dreischor zodat we toch allemaal naar de dienst konden komen en anderhalve meter uit elkaar konden 
zitten. Maar dat is nu niet meer nodig gelukkig. Vergaderingen, catechisatie, verenigingen en zondagsschool 
zijn ook weer gestart. We zijn een jonge gemeente, 40% van onze leden is jonger dan 25 jaar, dus met 
catechisatie en zondagsschool wordt elke zaal gebruikt.  
 
Dominee Pronk is met zijn vrouw en jongste zoon verhuisd naar Grand Rapids om daar de Providence 
Reformed Church te dienen. Een kerkelijke gemeente kan vragen of een predikant in hun gemeente wil 
komen werken, die dominee ‘krijgt een beroep’ zeggen we dan. Dat is bij dominee Pronk gebeurd in 2019, 
hij heeft dat beroep ook aangenomen, maar mocht vanwege allerlei regels en verboden pas in december 
2021 de Verenigde Staten binnen. Onze gemeente is nu ‘vacant’, verschillende dominees komen ’s zondags 
preken. Ondertussen bezinnen we ons op de vraag welke dominee wij gaan ‘beroepen’. In de tussentijd is 
dominee Schreur uit Ouddorp onze pastoraal werker. U zou hem zomaar tegen kunnen komen wanneer hij 
op Sirjansland is, hij maakt graag een praatje. 
 
De pastorie werd van maart tot en met juli bewoond door Vita en haar kinderen uit Oekraïne. Veel inwoners 
van Sir hebben hen ontmoet. We hebben ons best gedaan om hen hartelijk te ontvangen en dat hebben ze 
zeer gewaardeerd.  
 
Begin augustus was de oude ‘Cornelia’ gereed en hebben we hen daarheen verhuisd. Op die plaats kan de 
gemeente Schouwen-Duiveland de opvang beter vormgeven en kunnen ze hun eigen leven oppakken en 
werken aan hun toekomst. Het is geen ideale omgeving voor een gezin, maar voor dit moment het beste.  
 
Adrie-Piet en Hanneke van der Meer hopen binnenkort tijdelijk de pastorie te betrekken met hun 2 kinderen. 
Ze hebben een huis gekocht op Sirjansland, maar kunnen daar nog niet in. Vanaf december zal er dus weer 
licht en leven zijn op Lageweg 2.  
 
We vinden het leuk om deze rubriek te vullen en wensen u het allerbeste! 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens Peter Aarnoudse, ouderling van ‘Hervormd Sir’ 
 
 
Advertentie  
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Nieuw redactielid stelt zich aan u voor 
 
Hallo Sirjanslanders, 
 
Ik ben Marianne Vane, woonachtig in de Dorpsstraat op nr. 8. Ik woon daar inmiddels al 47 jaar. Ik ben hier 
komen wonen toen ik 11 jaar was. Ik ben getrouwd met Henk en samen wonen wij inmiddels al 37 jaar in 
diezelfde woning.  
 
Wij hebben 3 jongens en 3 schoondochters en 5 kleinkinderen en natuurlijk niet te vergeten onze hond 
Joekel.  
 
Ik ben door de andere twee dames van de redactie al eerder welkom geheten.  
 
Ik hoop dat als u vragen, suggesties of ideeën heeft voor onze Sirene dat u dit dan bij een van ons kenbaar 
wilt maken. Stop een briefje in de brievenbus of als u mij tegenkomt tijdens het rondje met het hondje geef 
dit dan ook aan mij door. 
 
Hartelijke groetjes van Marianne Vane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 
 
 
 

 
 
 
Marieke Coolbergen-Heijboer 
Ed Your Service 
 
06-12500663 
 
www.edyourservice.nl  
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De school in Sirjansland van toen …. Jaartal ± 1960 / 1961 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: 
 
 

1e rij:   Leentje Stuik, Bert Bolle, Johan de Ronde J. zn. en Wilma Neele 
  
2e rij:   Han de Ronde M. zn., Co Bolle, mevr. J.J. Heule-Kip, Rina Kraak L.do., Izak op ’t Hof en  
    Adrie van der Maas. 
  
3e rij:   Dhr. A. Heule, Ina op’ t Hof, Jaap de Jonge Jac.zn., Nel op ’t Hof, Tonny Kraak P.do.,  
   Geert van de Graaf en Ada de Jonge C.do.   

                   
 

Geweldig hoor Ingrid, wederom hartelijk dank voor deze foto en de namen! Weet u van welk jaar deze 
klassenfoto is? Geef dit dan aan ons door. Bij voorbaat dank. 

 
 

 
Advertentie 
 
YOGA IN SIRJANSLAND 
 
Je bent van harte welkom om mee te doen met yoga in het dorpshuis van Sirjansland.  
DRU-yoga is zeer toegankelijk, dynamisch en altijd onder muzikale begeleiding. 
 
De lessen zijn in het dorpshuis op maandag van 15.45 - 17.00 en van 19.30- 20.45 uur.  
 
Probeer eens een gratis proefles. Voor meer informatie: Tel. 06 40 45 27 26 
 
Of kijk op mijn site: yogaheleen.nl 
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Ingezonden mededeling  
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Mine Yilmaz en ben sinds april werkzaam bij SMWO als opbouwwerker. Duiveland valt onder mijn 
werkgebied en zo ook Sirjansland. 
 
Ik ben 24 jaar oud en woon sinds vorig jaar in Zeeland. Ik ben geboren en getogen in Gelderland. Het bevalt 
me tot nu toe goed in Zeeland. Een rustige en een prachtige woonomgeving! 
 
Ik wil graag uitleggen wat de term ‘opbouwwerk’ inhoudt voor de mensen die dit nog niet weten. 
Het opbouwwerk versterkt de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en kernen door het ondersteunen 
van en deelnemen aan (informele) netwerken. We maken ontmoeting van inwoners mogelijk door het 
organiseren en faciliteren/ondersteunen van activiteiten. Actieve burgers worden ondersteund bij het 
ontwikkelen van sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven die hiertoe bijdragen. 
Wij, als opbouwwerkers, proberen vindbaar en zichtbaar te zijn in de wijken en gaan erop af! 
 
