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Redactioneel
Al meer dan 12 ½ jaar “De Sirene” in Sirjansland.
Heel trots zijn wij u ons Jubileumnummer te kunnen presenteren:
Extra dik en deels in kleur! En als extra cadeautje voor iedereen, ons
eigen Sirse Kookboek, met alle recepten die we in de loop der jaren van
u hebben mogen ontvangen.
Een feestje kost geld. Daarom waren we heel blij met alle positieve
reactie van de sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit laat zeker
zien hoe “De Sirene” in ons dorp wordt gewaardeerd. Als redactie
vinden we dit natuurlijk fijn om te horen. Dat geeft energie om er
tegenaan te gaan, want het was een hele klus. Gelukkig vonden we ons
oud redactielid Jeannette Jongman bereid om ons te helpen. Bedankt
Jeannette.
Maar hoe vier je als dorpskrant een jubileum?
Als krant moet je het toch vooral hebben van je inhoud.
Bijna al onze vaste rubrieken zijn dan ook weer vertegenwoordigd, maar
daarnaast hebben we vooral veel interviews met dorpsgenoten. Hoe
ervaren zij het om in Sir te wonen. We bezochten geboren en getogen
Sturjallanders, bewoners die op latere leeftijd terug keerden, nieuwe
Sirrenaren, maar ook oud Sturjallanders die nu elders wonen en nog
steeds met plezier “De Sirene” lezen om toch vooral op de hoogte te
blijven van wat er in Sir gebeurd.
Verder zorgen de schoolkinderen ervoor dat we helemaal in de
feeststemming komen met hun mooie tekeningen en tekstjes.
In deze Sirene een keer geen puzzel, maar een knutselwedstrijd voor de
kinderen. André heeft altijd super leuke prijspuzzels aangeleverd maar
we willen hier een wisselend item van maken om de respons hoog te
houden.
Tot slot wens ik iedereen veel leesplezier!
Namens de redactie,
Corry op ‘t Hof
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Wandelpad glastuinders Sir United
Op 13 juni jl. werd door Bram van der Graaf (voorzitter dorpsraad) en
Jacqueline van Burg (wethouder gemeente Schouwen-Duiveland) het
wandelpad op de rand van het glastuingebied geopend.
Tevens werd 1 van de 3 informatieborden over dit gebied door hen
onthuld.
Na een wandeling over het nieuwe pad werd de opening op het bedrijf
van Dick van Noord onder het genot van een kopje koffie of drankje
afgesloten.

Door dit wandelpad is de Lageweg voor wandelaars verlengd
en is een mooi wandelrondje ontstaan.
Glastuinders, bedankt!!!
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Sponsors jubileumnummer
Dit jubileumnummer is mede tot stand gekomen door al de bedrijven in
Sir die “De Sirene” een warm hart toedragen.
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die door zijn of haar
financiële bijdrage dit jublieumnummer van “De Sirene” mogelijk heeft
gemaakt.
Wij denken hierbij aan onze sponsors:


Caruton B.V.



Gebr. van Duijn B.V.



Tuinbouwbedrijf L. Kik en Zn.



Neele Export



D.T. van Noord Tomaten B.V.



Melkveebedrijf v.o.f. Oomen-Udo



RoNa Grafisch Adviesburo



“Zeeuws Lef”

Maar uiteraard ook aan al onze adverteerders en de Dorpsraad.
Ook dank aan de mensen die ons geld hebben gegeven en een
naamsvermelding niet nodig vonden.
Allen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!!!
Redactie “De Sirene”,
Conny, Natasja en Corry
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De Sirene weetjes
Wist u dat…………………
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de eerste De Sirene is verschenen in maart 2002
onze Dorpskrant dus al meer dan 12½ jaar bestaat
de eerste voorzet is bekend gemaakt tijdens de dorpsraad
vergadering van 27 november 2001
er toen een prijsvraag is uitgeschreven om de naam van de
dorpskrant te bepalen
de dorpsraad uit de inzendingen de naam De Sirene heeft gekozen
fam. v.d. Meulen en N.A. Vaandrager deze naam hadden bedacht
zij hiervoor een cadeaubon hebben ontvangen
onze dorpskrant nog steeds onder deze naam verschijnt
De Sirene al sinds het eerst nummer ook digitaal te lezen is op de
website van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl
de eerst redactie bestond uit Anne-Marie Verton-de Vlieger, Saskia
Bruijning en Willemijn van der Ark.
deze redactie in oktober 2003 volledig is vernieuwd
toen bestond uit Janny Fluijt, Sonja v.d Meulen, Lo Piek en Aad van
Vugt.
er vervolgens regelmatig enkele wijzigingen zijn geweest
ook André van Gameren en Jeannette Jongman in de redactie
hebben gezeten
de redactie momenteel bestaat uit Conny Bravenboer, Corry op ’t
Hof-Krabbe en Natasja Mollink
ook Jeannette Jongman ons heeft geholpen met deze speciale
editie
wij haar daar heel dankbaar voor zijn
redactie vergaderingen regelmatig erg gezellig kunnen zijn
aan onderwerpen en gesprekstof nooit gebrek is
we kunnen vertrouwen op een vast team van dorpsgenoten,
verenigingen, stichtingen e.d. die hun bijdrage leveren
we nog steeds proberen de diverse geledingen en interesses
binnen de dorpsgemeenschap aan bod te laten komen
De Sirene daardoor steeds dik gevuld is