Opbouwwerk van SMWO maakt de samenleving een beetje mooier, hoe klein ook. We hebben aandacht 
voor kwetsbare groepen, waarbij we willen zorgen dat drempels voor hen verlaagd dan wel weggehaald 
worden en als dat niet kan, gaan we samen de drempel over. Het opbouwwerk staat voor menselijk contact, 
zonder dat je jezelf op de voorgrond plaatst. We helpen en motiveren mensen om voldoende uit het leven te 
halen zonder daarbij anderen te belemmeren en stimuleren kansen om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast 
regelt het opbouwwerk een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. 
 
Ik werk zelf drie dagen in de week. Namelijk op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
Het kan zijn dat ik niet altijd zichtbaar en te vinden ben in de straten van Sirjansland. Dit komt doordat ik ook 
werk in Bruinisse, Dreischor, Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Oosterland. Ik probeer de aandacht te verdelen! 
Ik ben wel telefonisch en via de e-mail beschikbaar. 
 
Mijn telefoonnummer is 06 33 22 57 51 en mijn e-mailadres is m.yilmaz@smwo.nl 
 
Schroom niet om contact op te nemen! 
Hopelijk tot snel. 
     

 

 

Advertenties  



12 
 

Natuurzaken  
 
 

 

Op deze pagina maakt u kennis met het Loon- en Grondverzetbedrijf Markusse BV 
uit ’s Heer Abtskerke. Wat heeft dat bedrijf nu met ons dorpje Sirjansland te maken, 
vraagt u zich wellicht af? 

Dit bedrijf heeft in het najaar van 2018 de Slikken van het Dijkwater bij ons dorpje opnieuw aangelegd in 
opdracht van Staatsbosbeheer. En het afgelopen jaar hebben zij ook het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd: 
Het terrein werd gemaaid met een wel heel bijzondere machine. En dat was dan ook de reden dat wij 
hierover meer wilden weten. 

Zodoende heeft de redactie Jan-Willem de Jonge, bedrijfsleider Cultuurtechniek en Grondverzet, benaderd 
om hierover te vertellen. 

Jan-Willem: “Ons bedrijf bestaat uit 30 man personeel. Wij werken voor overheden en aannemers op het 
gebied van Landschapsinrichting, de grond-, weg- en waterbouw en de bosbouw. Ook verrichten we met ons 
loonbedrijf werkzaamheden voor agrariërs. Hiervoor hebben wij de beschikking over heel veel verschillende 
soorten machines; zoals tractoren met vele diverse aanbouwdelen, bosbouwmachines, graafmachines, 
landbouwmachines, etc.” 

“En voor het onderhoud van de Slikken bij jullie dorp hebben wij voor het maaiwerk gebruik gemaakt van de 
onderstaande rupsmaaier, de zgn. Loglogic Softtrack. (zie onderstaande foto.)  

Dit apparaat is in Engeland gemaakt. Maar wij hebben hier nog behoorlijk wat aanpassingen aan gemaakt 
voor onze eigen werkzaamheden. Het voordeel van deze maaier is dat hij gelijk het maaisel meeneemt 
zodat het maaien en het verzamelen in 1 handeling wordt gedaan en door de rupsen is hij inzetbaar op 
dergelijke natte ondergronden. Het bijzondere van de maaier voorop de machine is dat hij het gemaaide 
materiaal opvangt, maar dat er onder de maaier geen zuigende werking plaatsvindt zodat insecten, 
amfibieën en zaden op of in de grond of tussen het gras blijven zitten. Hierdoor is deze Loglogic Softtrack 
uitermate geschikt voor het maaien van natuurgebieden. Het afgevoerde materiaal wordt via de 
zogenaamde Bokashi-methode gefermenteerd en als organisch materiaal gebruikt als bodemverbeteraar.”   

Heel erg hartelijk dank mijnheer De Jonge voor uw bijdrage in deze Sirene! 

              

Foto Loon- en Grondverzetbedrijf Markusse BV 
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Bijzonder verhaal bij een foto m.m.v. Dhr. P. Heijboer  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Hierboven ziet u een klassenfoto. Niet zomaar eentje, want dit is een heel bijzondere. U vraagt zich nu 
wellicht af, zo en dus? Is dat zo bijzonder? Ja, zeker. Deze foto is wellicht een van de weinige foto’s die de  
watersnoodramp van 1953 in Sirjansland heeft overleefd. Ingeplakt in het originele fotoalbum. Vandaar dat u 
deze hier aantreft. 
 

Deze afbeelding met 23 schoolkinderen van Sir dateert uit de periode van 1918-1923. Onduidelijk is om het 
exacte jaar te bepalen. Wel is bekend dat de moeder van de heer P. Heijboer, Janneco (Janna Jacoba) 
Stuijk hierop staat afgebeeld, geboren in Sir op 3 juli 1912, gem. Oosterland. Zij staat in de tweede rij 
helemaal rechts. Wie de andere kinderen zijn hebben wij helaas niet kunnen achterhalen. Wel zijn de namen  
bekend van inwoners met kinderen uit die periode. Dat waren o.a.: Van Ast, Bal, Beije, Van den Berge, 
Dane, Fluijt, De Graaf, De Graaij, Hanse, Van der Have, Van den Hoeve, Hoogerhuis, De Jonge, Klink, 
Kraak, Krabbe, Van der Maas, Mol, Onderdijk, Quist, De Ronde, Stuijk, Struijk, Van de Velde, Verstraaten, 
Van der Weele, Zandijk, Van Zuidland. Dus mogelijk dat hun zoons of dochters ook op deze foto staan. 
Dankzij een andere foto die Ingrid Krabbe naar de redactie had gemaild, lijkt het 2e meisje op de achterste rij 
links Jannetje van den Berge te zijn en het jongetje rechts vooraan Marien Quist. 
 

In 1901 werd de leerplicht ingevoerd: voortaan waren alle kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht om naar school 
te gaan, zowel in de winter als de zomer. Wel konden de leerlingen, voor zover de zomervakantie niet lang 
genoeg duurde, nog aanvullend zogenaamd ‘landbouwverlof’ krijgen om mee te helpen op het land bij het 
binnenhalen van de oogst. Wanneer in september de school weer startte, ontbraken om die reden soms nog 
een aantal leerlingen. Landbouwverlof was beperkt en de ouders waarvan de kinderen de school toch 
verzuimden, moesten zich verantwoorden en liepen het risico op een boete.  
 

In het prachtige boek uit 2015 van de voormalige gemeentearchivaris de heer H. Uil “De scholen syn 
planthoven van de gemeente” staat dit grafiekje over schoolgaande kinderen per seizoen, weliswaar uit een 
veel oudere periode. Deze cijfers van 1797-1799 zijn zeker niet indicatief voor de periode 1918-1923. Maar 
dit toont wel de hoeveelheid leerlingen aan over de verschillende periodes. 
 