De Sirene weetjes
Wist u dat…………………






u uw kopij kunt mailen naar:
sirenesir@hotmail.com
of in kunt leveren bij één van de redactieleden
we deze keer een prijsvraag voor de jeugd hebben uitgeschreven
we heel benieuwd zijn naar hun inzendingen
u deze allen kunt komen bekijken in het dorpshuis op
17 december a.s.
wij hopen dat u nog lang van De Sirene kunt genieten

Corry op ‘t Hof
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Vroeger en Nu
Interview door Jeannette Jongman met Cees Struijk.
Ondanks dat hij nu ook weer niet “zo oud“ is (65), is Cees Struijk de
aangewezen persoon om het eens over vroeger te hebben.
Zijn geschiedenis op het dorp gaat generaties terug, meer “Sturjallands”
kun je het niet krijgen….
De locatie van ons gesprek alleen al, is historisch.
We bevinden ons midden op Sir, in het oude woonhuis, van wat vroeger
de boerderij was.
Daar is Cees geboren en gebleven.
Immers, toen Cees met zijn Wilma (Neele) in 1972 trouwde, maakten de
ouders van Cees plaats en verhuisden naar het pand ernaast, om ruimte
te maken voor het jonge stel.
Ze vertellen:
“Wij sloegen enthousiast aan het verbouwen!
De prachtige schouwen eruit, zodat we grotere ramen konden maken.
De kelder, die sloten we af, er staat nu een trap voor, we hadden
immers een koelkast en vriezer?
Nu, 42 jaar later, denken we nog wel eens aan wat we destijds hebben
aangetroffen, veranderd… soms hebben we zelfs spijt, maar ja, ons huis
is nu groot en licht en helemaal aan de tijd aangepast.”
Wilma heeft inmiddels een doos oude foto’s tevoorschijn getoverd: “het
moest toch over vroeger gaan?”
Ook het boekje “Sirjansland in oude ansichten” wordt erbij gehaald.
Daar staan foto’s in van Cees’ grootvader Marinus Klaas de Ronde, die
begin 1900 een enthousiast amateurfotograaf was.
Bijna alle foto’s van Sir uit die tijd, zijn dan ook door hem gemaakt, met
zo’n grote camera met glasplaten, die nu in het bezit is van Cees!
Dan over zijn jeugd…
Hij gaat er eens goed voor zitten en kijkt terug…
“Mijn vader had een gemengd bedrijf, zoals alle boeren in die tijd
eigenlijk.
Midden op het dorp stonden schuren, aan de Lageweg.
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De schuren aan de Lageweg.
We hadden paarden, Belgen, voor het werk. Mijn vader was daar gek
mee, een echte paardenman. Toen de trekker kwam moesten ze
natuurlijk weg, maar een paard hebben we gehouden, zomaar, voor de
lol.
Ook varkens hielden we, die werden elk jaar geslacht en verwerkt.
Gewoon, thuis.
Ik weet nog hoe in de (inmiddels dichte ja!) kelder, het vlees in het zout
ging, in een grote ton met houten deksel.
Het spek ging naar de zolder om te drogen.
Daar sliepen wij ook en natuurlijk had ik, voor ik ging slapen nog wel
eens trek in een stukje “zweerte” (zwoerd). Niet zelden hingen er op `t
laatst alleen nog kale stukken spek aan de haak!
Verder speelde ik eigenlijk altijd buiten.
Bij de ouwe dijk, waar met de ramp een gat geslagen was, was het
water nog zout. Daar vingen we botjes!
Ook aan de “nieuwe diek” was ik vaak te vinden. Vissen, eerst met een
“busse” later met m’n bamboehengel.
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Vissen aan de “nieuwe diek”.
Kattekwaad haalden we ook uit en niet zo zuinig!
We hadden een aantal mensen waarbij het altijd leuk was om te
proberen….
Vooral de oude de Graaij moest het nogal eens ontgelden.
We hebben eens wat krabben vanachter de dijk gehaald, er een kaarsje
opgezet, aangestoken en bij die arme man in z’n donkere gang
losgelaten… hij moet niet geweten hebben wat hij zag!
Of, die keer dat we in het donker mussen vanonder de dakpannen
hadden gehaald, in een doos met deksel gedaan en bij hem in de gang
gezet.
Deksel eraf en “volk” roepen. Toen de man eraan kwam en het licht
aandeed stoven die mussen allemaal naar boven!
Dat waren streken hoor… alleen bij Kees Jongman kwam je nooit weg!
Als je daar belletjetrek deed vloog hij op z’n sokken naar buiten!
Hij mòèst je hebben! Als dat niet lukte, ging hij achter het kerkmuurtje
zitten wachten tot je eens voorbij kwam. Dan hàd hij je, moest je ‘t
schuurtje opruimen of… je kreeg een koekje, dat kon ook…
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Ik hielp ook op de boerderij.
Toen mijn vader ouder werd nam ik het werk helemaal over.
In de schuur hielden we meststieren, die ‘s zomers in de wei bij De
Staart graasden.
In het voorjaar gingen de jonge stiertjes vanuit de schuur op het dorp
daarnaar toe.
Dat gaf nogal wat bekijks!
De mensen langs de kant, als die daar al durfden te staan, hadden een
stok om de beesten op de weg te helpen houden.
Een hele klus, ze waren door het dolle heen, naar buiten, dat kenden ze
nog niet!
Meestal ging dat nog maar nèt goed!
In het najaar waren ze groter en rustiger, maar het was beslist een mooi
gezicht als ze over de straat weer terugkwamen!
Dit ging tot 1985 nog door, in 1998 toen zijn de schuren afgebroken en
de grond verkocht.”
Een buitenmens is Cees altijd gebleven. Als ik hem vraag naar een plek
op Sir die hem nu, in deze tijd, het dierbaarst is, hoeft hij niet lang na te
denken.

“De plek daar tussen de Zandweg en De Staart. Daar is het zò mooi!”
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Hij teelt er o.a. broccoli, en vaste planten voor vermeerdering.
Samen met Wilma, ook zij is er vaak te vinden.
En mocht u een ommetje maken: ga dan ook eens daar kijken, lopend
over de “dreef” zie je tot diep in het najaar de bloeiende sedum,
geraniums, asters, lelies en nog veel meer, alles met prachtige kleuren!
Op de vraag of ze plannen hebben hier ooit nog weg te gaan, kijken ze
me beide verrast aan: “hier weg? Als het niet hoeft, liever niet! We
hopen hier oud te worden, als het kan in dit mooie, oude huis, op ons
geliefde Sir!”

**********************************************************************************

Klassewerk!
De Sirene bestaat 12,5 jaar! Ook de leerlingen van de basisschool op
Sir hebben hier een feestje van gemaakt met prachtige werkstukjes
rondom het thema FEEST. We hebben mooie collages gemaakt van alle
tekeningen en verhaaltjes die we hebben mogen ontvangen. Omdat we
het zo bijzonder vinden dat alle groepen zo hun best hebben gedaan,
zullen we de werkstukken ook nog ophangen in het dorpshuis tijdens de
kerstknutsel op 17 december. Komen jullie ook kijken? Gezellig!

12

Collage groep 1,2
Sjors, Kees, Joris en Boris
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Informatie van de

Dorpsraad Sirjansland

De Dorpsraad Sirjansland bestaat uit
Bram van der Graaf / voorzitter-secretaris
André de Jong / penningmeester
Arieke de Reus
Jacqueline Kik
Cees Struijk
Gerard Oele
Richard Ahrens / notulist
In de aprilvergadering heeft SMWO een presentatie gehouden waarbij
werd toegelicht waarmee het SMWO zich zoal bezig houdt.
Marianne Ketting verzorgde de introductie over o.a. het opbouwwerk en
de leefbaarheid.
Tevens bracht zij de Mantelzorg en Vrijwilligerswerk ter sprake.
Eric Duffener vervolgde de presentatie over het onderdeel Jeugd en
Jongeren.
Tot slot gaf Anouk Dalebout een presentatie m.b.t. Sport en Beweging.
Wij blijven alert op het handhaven van de verkeersveiligheid in ons dorp
en hebben periodiek contact met de verkeersambtenaar, welke heeft
toegezegd dat binnenkort de “Smiley” weer in Sir zal komen te staan.
Ook de afgelopen periode hebben wij overleg gehad met het bestuur
van de Stichting Dorpshuizen en Zeeuwland.
Wij willen u graag wijzen op de website www.stichtingdorpshuizen.nl
waar alles te vinden is over de dorpshuizen met nieuws, agenda’s en
een fotoalbum.
Het is de bedoeling om het Verenigingsgebouw een eigen naam te
geven, dus mocht u een leuke naam in gedachten hebben, laat u het
dan gerust even weten.
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Op 13 mei heeft de onthulling van het beeldje van het echtpaar Heule
onder grote belangstelling plaatsgevonden.
Voor de leefbaarheid in ons dorp is nog een bedrag beschikbaar dus
gaarne ideeën doorgeven aan één van onze leden.
Binnenkort zal onze nieuwe kernbestuurder Jacqueline van Burg een
gesprek hebben met onze dorpsraad waarbij diverse onderwerpen ter
sprake zullen worden gebracht.
Wij hebben van de gemeente Schouwen-Duiveland flyers ontvangen
m.b.t. Buurtbemiddeling.
Heeft u een probleem met uw buren?
Buurtbemiddeling Schouwen-Duiveland “bemiddelt in de buurt”
Dit is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwland
en de politie.
Op de vergadering van 3 november is er een korte toelichting gegeven.
Indien u van buurtbemiddeling gebruik wilt maken kunt u bellen met de
coördinator buurtbemiddeling tel.nr.: 06 - 457 725 16 of
u stuurt een e-mail naar: buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl
De flyers kunt u vinden in de infostandaard in het verenigingsgebouw.
Wij hopen u weer te zien op onze nieuwjaarsreceptie, die zal gaan
plaatsvinden op 2 januari 2014.
Tot dan.
Namens de Dorpsraad Sirjansland
Bram van der Graaf
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Advertentie
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Belangrijk bericht uit het dorpshuis
Wereldregio 3 oktober 2014 “Wie koopt er een dorpshuis”
In de Wereldregio van 3 oktober hebben we allemaal kunnen lezen dat we
serieus moeten gaan nadenken om het beheer van het dorpshuis zelf te
gaan doen of misschien zelfs wel het dorpshuis te kopen. Doen we niets,
dan is de kans groot dat we in 2017 geen dorpshuis op Sir meer zullen
hebben.
We wisten al enige tijd dat er nagedacht moest worden over de periode
vanaf 2017, maar toch komt dit bericht hard binnen. De gemeente en
Zeeuwland geven aan dat de inwoners van het dorp zelf het beheer moeten
oppakken. De dorpshuizen van Noordwelle en Nieuwerkerk draaien volledig
op vrijwilligers en worden aangemerkt als de goede voorbeelden omdat dit
de exploitatiekosten vermindert. Voor ons, Christa en Han, betekent dit dat
ons contract niet verlengd zal worden. Erg jammer, maar voor ons
acceptabel mits het dorpshuis overeind blijft. Hiervoor hebben we dus
DRINGEND jullie hulp en inzet nodig. Kortom, vrijwilligers die met ons na
2017 het dorpshuis draaiende willen houden.
Hoe gaan we dit dan doen? Om te beginnen hebben we ideeën nodig ten
aanzien van activiteiten die in het dorpshuis georganiseerd zouden kunnen
worden en waar een goede opkomst kan worden verwacht zoals nu weer
met de Mosselavond. In de tweede plaats kunnen wij, Christa en Han, de
organisatie niet alleen doen en hebben we dus “handjes” nodig. Alleen met
voldoende vrijwilligers en activiteiten zien wij een toekomst voor het
dorpshuis.
Omdat wij graag een gevoel zouden willen krijgen of er op deze manier een
bestaansrecht voor het dorpshuis is weggelegd, willen we hierin concreet
actie ondernemen. Wij nodigen dan ook alle dorpsbewoners uit om op
vrijdag 16 januari om 19.30 naar het dorpshuis te komen om hier samen met
ons over te praten.
Draag je het dorpshuis een warm hart toe?
Kom dan naar de bijeenkomst op
16 januari om 19.30 uur!
Namens de beheers/activiteitencommissie,
Christa Stouten
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Schoolse Zaken