 
 
 
 

 
 

Rond ca. 1910 kwam de mechanisatie op gang. Vooral rijkere boeren konden zich de eerste machines 
veroorloven. Werken op het land was én bleef voor alle anderen zwaar handwerk, zowel voor mens als dier.  
 

Terug naar deze foto: dhr. Heijboer wist nog een kleine anekdote te vertellen over zijn moeder in die tijd. “Zij 
was best trots. Want haar moeder stuurde haar altijd op haar klompen naar school toe. Maar Janneco nam 
stiekem haar nette schoenen mee, die zij achter de schuur al direct aantrok. Haar klompen liet zij daar 
tijdelijk achter. Voordat zij naar huis terugkeerde wisselde ze die snel weer om.” Volgens hem moest haar 
moeder hier zeker van hebben geweten, maar Janneco kreeg dit nooit te horen. 
 

Heel erg hartelijk mijnheer Heijboer voor deze heel erg originele bijdrage en de heer H. Uil voor uw advies!  
 

Heeft u ook een bijzonder verhaal of een bijzondere foto die wij in onze Sirene mogen plaatsen? Laat 
het ons weten. Op de achterpagina treft u onze telefoonnummers aan of geef dit mondeling aan een 
van de redactieleden door en wie weet staat uw verhaal met foto in onze volgende Sirene.  

Aantal kinderen op platteland over januari-december 1797-1799:

jan-febr. mrt.-mei juni-nov. dec.

Sirjansland 50 25 0 50
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Bedrijvigheid 

Dit keer hebben we de Firma Neele benaderd aan de Sportweg. Tegenwoordig is de hoofdactiviteit niet 
meer in de bloembollenteelt zoals vroeger. De nieuwere generatie gaat met zijn tijd mee zo blijkt wel uit dit 
stuk. Emiel Neele voert het gesprek.  
 

Opa (Bram) Neele is in 1958 gestart met het telen van gladiolenbollen. Zij hebben hiervoor toen der tijd 
diverse prijzen gewonnen. Zelfs een wisselbeker staat er nog tussen de diverse prijzen.  
 

Vader Jan nam daarna de zaak over waarna hij overstapte op de export van bollen in de begin jaren 70. 
Vooral naar Japan, Australië en India. Drie jaar geleden is hij hiermee gestopt. Emiel verzorgde in India, 
waar hij van 2006 tot 2012 grotendeels heeft gewoond, ook de export samen met zijn vader. Ook de teelt in 
Tasmania was zijn verantwoording. De afgelopen 15 jaar werd de export van bollen aangevuld met vooral de 
export van fruitbomen en aardbeiplanten. 
 

Vader Jan is vanaf 1985 ook werkzaam als internationaal schade-expert. Barry is, inmiddels 15 jaar geleden 
gestart met een geheel ander bedrijf: Hij werkt nu ook als Makelaar in Opleidingen: Nederlands. Hij verzorgt 
voor opdrachtgevers in de tuinbouw en verpakkingsindustrie alsmede logistiek, vakgerichte taalopleidingen. 
Dit is vooral de laatste jaren voornamelijk aan Poolse – en Roemeense werknemers, de laatste 6 maanden 
aangevuld met Oekraïense werknemers. Hij levert de eigen docenten en het lesmateriaal aan op de 
gewenste locatie van zijn opdrachtgever. De duur van de opleiding is afhankelijk van de wens van zijn 
opdrachtgever. Emiel ondersteunt zowel zijn vader Jan als broer Barry bij hun werk. 
 

De export, met name na het begin van de coronaperiode, is erg teruggelopen. Ook het reizen naar de verre 
bestemmingen werd niet meer verantwoordt geacht. Maar dit is niet meer de belangrijkste activiteit binnen 
ons bedrijf, vertelt Emiel. 
 

Ruim drie jaar geleden is groot onderzoek gestart naar bodemverbeteraars die tevens substantiële 
hoeveelheden CO2 vastleggen. Op basis van eeuwenoude kennis werd het gebruik van oergesteente 
wederom onderzocht. Hieruit bleek dat met name het oergesteente basalt alle componenten voor de groei 
van planten bevat. Vele van deze componenten zijn uit onze huidige grond, welke gebruikt wordt voor 
Agrarische doeleinden, verdwenen. Het kan als meel rechtstreeks worden aangebracht op de percelen, 
maar door Neele is er een speciaal procedé ontwikkeld met diverse andere componenten die gemixt kunnen 
worden zodat voor elke grondsoort een speciale mix kan worden samengesteld. 
 

Vooraf wordt bij een nieuwe opdrachtgever een grondmonster genomen waarna er wordt geanalyseerd 
welke aanwezige elementen de te behandelen grond bevat en welke toegevoegd moeten worden.  
 

Diverse wereldwijde bedrijven zijn reeds onze klanten in de opstartfase welke hier veel interesse in hebben. 
Omdat deze bodemverbeteraar ook CO2 opneemt is het, zeker in deze periode, een uitermate interessant 
product. Firma Neele is 3 jaar bezig geweest met de ontwikkeling ervan. “Mijn zus Arianne”, vertelt Emiel 
verder, “heeft dit deel van het werk op zich genomen”.  
 

De voornoemde wereldwijd opererende bedrijven testen in alle werelddelen momenteel ons produkt, met 
name in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Midden oosten en Afrika”  
 

Bij de firma Neele is Arianne verantwoordelijk voor het biologisch-technische gedeelte, Emiel voor de 
logistiek  en Barry voor het financiële gedeelte. De marketing wordt door een apart consortium gedaan 
waarvan Neele ook deel uitmaakt.. Het is veel werk, maar wel bijzonder interessant en een absolute 
noodzaak voor de toekomst.  
 

Hartelijk dank Emiel en Barry voor dit interessante inkijkje in jullie bedrijf en uiteraard heel veel succes! 
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Snelcursus Zeeuws oplossing op pag. 20 

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

o Oh jie veeh aerbezems dit jaer…? 
o Ie was kuus en kuus leeg…..! 
o Dah kost veeh te diere……! 

Spreekwoorden en gezegdes op pag. 20 
 

o Op hete kolen zitten .. 
o Iets met een zwarte kool (af)tekenen…. 
o Iemand een kool stoven of bakken… 

 

Collecteopbrengsten 
 
De collecte ten behoeve van de Nierstichting bracht € 179,53 op. Iedereen hartelijk dank. 
 
Dierenasiel S.D. hield ook hun jaarlijkse collecte en dit leverde in Sir € 94,00 op. De totale opbrengst voor 
heel Schouwen-Duiveland was €  6.264,39. Dank alle goede gevers en collectanten! 

 

Advertenties
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Ingezonden mededeling Buurtauto Schouwen-Duiveland 
 
 
Sinds enkele jaren wordt er op Schouwen-Duiveland gebruik gemaakt van de Buurtauto!  
 
Auto’s die kunnen rijden vanwege een gewonnen geldprijs voor een samenwerking tussen verschillende 
bedrijven op Schouwen-Duiveland, waaronder de Zuidhoek, Zeeuwland en de gemeente. Een belangrijk 
gegeven is dat het allemaal elektrische auto’s zijn. 
 
De bedoeling is om klanten die niet meer in de gelegenheid zijn zelf auto te rijden uit hun sociaal isolement 
te halen, door het aanbieden van deze auto met een vrijwillige en vriendelijke chauffeur. Op dit moment 
wordt er vanuit drie locaties gereden: Burgh-Haamstede, Bruinisse en Brouwershaven/Zonnemaire. In de 
huidige auto’s hebben we ruimte voor 1 rollator.  
 
De chauffeurs doen dit allemaal op vrijwillige basis. Chauffeurs die het fijn vinden om onze klanten te helpen 
en een plezier te doen door met ze te gaan winkelen, naar de kapper, voor lunch naar een eetgelegenheid of 
naar een oude bekende te brengen. Of misschien op te halen bij oude buur of familielid. We brengen klanten 
naar zieke familie of het oog-café en nog heel veel meer. Bedenk het zelf maar…. 
 
Daarnaast wordt er één keer in de maand een rondritje gemaakt over Schouwen-Duiveland met de 
schoolbus van Zonnemaire. Hier kunnen ongeveer 7 personen in mee. Onderweg is dan een stop voor een 
kopje koffie/thee en iets lekkers. Deze ritten duren ca 3 uur. Erg leuk om oude verhalen op te halen en te 
genieten van de mooiste plekjes op het eiland. 
 
Voor de bewoners van Sirjansland maken we gebruik van de auto die gestationeerd is in Bruinisse, met een 
chauffeur die woonachtig is in Bruinisse. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een strippenkaart, die u tijdens uw eerste rit voor € 5,00 kunt aanschaffen bij 
de chauffeur. De kosten bedragen 0,50 euro per knip.  
 
Bijvoorbeeld: 

 Een rit vanaf Sir naar Zierikzee is 3 knippen dus €1,50  

 Een rit vanaf Sir naar Bru is 2 knippen 
 Een rit binnen Sir is 1 knip 

 Een rit naar Haamstede is 4 knippen 

Het is altijd een enkele reis en een prijs persoon. 
 
Het reserveren is heel eenvoudig: Op maandag t/m donderdag tussen 
10:00 en 12:00 uur via telefoon of SMS/Whatsapp: 06 20 21 94 21.  
 
We zijn niet altijd in de gelegenheid om de telefoon te beantwoorden, wij proberen zo snel mogelijk terug te 
bellen, mits we uw nummer in het schermpje zien staat. 
Of via email: buurtautodeduinen@gmail.com 
 
Wat we niet doen zijn ritten voor medische aangelegenheden, zoals het ziekenhuis of de dokter.  Daar wordt 
vervoer voor aangeboden vanuit de commerciële bedrijven. 
Wie weet treffen we elkaar in de Buurtauto! 
 
 
Advertenties 

 

 
 
 
  



17 
 

Wist je dat uitvergroot… 
 
Deze foto wilden we u zeker niet onthouden…. Nee, het is geen zoekplaatje. Eigenlijk moest deze foto bij de 
rubriek ‘Wist je dat’ worden geplaatst, maar dan zou de foto veel te klein worden afgebeeld. Dus daarom 
plaatsen we de foto nu maar hier op deze pagina.   
 
Deze afbeelding is toch werkelijk waar een plaatje met flarden mist in de verte en een zonnetje?! 
 
Wellicht herkent u hierbij de ingang naar het agrarische bedrijf van Laurice  Boonman aan de M.H. Jobsweg. 
Mogelijk ontvangen hij en zijn familieleden heel incidenteel post in hun brievenbus en was dit dan ook de 
reden om dit dan maar zo op te lossen…..  
 
Mocht u zelf over deze weg fietsen, rijden of lopen, kijk dan even goed en u snapt waarom deze foto is 
gemaakt en hier geplaatst. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties 
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Advertentie  
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Even voorstellen 
 
Henry Bogert & zijn echtgenote, Marlotte Bogert-de Boer, stellen zich hierbij aan u voor. 
 

Sinds begin dit jaar is de woning op de hoek van de Grevelingenstraat nr. 14 door hen gekocht. En na een 
grote verbouwing en na hun huwelijk op 12 augustus jl. wonen zij nu hier officieel in ons dorpje. 
 
Henry is 22 jaar en komt van oorsprong uit Bruinisse. Hij is dus een rasechte Bruenaar. Hij woonde daar met 
zijn ouders en 5 broertjes en zusjes. 
 
Het liefst wilde hij samen met Marlotte in Bru gaan wonen, maar de te koop staande woningen daar vielen 
allemaal buiten hun prijsklasse. Gelukkig stond er op Funda plots deze woning vermeld. Vlakbij Bru, dus de 
keus was snel gemaakt. En zo belanden zij beiden hier. 
 
Marlotte is 18 jaar en zij komt van St. Annaland. Daar woonde zij met haar ouders en 6 broertjes en zusjes. 
Henry werkt als loodgieter bij Saman Installaties in Zierikzee en Marlotte werkt in Tholen als huishoudelijk 
medewerkster bij mensen thuis via de thuiszorgorganisatie CuraDomi. 
 
Hobby’s hebben ze uiteraard ook. Henri kweekt al jaren papegaaien en parkieten. Deze zitten in een grote 
volière buiten. 
 
Marlotte haar hobby is muziek maken. Zij speelt verschillende instrumenten o.a. piano en dwarsfluit. Dit doet  
ze al vanaf haar zesde jaar. Ze heeft nu nog steeds pianoles in Nieuwerkerk. 
 