De laatste loodjes…..
Misschien namens onze dorpsschool wel de laatste bijdrage van mijn
kant. Zeker als directeur van de school. Het hoge woord is gevallen, ook
voor mij nadert de pensioenleeftijd met rasse schreden en 1 januari
2015 leek mij een mooi moment om het stokje over te dragen aan
meester Jacco Folmer, die ’t Kofschip in Zierikzee en De Klimop in
Dreischor verruilt voor OBS Duiveland in Sirjansland en Nieuwerkerk.
Wat eerst nog “mijn stipje aan de horizon” was, wordt nu snel
werkelijkheid en daarbij hoort natuurlijk ook de bijdrage aan de Sirene
en omdat ik de vorige edities allemaal heb bewaard en ook nog eens
heb terug gelezen, sta ik toch wel een beetje versteld van al die
onderwijs informatie van de afgelopen jaren.
De laatste loodjes dus en ik kan alle lezers vertellen, dat die niet
meevallen. Vanmorgen stond ik voor schooltijd nog met een vader te
praten en die zei het eigenlijk wel precies zoals het is. “Valt niet mee
zeker als er zo’n nieuwe meeloopt in de keuken.” ’t Is inderdaad erg
wennen wanneer je nog een maand of vijf je opvolger mag gaan
inwerken, die zelf al sinds jaar en dag directeurtje speelt op een paar
andere basisscholen. Vanaf de herfst worden de eerste veranderingen
zichtbaar en ook binnen de teams wordt bepaald onwennig aan gekeken
tegen de komst van “die nieuwe.”
Onwillekeurig moest ik even terugdenken aan de tijd van mijn
voorganger, meester Heule, en ik kan me nog als de dag van gisteren
herinneren, dat we op zijn afscheidsfeest waren ergens eind februari in
1976 op een mistige zaterdagmiddag. Het hele verenigingsgebouw vol
met dorpelingen en familie.
Toen nog geen problemen over sluitende dorpshuizen en scholen, die
moesten vrezen voor hun bestaan.
Sir had toen nog een eenmansschooltje met veertien kinderen, die van
klas één tot en met zes in een oud lokaaltje zaten en woensdagmiddag
was er gewoon school. De kinderen gingen in de pauze “gewoon” naar
huis en als het regende stonden ze allemaal in het klompenkot. Hoezo
binnen pauze en de meester dronk natuurlijk thuis koffie. De
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middagpauze was veel langer, de zomertijd bestond niet en pas rond
een uur of vier gingen we eens naar huis.
Tijdens het afscheid van meester Heule werd ik gewenkt door een paar
aanwezigen, dat er in een hoek een paar giechelende kinderen stonden,
die “iets” wilden vragen. Nu was ik van te voren al geïnstrueerd om niet
al te veel toe te zeggen, want dat er zaken gingen veranderen, stond wel
vast.
Of we voortaan op woensdagmiddag vrij zouden krijgen, want dat was
wel een hele grote wens van iedereen. Nou, daar moet ik nog eens goed
over nadenken, luidde het antwoord en tijdens de zomervakantie van
1976 liet ik natuurlijk iedereen weten, dat met ingang van het nieuwe
schooljaar de school op woensdagmiddag gesloten zou zijn en dat de
tijd van in de ochtendpauze naar huis voorgoed voorbij was.
Op de laatste schooldag voor de Kerst dat jaar las ik om half drie een
kerstverhaaltje voor en om half vier gingen alle kinderen naar huis voor
een welverdiende kerstvakantie. Dat was dat, van kerstdiners,
kerstmusicals, versieringen in de hele school enz. enz. had nog niemand
gehoord.
Als het meezat gingen we nog en paar keer schaatsen op onze ijsbaan
en dan had je het wel gehad.