Hartelijk dank voor dit interview. De redactie wenst jullie nog heel veel voorspoedige jaren samen in 
Sirjansland en leuk om kennis met jullie te hebben gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertentie 
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Het Kabouterbosje door Karin Buytels (evenals deze foto’s van het bezoek aan het bosje op 29 oktober 2022) 
 
Wat waren wij aangenaam verrast dat er kabouters intrek hadden genomen in het 
bosje. 
 
Andere dorpen in de buurt waren al eerder bezocht, maar Sir nog niet. 
Allerlei huisjes, een speeltuin, een badkamer en zelfs een skibaan en een heus  
Kabouter Viking huis en nog veel meer stond er in het bosje. 
 
Overal hing de was buiten met kleine sokjes en mutsjes, het zag er ineens erg  
gezellig uit. 
 
De kabouters spotten was nog best lastig, maar dat mocht de pret niet drukken 
 
Zaterdagavond 29 oktober was er voor de dorpsbewoners en kinderen een allerlaatste avond, kabouters 
hadden hun huisjes mooi verlicht en kinderen konden met een lampion door het bosje lopen om nog een 
laatste blik te werpen voordat de kabouters i.v.m. de aankomende wintertijd ondergronds zouden gaan. 
 
Na afloop was er warme chocomel en een vuurschaal waar de kinderen marshmallows konden roosteren.  
 
Wij hopen dat de kabouters het naar hun zin hebben gehad en hopen dat ze volgend jaar weer terugkomen. 
 
Namens Sirs groene clubje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Snelcursus Zeeuws Vertaling in het Nederlands van pag. 15 
 
 
o Had jij veel aardbeien dit jaar…? 
o Hij was helemaal leeg ! (bijv. de batterij van de telefoon)  
o Dat kost veel te veel….! 

 

Oplossing Spreekwoorden en gezegdes van pag. 15 

 

o In spanning op iets wachten… 
o Van iets een afschrikwekkende voorstelling geven…. 
o Iemand een onaangename verrassing bezorgen… 
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De Kookpen door John Bolier: 
 
 

Engelse Cottage Pie 
 
 
Ingrediënten: 
Olijfolie 
500 gram rundergehakt 
1,5 kilo kruimige aardappelen 
55 gram boter 
2 eidooiers 
1 grote ui 
350 ml kippenbouillon 
1 grote wortel 
2 teentjes knoflook 
tijm 
rozemarijn 
2 eetlepels Worcestershiresaus 
Anderhalve theelepel tomatenpuree 
240 ml rode wijn 
75 ml melk 
Flink wat Parmezaanse kaas 
 
 

Rasp de ui, wortel en 2 tenen knoflook en zet aan de kant. Verhit olijfolie in een grote pan. Breng het 
gehakt op smaak met peper en zout. Bak het gehakt op middelhoog vuur 4 - 5 minuten lang. Meng er dan 
de geraspte ui, wortels en knoflook doorheen.  
 

 
Voeg Worcestershiresaus, tomatenpuree, rozemarijn en tijm toe. Bak nogmaals 3 - 4 minuten en blijf in 
de tussentijd continue roeren. Giet 240 ml rode wijn erbij en reduceer deze, totdat deze vrijwel helemaal 
verdampt is. Voeg kippenbouillon toe en breng aan de kook. Kook tot het mengsel ingedikt is.  
 
Proef, en voeg peper en zout naar smaak toe. Kook de aardappelen in de tussentijd in de andere grote 
pan gaar. Giet de aardappels af en pureer ze. 
Voeg dan 2 eidooiers toe, samen met de boter en melk en meng dit alles glad. Meng er flink wat geraspte 
Parmezaanse kaas doorheen. Proef en breng op smaak met peper en zout.  
 
Verhit de oven voor tot een temperatuur van 180 graden Celsius.  
Verdeel het gehaktmengsel in een ovenschaal. Probeer evenredig te verdelen, over de gehele lengte van 
de schaal. Schep er dan een laag aardappelpuree overheen. Je kunt hiervoor een houten lepel 
gebruiken.  
 
Bedek de aardappelpuree met extra Parmezaanse kaas, en maak er met een vork mooie hoopjes van.  
Bak de Shepherds Pie 20 minuten lang in de oven of tot deze mooi goudbruin is.  
 
 

Serveer eventueel met een salade. Eet smakelijk! 
 
 
 
 

Ik geef de kookpen door aan:               Anne-Marie Verton 
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Wederopbouw Sir na de ramp vervolg 1995 en verder  
 

 
In de vorige Sirene kwam de woningbouw in de Grevelingenstraat aan de orde, 
maar eind jaren 90 werd er ook gebouwd aan de Lageweg.  
 
 

                                                                  Foto van Fam.Ahrens: Loods H. de Vlieger, Sportweg 1996 
 

Op nr. 28 verrees in 1996 de woning met garage in opdracht van mevr.  
De Vlieger-de Jonge. Het bedrijf van Hanse Sirjansland*) werd in die jaren verplaatst naar het  
bedrijventerrein aan de Middenweg in Nieuwerkerk. Hierdoor ontstond er ruimte voor dit 
nieuwe woonprogramma in ons dorp. Sir mocht niet uitbreiden, maar slechts inbreiden. 
*) het bedrijf van Hans en Janny de Vlieger 

 

In totaal werden er 9 woningen bijgebouwd. De woning van de Familie B. Marijs aan de 
Lageweg nr. 30 was er ook een van. Deze woning werd in sept. 1998 voltooid. 
 
 

Op de hieronder afgebeelde plattegrond staan zowel de woningen aan de Lageweg & de Sportweg.   
 
Op het voormalige bedrijfsterrein van De Vlieger verrezen een 8-tal woningen, woontype 
Dahlia. Vier blokken van 2 onder 1 kap. De vergunning van dit hofje vermeldt 3 januari 
1996. Alle woningen zijn door Bouwbedrijf Bijkerk BV gebouwd.  
 
 

Dankzij de teksten in Jessica & Richard Ahrens’s fotoalbum werd bekend dat de bouw pas in november 
1996 startte. En zoals toen der tijd normaal was in de winter, werd de bouw in februari 1997 vanwege zes 
weken vorstverlet opgeschort. In maart 1997 vorderde de bouw snel: in april herrees de 2e verdieping en 
tevens werden buitenmuren opgemetseld. Het hoogste punt van hun woningblok werd in mei 1997 bereikt. 
De opleveringsdatum aan de Hans de Vliegerhof was op 1 oktober.  
 
Zoals dat gaat met nieuwbouw bleken ook hier toch nog gebreken te zijn na de bouwtechnische keuringen. 
Zo was er bij de familie J. Legemaate geen volledige keuken geplaatst, omdat de leverancier met de 
noorderzon was vertrokken. Zij hebben een half jaar lang op een camping gasfornuis moeten koken.  
Alleen de onderste kastjes waren geleverd en geplaatst. Pas eind februari was dit compleet. 
 
Nog een weetje uit die periode: Diegene die vloerverwarming hadden laten aanleggen in hun woningen 
mochten deze pas na 6 weken aanzetten, terwijl het buiten ‘’berekoud’ was, aldus een van de bewoners. 
 
 

Deze informatie en foto’s uit die tijd zijn afkomstig van de familie Gerda & Frans Parrin, Jessica & Richard 
Arhrens en Sandra en Jan Legemaate. Heel erg hartelijk dank hiervoor! 
 

 
 
Foto’s afkomstig van de Fam. Parrin     
 
 

                                                                                    
Deze foto hiernaast toont nog de aanwezigheid van de sloot langs de Sportweg aan, 
tegenover de woning van de Fam. Neele. Vanwege de nieuwbouw werd deze sloot 
gedempt waardoor er later flinke wateroverlast ontstond bij de nieuwe woningen aan de  
Sportweg. 
 

 

In die periode kwam ook het kassengebied in Sir aan de Noord Hogeweg en de 
Ringweg  tot ontwikkeling en natuurlijk werden daar ook een aantal woningen gebouwd. 
Evenals aan de Lageweg, waar na de verhuizing van het bedrijf van Kees Struijk ook  
nieuwe woningen mochten worden gebouwd. Maar daarover later meer. 
 

         Joke Goudzwaard 
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Bericht vanuit het dorpshuis  
 
Tijdens een van de klepmiddagen op de woensdagmiddag kreeg de redactie het 
verzoek om aan alle  bewoners van Sir te vragen of er niet meer animo was onder de 
heren, dames , alleenstaanden of echtparen om deze middagen ook eens mee te 
maken en bij te wonen in ons dorpshuis. 
 

Misschien dat velen van u denken: “Kom nou toch, ik ga zeker niet naar een handwerkclubje toe!” Maar dan 
moeten we u toch echt teleurstellen! De enigste die met breinaalden of haaknaalden in de weer is heet Willy 
van Ast. Alle andere aanwezigen zijn gewoon met elkaar aan het “converseren’ zoals dat in mooi 
Nederlands heet. Praten over van alles en nog wat, oude en nieuwe onderwerpen, gebeurtenissen in en om 
Sir. Kortom de oude Nieuwsbode, maar dan met persoonlijk contact én ons eigen dorp. Wat wil een mens 
nog meer?  
 

Als u wilt weten wat er die middagen zoal te beleven valt, dan moet u toch eens een keer aankomen! Onder 
het genot van koffie of thee en een heerlijke versnapering proberen de aanwezigen, samen met de 
beheerster Christa Stouten, de bezetting van ons dorpshuis op peil te houden. Want dat is en blijft een 
‘must!’ Je moet er toch niet aan denken dat dit gebouw er niet meer zou zijn…..?! 
 

Dus beste lezers/lezeressen, schroom niet. Een driedelig kostuum of galajurk is absoluut niet vereist!  
‘Wip ’s binne in kom kieke of schuuf gewoon us gezellig an…..! (Vertaling: Wip eens binnen en kom kijken of 
schuif gewoon eens gezellig aan!) 
 

Na deze ‘huishoudelijke mededeling’ volgen hieronder nog enkele hoogtepunten die er zijn georganiseerd in 
ons dorpshuis: 
 

Een ervan was natuurlijk het gezamenlijk mossels – en saté eten op vrijdag 7 oktober jl. Christa en haar man 
Han Stouten hadden dit evenement, net als in de voorgaande jaren, georganiseerd. Er schoven 30 personen 
aan tafel. Helaas vanwege de grote drukte was het voor de beheerster niet mogelijk om hier nog foto’s van 
te maken. Dus u moet het maar doen met de verhalen van alle aanwezigen. Of gewoon zorgen dat u er de 
volgende keer ook bij bent. 
 
Eten in Sir: op woensdag 16 november werd er weer een heerlijk 3 gangen menu 
geserveerd. Hier kwamen 23 personen mee-eten.                                Foto Fam. H. Vane 
 
Niet alleen wordt ons dorpshuis gebruikt om te eten. Vergeet vooral ook niet de yoga, 
de schilderclub, de gymclub en het zangkoor, de zondag crèche, de div. vergaderingen 
van o.a. de Dorpsraad en Sir Vooruit of natuurlijk de ontvangst van Sinterklaas.  
 

Omdat ook ons dorpshuis met zijn tijd meegaat was Zeeuwland voornemens om nog 
meer verduurzamingswerkzaamheden te laten uitvoeren.  
 
 

Alhoewel het gebouw na de ramp is gebouwd zijn er toch al veel aanpassingen gedaan om met de tijd mee 
te gaan. Er liggen zonnepanelen op het dak, de ramen bestaan uit geïsoleerd glas. En zowel de grote als de 
klein zaal kunnen afzonderlijk worden verwarmd, zodat tijdens de vergadering van de Dorpsraad of Sir 
Vooruit alleen de kleine zaal verwarmd wordt in plaats van alle ruimtes. Het is tenslotte stoken voor niets als 
de grote zaal niet gebruikt wordt terwijl daar wel de kachel vol aan staat, nietwaar?  
 

Of er nog mogelijkheden zijn om bijv. muren te isoleren wist Christa niet te vertellen. We zullen u hierover 
later nog informeren als Zeeuwland met meer informatie komt over de te nemen maatregelen in het kader 
van verdere verduurzaming. Dank Christa, voor deze bijdrage. 
 