1978. Met klas 4,5,6 in het oude schoollokaal.
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Dat jaar hadden de kinderen ook geen schoolreis gehad en dus bestond
mijn start eruit, dat ik gelijk in september drie dagen op schoolkamp ging
naar de Veluwe, dezelfde plek, waar ik het jaar daarvoor met zo’n
veertig kinderen uit de zesde klas van mijn vorige school in Streefkerk
had gelogeerd. Dat was even wennen, een handjevol vierde, vijfde en
zesde klassers met een paar moeders en oh ja, Dirk Fluijt was daar ook
bij! Wat een belevenis, een dierenspel in een aardedonker bos na
anderhalf uur lopen over de Veluwe. En natuurlijk dan ook maar gelijk de
dropping midden op de Veluwe na een hobbelige rit in een gesloten
veewagen. Natuurlijk wist ik zelf ook de weg niet en we hebben nog plat
op ons buik langs de weg gelegen toen een enorme kudde wilde zwijnen
overstak. Later vroeg een kind wat er zou gebeuren als die zwijnen recht
op ons af gekomen waren. Tsja….
De latere schoolkampen werden een traditie, met een kanjer van een
legertent en camion Poot, die de bagage naar België vervoerde en alle
kinderen van klas één tot en met zes gingen mee en dat nog wel een
hele week lang.

2014. Schoolkamp Cadzand.
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Afgelopen jaar nog met beide scholen en de groepen zeven en acht vier
dagen naar Cadzand, geweldig om te doen en na al die jaren het geluk
te hebben gehad met alle kinderen weer naar huis te komen, begin je je
pas goed te realiseren, dat het altijd goed heeft mogen gaan.
De laatste loodjes, en die wegen dus behoorlijk. Het afscheid na bijna
tweeënveertig jaar onderwijs valt niet zo mee en ingewijden weten, dat
ik er als een berg tegenop zie.
Toch gaat het gebeuren en ik schrijf met gemengde gevoelens namens
de school mijn laatste bijdrage aan de Sirene. Ik heb meester Jacco
gevraagd of hij…. “Ja hoor, dat deed ik in Dreischor ook altijd al en dit is
maar net een dorp verder.”
Benieuwd of ik als verse pensionado nog eens kan genieten van zijn
bijdrage aan de Sirene.
Op school toch ook wel de nodige andere veranderingen.
Na jaren gedoe over de eindtoets van Cito is het nu dan toch zover, dat
deze toets naar einde april verplaatst is en dat betekent ook, dat het
schooladvies nog veel belangrijker is geworden dan de eindtoets,
immers, wanneer je eind april toetst, zijn de schooladviezen Voortgezet
Onderwijs al lang de deur uit. Precies wat de politiek in Den Haag wil en
laten we eerlijk wezen, de leerkrachten weten als geen ander, wat Jantje
of Pietje (Truusje of Saartje) later het best voor onderwijs kan volgen.
Doet me toch weer even aan vroeger denken. Tijdens de eerste
ouderavond in 1976 kwamen de ouders van de zesde klas in de
koffiepauze naar me toe en vroegen naar welke school hun kinderen
moesten gaan. Tsja, dat was zo de gewoonte, in de pauze werden even
de rapporten besproken en dat was het dan weer….
Gek genoeg, het was in oktober dat jaar, kwamen al die voorspellingen
ook nog goed uit en dat scheelde dan weer drie rapportenavonden en
aparte adviesgesprekken met de ouders en extra overleg met de
scholen voor Voortgezet Onderwijs. In de pauze van de “grote”
ouderavond? Ja, in de pauze….
In de klas zaten de burgemeester, een wethouder en de
gemeentesecretaris, want ja, ze moesten toch even weten hoe “die
nieuwe” het deed in Sirjansland. De eerste dierendag, vier oktober,
hadden we twee geiten, vogels en een stel konijnen in de klas en ook
waren er nog honden. Kort daarna zelf ook beesten in de klas en een
pak stro van buurman boer in het klompenkot. De inspecteur vond het
maar niks en repte over een school en dat was iets anders dan een
veestapel in de klas. Verder vroeg ze of ik nog leefde na een paar
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Dierendag, 4 oktober 1976.