 
Wilt u uw verjaardag, kraamfeest, trouwreceptie, reünie of welk feit dan ook vieren? En heeft u 
speciale wensen? Neem gerust contact op met Christa Stouten. Zij is bereikbaar op het 
telefoonnummer: 0111  64 23 85 of per e-mail hstouten@zeelandnet.nl.  
Want zo houden we ons dorpje leefbaar én behouden we ons dorpshuis. 
 
 
https://dorpsraad-sirjansland.nl/activiteiten-dorpshuis/ 
Of meld het aan via deze link: https://dorpsraad-sirjansland.nl/contactwebsitebeheer/)  
Of https://stichtingdorpshuizen.nl/agenda 
 
 
 



24 
 

Even voorstellen 
 
 
 

Sinds september 2022 wonen Lianne en Rob Weeber in ons dorpje. Zij zijn uitermate tevreden over hun 
nieuwe woning aan de Sportweg op nr.9a Toen zij een briefje van de redactie van De Sirene in hun 
brievenbus vonden voor dit interview, reageerde Rob gelijk. “Natuurlijk, wij stellen ons graag aan u voor.” 
 
 

Ze hebben samen vele jaren een eigen zaak in de horeca gehad. Onder andere in Renesse, daar voerden 
zij de scepter over de bowling en het restaurant Le Rabot. In Ouwerkerk hebben zij restaurant de 
Vierbannen gerund. En in Heerle (Gem. Roosendaal), waren zij de eigenaars en uitbaters van restaurant De 
Hazelaar. Dat was overigens hun laatste zaak die zij hadden. Vanwege de coronapandemie moest het 
restaurant 2x sluiten en dat was voor hen de reden om er mee te stoppen.  
 
 

Lianne is geboren in Noord-Brabant en Rob in Den Haag. Een ding stond wel vast: ze wilden een huis zien 
te vinden op Schouwen Duiveland. Gedurende hun werkzame leven hebben ze 24 jaar in Bruinisse 
gewoond en 2 jaar in Nieuwerkerk. 
 
 

Hun zoektocht van ongeveer een half jaar naar een voor hen passende woning was moeilijk, ze werden 
telkens overboden. 
 
 

En toen vonden ze dus dit, hier bij ons in het dorp. Ze hebben de woning verbouwd en aangepast aan hun 
wensen en ook de tuin wordt aanzienlijk veranderd. Beiden zijn er zeer tevreden mee.  
 
 

Hobby’s hebben Rob en Lianne zeker. Nu hebben ze alle tijd om hier veel meer aandacht aan te besteden. 
Beiden houden van tennissen en fietsen. Rob is daarnaast dol op muziek maken. Hij is bassist en hij heeft bij 
diverse cover-bands gespeeld, waaronder Frons met o.a. dorpsgenoot John Bolier (Opm. redactie: dan zit Rob hier 
in Sir zeker op de juiste plaats, met alle muzikanten/zangers en zangeressen en gelegenheidsbands!) 
 

 
Lianne leest graag en zij vindt het erg leuk om vooral creatief bezig te zijn en bijv. kerststukjes te maken. Dit 
doet ze meestal met een aantal mensen bij haar thuis. Ook tuinieren is een hobby van haar. En natuurlijk 
puzzelen. Nee, geen legpuzzels, maar gewoon een kruiswoord of een sudoku.  
 

 
Hartelijk dank, Lianne en Rob voor dit leuke kennismakingsgesprek voor deze Sirene.  
 
 

De redactie wenst jullie samen nog heel veel leuke en gezonde jaren in ons dorpje Sir toe, waarvan de 
meeste mensen vooraf eerst reageren met: In Sir wonen…? Daar valt toch niets te zoeken? Totdat blijkt dat 
zij er toch hun (t)huis vinden en merken dat het op Sir zeker zo slecht nog niet is! 
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Wist je dat ……………. 
 

De lagere school in ons dorpje, aldus dit stukje uit de PZC van 15-5-1998… 
in dat jaar eindelijk weer eens zou worden geschilderd… 
Dit toen ook wel hoog nodig was volgens de toenmalige directeur dhr. G. Oele… 
Want wat zou er overgebleven zijn als er alleen houtrot was bestreden zonder likje 
verf…? 
 
 

Wist je dat… 
 

Er paarden met schoenen aan in ons dorp zijn gesignaleerd….? 
Deze dieren dus geen hoefijzers onder hun hoeven hebben…? 
Dit echt niet op een leugentje gebaseerd is…? 
Misschien wordt dit echt wel een hype onder alle andere paardenbezitters….! 
 

 

Wist je dat…. 
 

Achter de school al jaren een peren -en appelboom staan….? 
De oogst hiervan gewoon geplukt mag worden om bijv. te koken of te bakken…. 
Helemaal gratis en voor niets…. 
De huidige bewoners van de school geen peer en of appel meer kunnen zien….! 
Daarom deze wist je datje….  
Zodat zij eindelijk verlost worden van de overvloedige fruitoogst…! 
 
 

Wist je dat …. 
 

Joris Stouten nu wel heel erg beroemd is in de wijde omtrek….? 
Dus niet alleen in Sir….? 
Hij voor zijn groentekar een eigen website heeft gemaakt….. 
En zelfs te vinden is op Google maps …? 
 
 

Wist je dat…. 
 
Afgelopen zomer ook in Sir deze zonnebloem zó uitbundig groeide én bloeide….? 
Deze op het land van Maatschap Op ’t Hof stond… 
Achter de woning aan de Dillingsweg 8 bij Ineke en Max Nelissen…. 
Met zovéél bloemen en knoppen dat de fotograaf de tel kwijtraakte bij 27….? 
 
Wist je dat…. 

 
 

Er echte ingenieurs onder de konijnen aanwezig zijn….? 
Met heel veel ervaring in de ‘weg en waterbouw’…..? 
Bekijk dit ‘viaduct’ maar eens van dichtbij…  
en oordeel zelf….. 
 
 

Wist je dat…. 

Plots alle bomen aan de Lageweg bij de CZAV en de loods van Koos Hanse afgezaagd waren…..? 
Zelfs de wortels naderhand verwijderd waren….? 
Was dit na het zien van de eerste enorm gestegen energierekening….? 
Of zou hier meer achter kunnen zitten…..? 
 
 

Wist je dat....  
 

Er al langere tijd een hulpgroep in Sir bestaat waar men een beroep op kan doen...? 
als het eigen netwerk niet kan helpen of als je ergens hulp bij nodig hebt…. 
Hiervoor nog extra hulp én een coördinator (m/v) worden gezocht…. 
Je voor meer informatie of om je aan te melden je bij Jacqueline Kik -Stouten moet zijn ….. 
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Wist je dat…. 

Er in Sir heel veel nieuwe woningen zijn verrezen…? 
Met bewoners, maar die zijn helaas nog niet gesignaleerd…. 
Of dit illegale kamp zonder gemeentelijke vergunningen is gebouwd….? 
Of dat dit oogluikend wordt toegestaan is niet bekend…. 
Feit is wel, dat heel veel mensen het dorpsbosje kwamen bewonderen… 
Op zoek naar dat mannetje of vrouwtje met een rood puntmutsje…. 
 
 

Wist je dat ….. 
 

Er nog meer vreemde dingen in Sir gebeuren…? 
Deze ‘steen’ niet in het gat stond….. 
Maar er half in hing….. 
Hierbij geen sporen van verkeer zichtbaar waren…. 
misschien wilde een onbekende sterke man of vrouw slechts spierkracht tonen…..? 
 

Wist je dat… 
 
Je bij gebrek aan een windvaan of bomen in de buurt …. 
Je dan moet zoeken naar een biddende torenvalk….? 
Deze vogels wijzen nl. altijd met hun kop naar de windrichting …. 
Dit dus veel betrouwbaarder is dan de ‘natte vingermethode”…. 
 
 

Wist je dat … 
 
In het dorpsbosje nog veel meer te zien was….? 
Zoals u uit deze foto’s kunt opmaken…. 
Als u de naam weet van deze paddenstoelen….? 
Kunt u dat bij de redactie melden…. 

 

Wist je dat… 
 
De gemeente nieuwe bomen heeft aangeplant langs de Lageweg….? 
Deze als extraatje speciale ’Terracottem’ hebben gekregen….?  
Waardoor de bomen meer voeding en extra zuurstof krijgen om de wortelgroei te bevorderen…  
Dit mogelijk zal helpen om ze op die plek beter te laten groeien… 
De substantie wellicht ook bij langdurige droogte zal helpen… 
Maar voor dit resultaat toch nog een poosje zullen moeten wachten…. 
 
Wist je dat…. 

 

CO2 heel erg belangrijk is voor planten…..? 
Dit heel erg goed te zien is bij de twee bollen van DES B.V.?  
Deze nieuwe tunnel dus absoluut geen decompressietank voor duikers is… 
Maar de inhoud ervan uitsluitend bestemd is voor de planten van de kwekers….. 
 
 

Wist je dat…. 
 

Er in 1995 een vergunning was verleend voor een telefooncel in ons dorp….? 
aan het toenmalige bedrijf PTT Telecom ….? 
Deze moest komen aan de Lageweg nabij nr. 40 en Bredeweg 17….? 
Dat is dus vlakbij de ingang van de begraafplaats…. 
Gem. Duiveland in de jaren 80 voor de aanleg van de Bredeweg…. 
Helaas toen ook al was vergeten dat daar een rustplaats was gesitueerd…… 
 
Wist je dat… 
 
Er beginners- en herhalingscursussen reanimatie met de AED werden gehouden…? 
Dit namens de Dorpsraad en i.s.m. Hanse Veiligheid werd georganiseerd…. 
Gewoon in ons dorpshuis en voor niet al te veel geld…. 
Dit een groot succes is gebleken…  
Binnen no time kwamen er al vele aanmeldingen binnen… 
Deze actie een grote impuls heeft voor het levensreddend handelen in ons dorp… 
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Sir Vooruit  
 
 
Hallo lieve vrienden van Sir Vooruit! 
 
  
Welkom bij deze aflevering van de Sirene. Als we terugkijken naar de vorige Sirene hebben we een aantal 
activiteiten gehad. Allereerst de 19e keer dat de Dorpsbarbecue is georganiseerd. Op naar de 20e editie!  
De Dorpsbarbecue was gezellig druk. Uit voorzorg hadden we een paar tenten opgesteld achter de school, 
en die bleken later op de avond hard nodig! Maar al met al weer een fijne organisatie. Met als kers op de 
taart een heerlijk ijsje van het IJsmeisje uit Oosterland. We hebben genoten.  
 
 
Op zaterdag 26 november kwam dan eindelijk ook Sinterklaas op Sir 
aan. Er waren 17 kinderen voor wie een verrassing meegenomen 
was. Alhoewel dat helemaal niet vanzelfsprekend was omdat de 
cadeautjes in eerste instantie allemaal kwijt waren of op de 
verkeerde plaatsen terecht was gekomen. Maar het zingen van een 
aantal mooie Sinterklaasliedjes hielp wel mee, zodat de Pieten de 
juiste cadeautjes bij de juiste kinderen kregen. Het was fijn! 
 
 
Binnenkort is het jaar 2022 weer ten einde. We hopen begin volgend jaar weer een beetje te kunnen 
schaatsen op onze eigen Sirse IJsbaan.  
 
 
Maar sowieso heeft Sir Vooruit een heuse echte Bingo op het programma staan. Op zaterdag 21 januari 
(2023) gaat dit gebeuren. Wie heeft er zin? Zet deze datum alvast in jullie agenda en we gaan genieten van 
een ouwerwets spelletje Bingo in het Dorpshuis. 
 
 
Dan een minder vrolijke mededeling: ons bestuurslid Karin Buijtels heeft het in de loop van de tijd zo druk 
gekregen met heel veel andere dingen, dat zij ons helaas moet gaan verlaten. Ze is niet weg uit het dorp of 
zo en zal altijd nog graag mee willen helpen mocht dat nodig zijn, maar als vast bestuurslid is zij niet meer 
beschikbaar. We kijken terug op een leuke, mooie en fijne tijd met haar en willen haar ontzettend graag 
bedanken hiervoor! Het gaat je goed Karin! 
 
 
Tot de volgende Sirene! 
 
Sir Vooruit 
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Advertentie  
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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, hartelijk dank voor uw gift! 
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Advertenties 

 
 

Kik ongediertebestrijding & bedrijfshygiëne    
t 0111 21 80 00 
e info@gripmetkik.nl 
i www.gripmetkik.nl 
Loensweg 27 
4306 NB Nieuwerkerk 

 
  

 
 
 
 
 

Jumbo Nieuwerkerk Schot, 
Polderweg 3 
Nieuwerkerk 
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Foto uit het album van mevr. A. Stuijk  

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de bejaardensoos in Sir, op dinsdag 23-02-1982,  
kreeg men bezoek van de dubbelgangers  van “Corry van Gorp en André van Duin:  
Mijnheer en mevrouw De Bok.”  
Heel erg hartelijk dank voor deze originele foto!  
 

 

Redactie 

 
Sandra Maat                 tel 06 15 54 44 12 
Marianne Vane-Charité tel 06 21 99 38 96 
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. 
 
 
 