maanden en dat ze het nog steeds niks vond, dat ik als jong broekie in
zo’n klein dorp was neergestreken. Toen ik het had over mijn idealen
begon ze hard en hatelijk te lachen en kondigde ze aan, dat ze me een
week later nog wel zou bellen, omdat ze in Terneuzen een gigantische
school voor me had en dat zou beter passen. Ik kwam tenslotte met een
omweg uit de stad en had, volgens haar bescheiden mening, niets te
zoeken op zo’n dorpje en bovendien zou de school toch wel snel ter
ziele gaan en dan was Sirjansland voor mij wel een aardige opstap
geweest. Na ruim achtendertig jaar Sirjansland!
Hoe is de stand van zaken eigenlijk op dit moment met “die kleine
scholen?” Na een roerig jaar, waarin de staatssecretaris zijn plannen
ontvouwde met betrekking tot de sluiting van alle kleine scholen in dit
land, is het akelig stil geworden rond dit onderwerp.
Natuurlijk, er is een klein aantal veel te kleine scholen dicht, maar van al
die gezaaide onrust is weinig terecht gekomen. De krimp blijkt toch weer
enigszins mee te vallen in sommige gebieden en al die voorspellingen
blijken toch weer net niet helemaal goed uit te komen.
Ook het ter discussie stellen van de kwaliteit van die kleine scholen
bleek geen recht te doen aan de feiten en felle reacties uit het land rond
dit onderwerp hebben kennelijk toch bijgedragen aan de betrekkelijke
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rust op dit gebied. Het is fijn te weten, dat samen met Bruinisse en
Nieuwerkerk we met onze school in de top drie staan van dit eiland en
dat is al jaren zo.
Ook nu zitten er nog steeds ruim vijfendertig kinderen op school en
ondanks de steeds groter wordende groepen, draaien we prima. Wel in
Nieuwerkerk inmiddels twee groepen met vierendertig kinderen, maar in
Sirjansland nog altijd kleine groepen met veel aandacht voor de
kinderen.
Ook veel gedoe rond een mogelijke fusie met Radar, onze collega’s van
het christelijk onderwijs.
Afgelopen januari stonden we nog met “beide koepels” in de Grote Kerk
te Zierikzee om een fusiefeestje te vieren met champagne en andere
rituelen en moesten we “ritsen” met de collega’s van Radar. Amper een
jaar verder staan de kranten er soms vol mee en vreest men voor de
identiteit. Van een fusie is geen sprake meer en misschien komt het nog
eens tot samenwerking. In Brouwershaven konden ze samen verder
onder dat ene dak, dat ze al hadden, maar nee, het moest een fusie
worden met Kerkwerve. Ik vraag me werkelijk af hoeveel leerkrachten er
voor al onze groepen zouden staan, als al dit soort gedoe eens
pragmatisch zou worden aangepakt. Het zou ook goed zijn voor de alom
bekritiseerde werkdruk in ons onderwijs.
Het basisonderwijs staat (weer) voor grote veranderingen. De digitale
snelweg heeft zijn intrede al jaren geleden gedaan en nu is het moment
aanstaande, dat de onderwijstablet zijn intrede gaat doen. Er wordt al
volop mee geëxperimenteerd en het moment is niet ver meer, waarop
de kinderen met hun eigen tablet het onderwijs gaan volgen.
Misschien de leeftijd, maar ik denk toch echt, dat de leerkracht niet te
missen is in de groep en dus op de school. De sociale ontwikkeling is de
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en we kunnen niet voorbij
gaan aan het feit, dat de problemen rond het gedrag van een aantal
kinderen toenemen.
De overheid wil ook komen tot zogenaamde integrale kind centra, een
moeilijk woord voor scholen met allerlei voorzieningen. Onze
burgemeester vond het afgelopen jaar nodig om bij een paar
gelegenheden in Sirjansland de kinderen en het aanwezige publiek te
wijzen op het feit, dat de school er binnenkort niet meer zou zijn en dat
het schoollandschap op Schouwen-Duiveland de komende jaren alleen
nog ging bestaan uit zes ikcentra, zoals het jargon tegenwoordig luidt.
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Klonk niet echt lekker en zeker weinig waardering voor dit soort
uitspraken over de hoofden van onze kinderen.
De laatste loodjes…
Ik moet erkennen er nog steeds middenin te zitten en het schrijven van
zo’n “stukkie” voor de Sirene dwingt je automatisch tot reflectie en soms
ook terugkijken. Dat is ook het gevaar van het ouder worden.
Nee, je zult mij zeker niet horen roepen, dat het vroeger allemaal beter
was.
Ik voel me bevoorrecht die enorme hoeveelheid onderwijsveranderingen
te hebben mogen meemaken en vooral, dat ik met ons schooltje al die
jaren heb overleefd. De school bestaat nog en doet het nog steeds
geweldig goed. We zitten in een prachtig gebouw en hebben prima
juffen voor de verschillende groepen staan.
Soms verlang ik nog wel eens naar de betrekkelijke rust van vroeger. Blij
mag ik ook zijn, dat we nog steeds een school hebben en dat ik daar al
die jaren aan bij heb mogen dragen.
De laatste schoolweken zitten eraan te komen en in de week van 15
december neem ik afscheid, om precies te zijn op woensdag 17
december in Sirjansland, misschien zien we elkaar dan nog. En, om op
een inmiddels veel gestelde vraag maar gelijk antwoord te geven, nee,
we zijn helemaal niet van plan uit Sirjansland te vertrekken… waarom
zouden we…..
Ik vertrek met een goed gevoel!
Gerard Oele
OBS Duiveland - Sirjansland

Gerard, bedankt voor al je mooie stukken voor de Sirene.
We wensen je een hele fijne dag toe op 17 december,
en heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst.
Redactie “De Sirene”
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Collage groep 3,4,5
Dieuwe, Linde, Jessie W, Annemoon en Jasper
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Adviesbureau Ahrens
Maatwerk op het gebied van
veiligheid en kwaliteit!
U kunt denken aan:
 Risico inventarisatie en evaluatie (RIE) opstellen met plan van
aanpak.
 Ontruimingsplan opstellen.
 Interne of externe audits uitvoeren.
 Begeleiding bij uw ISO 9001 (her-)certificering.
 Aanpassen van uw ISO 9001 systeem naar 2015 versie.
 Veiligheidsadviseur nodig?
 Veiligheidstrainingen.
 Veiligheidsinspecties binnenvaart.
 Begeleiding bij TMSA (Tanker Management Self Assessment).
 Pré-EBIS inspecties of veiligheidsinspecties.
 Begeleiding bij AEO certificering (Authorised Econimic
Operator).
 Begeleiding bij HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).
 Begeleiding bij GMP (Good Manufacturing Practice).
 Begeleiding bij VCA certificering (Veiligheidscertificaat
aannemers).
Adviesbureau Ahrens kan onder andere over bovenstaande gebieden
adviseren en u hierin begeleiden. Neem gerust eens contact op.

Adviesbureau Ahrens
Hans de Vliegerhof 1
4308 AS Sirjansland
06-40635577
info@ahrensadvies.nl
www.ahrensadvies.nl
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Bedrijvigheid
Auberginekwekerij
Ons werd gevraagd om een stukje te schrijven over onze
auberginekwekerij. Prima idee, we zijn er maar eens voor gaan zitten.
Om bij het begin te beginnen: wij zijn allebei geboren in het Westland,
Jeannet, dochter van een timmerman en Pleun zoon van een tuinder.
Allebei de HAVO doorlopen en daarna middelbare tuinbouwschool.
Jeannet leerde alles van bloemschikken en alle creativiteit die daarbij
hoort. Pleun leerde alles van telen en het ondernemen op een
tuinbouwbedrijf.
Vanaf het begin hebben we tegen elkaar gezegd dat we deze 2 vakken
uit elkaar gingen houden. Jeannet ging dus geen rol binnen het
tuinbouwbedrijf hebben. Dit gaf Pleun alle ruimte om samen te gaan
werken met z’n 2 broers (beide jonger). In het Westland is er op een
nieuwe locatie in 1988 een kas gebouwd, 2 jaar later hebben we op het
bedrijf een huis gebouwd en zijn we getrouwd. We kozen voor de
jaarrondteelt van aubergines. Een paar jaar later zijn Jan en Rob in het
bedrijf gekomen en is vader Wim er langzaam uitgestapt.
In die tijd werd schaalvergroting steeds belangrijker en werd steeds
duidelijker dat de ruimte in het Westland beperkt was en steeds duurder.
Gebroeders van Duijn zag dit als een kans. Jan is in 1994 in
Steenbergen neergestreken en een paar jaar later vonden wij het een
mooi moment om te verhuizen, ondertussen was Luuk geboren en was
Hidde in aantocht (alleen Bart is in Oosterland geboren). Na het
bezoeken van verschillende locaties in zuidwest Nederland viel ons oog
op Sirjansland, een vriendelijke, rustige omgeving waar naar ons gevoel
een goede toekomst voor het bedrijf en het gezin lag.
e
In 1998 hebben we de eerste kas en ons huis gebouwd, in 2002 de 2
kas. Rob is later ook naar West-Brabant verhuisd en we zijn in 2008 in
e
Terneuzen onze 3 kwekerij gestart. Om het op een rijtje te zetten: 8,5
ha in Steenbergen, 7,5 ha in Terneuzen en 4 ha in Sirjansland
(kadastraal Oosterland).
De taakverdeling tussen de broers is: Rob, verantwoordelijk voor
kwekerij in Steenbergen en de complete administratie, Jan runt kwekerij
in Terneuzen en doet inkoop en energie, Pleun stuurt Oosterland aan en
bemoeit zich met verkoop en externe contacten.
Voor Pleun houdt dit in dat hij 1-2 dagen op de locatie in Oosterland is
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en verder op de pad is voor het verkoopteam van Purple Pride en
diverse relaties en besturen. Op Oosterland hebben we een goed team
van vaste medewerkers die onder leiding van Gerard de kwekerij laten
draaien. Het is dus al jaren zo dat Pleun niet meer meedraait met het
fysieke werk. Managen, coachen en lange termijn zaken zijn de
hoofdactiviteiten.
Purple Pride is eerder al genoemd, dit is het merk waaronder
Gebroeders van Duijn produceren. De aubergines worden door een
team van 5 mensen in de markt gezet (www.purplepride.nl) . Het is een
samenwerking tussen 3 kwekerijen waar Gebr. van Duijn dus een
onderdeel van is.
Hoe worden aubergines gekweekt? Half oktober worden de plantjes
gezaaid bij een plantenkweker, die ze dan half december levert op
Oosterland. Op dat moment is alles op de kwekerij weer schoon en
worden de plantjes onthaald met een heerlijk temperatuurtje van 22
graden. De plantjes worden geplant op een steenwolmat waarin alle
voedingsstoffen zitten. Door 3 touwtjes per plant worden de planten
omhoog geleid en half februari hebben we dan de eerste aubergines. De
productie is dan nog laag, deze gaat met het licht mee stijgen. In mei,
juni en juli is de hoogste productie. Tot eind oktober gaat de productie
door, hij neemt dan weer hard af en het gewas wordt opgeruimd. Zodat
we in december weer aan een nieuwe teelt kunnen beginnen.
Telen is topsport, alle omstandigheden optimaliseren en alle processen
goed laten lopen is een dagelijkse bezigheid. We kunnen ons weinig
fouten permitteren, omdat alles te maken heeft met de kostprijs per kg,
en er constante druk is vanuit de markt.
Enkele leuke weetjes:
*Er wordt een productie gehaald van ruim 50 kg/m , dit is zo’n 2 miljoen
kg in Oosterland. Er werken 7 vaste medewerkers in Oosterland en dit
loopt flexibel op tot ongeveer 25 tijdelijke medewerkers in de zomer.
*Energie is een grote kostenpost, door teruglevering van elektriciteit op
het stroomnet worden de kosten beperkt, ook wordt het gas uiteraard zo
slim mogelijk ingekocht.
*Purple Pride verkoopt de aubergines over de hele wereld. AH en veel
andere Nederlandse retailers zijn vaste klanten, de grote retailers in
Duitsland (REWE, Lidl en Aldi) en Engeland (Tesco, Sainsbury en
Morrisons) zijn klanten. Scandinavië, de USA, Canada en Rusland zijn
ook gebieden waar veel verkocht wordt.
*Op Oosterland worden speciale aubergines geteeld (zie website Purple
Pride), Graffity, Italiaanse bol, witte en diverse mini’s worden
aangeboden aan de klanten en steeds meer en beter verkocht.
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*Het gemiddelde huishouden in Nederland gebruikt 300 gram
aubergines per jaar, dit in tegenstelling tot de Italianen en de
Spanjaarden die al snel 10 kg per jaar gebruiken. Er is dus nog een
wereld te winnen.*Wij hebben een stalletje staan aan de weg, met verschillende typen
aubergines, van maart tot oktober.
*Regelmatig doen wij mee met kom in de kas, dus als u meer wilt weten
over de teelt en alles wat er bij komt kijken bent u dan van harte
uitgenodigd.
*Wij hebben geluk gehad met de Russische boycot daar onze leveringen
naar Rusland duren tot juli en wij de dans dus grotendeels ontsprongen.
Voor volgend voorjaar ligt er nu natuurlijk wel een uitdaging!
Jeannet is ondertussen na jaren in Zierikzee in de interieurverkoop te
hebben gewerkt, docent geworden op het Edudelta in Goes. Ze geeft
met veel plezier les in Bloem en Art op de middelbare tuinbouw school.
Luuk en Hidde studeren in Den Bosch op de HAS en Bart zit op de
mavo in Zierikzee.
Tot zover het verhaal over de auberginekwekerij aan de Ringweg, wij
zijn erg gelukkig met ons plekje.
Groeten vanuit Oosterland 
Pleun en Jeannet van Duijn
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Collage groep 6,7,8
Mariëtte, Eva, Megan en Sam
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Afscheid Juf Joke
Op 10 juli heb ik afscheid genomen als juf van onze school.
Het is voor mij een afscheid geworden om nooit te vergeten.
Samen met alle kinderen en collega’s van school in de paardentram
naar de Theetuin, de cadeaus van jullie allemaal, de mooie en vooral
hartelijke woorden, die gesproken zijn, de supergezellige barbecue met
receptie op het schoolplein en het contact met iedereen, die afscheid
kwam nemen en als klap op de vuurpijl een juweel van een elektrische
fiets, die ik heb gekregen.
Ik ben er ontzettend blij mee, rijd nu regelmatig mijn ritjes door de polder
en geniet enorm van mijn pensioen.
Ik denk nog met heel veel plezier aan mijn afscheid.
Heel veel dank voor alles en ik zeg het nog een keertje,
een afscheid om nooit te vergeten…..
Joke Oele
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Vroeger en Nu
Interview door Jeannette Jongman met Everdina Hoogerhuis.
We beginnen maar eens met het heden:
Everdina Hoogerhuis woont sinds 1 juli jl. in de snorrenbuurt van Sir.
Vroeger woonden hier allemaal mannen met een snor, die bijnaam
raakte de Korte Noordstraat nooit meer kwijt.
Ze woont naast het huisje waar vroeger haar grootouders woonden, ze
speelde er in de tuin.

De grootouders van Everdina
voor hun huis in de Korte Noordstraat

Want Eef is in 1965 in Sirjansland geboren, op De Staart, in een gezin
de
met 4 kinderen, waarvan zij de 2 was.
de
Op haar 18 heeft ze ons dorp verlaten, om na enige omzwervingen
toch hier weer terug te komen.
Ik ben bij haar op de thee, vraag haar naar haar vroegste
herinneringen….
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“De vrijheid is me het meest bijgebleven, het onbezorgd kunnen spelen
zonder verkeer, het wijde uitzicht overal, we woonden midden in de
natuur, welbeschouwd.

Het huis op De Staart.

In de tuin had ik mijn eigen hoekje, waarin blauwe druifjes stonden.
De schuur, daar speelden we in als het slecht weer was.
We hadden daar een huiskamer nagebouwd, met een “echte” tv.
Daar plakten we telkens andere plaatjes uit de Donald Duck op, zo
maakten we ons eigen programma!
Er stond nòg een huis. Het vakantiehuis van de fam. v. Doorn uit
Rotterdam.
Die waren er best vaak en ze hadden 2 meisjes en een jongen, we
speelden heel veel samen.
Van de dijk afglijden op een “baelezak” voordat het gras gemaaid was….
hup, zo naar beneden, met aan weerszijden de lange halmen….
In de bomen klimmen, mijn zus Karla en ik hadden elk een “eigen”
boom…..
Ook ging ik graag met m’n vader mee. Hij had een bootje en viste in
‘t Dijkwater op paling.
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Paling vissen in ’t Dijkwater

Ook weet ik nog dat m’n vader ons wel eens mee naar buiten nam om in
het donker naar de sterren te kijken. En donker wàs het daar! Prachtig
was dat!
Aan de onbezorgdheid kwam een eind, toen onze moeder overleed, ik
was pas 6 jaar.
Er brak een moeilijke, verdrietige tijd aan.
Om de herinneringen te ontlopen, besloten mijn vader en inmiddels
stiefmoeder, naar Bruinisse te verhuizen.
Dat mocht niet baten, daar voelde niemand van ons zich thuis.
Dus weer terug naar Sir.
De Staart werd inmiddels bewoond door andere mensen en wij kwamen
in de Kerklaan terecht.
Ook dat was niet gemakkelijk, er was in 2 jaar veel gebeurd, zeker in de
beleving van een kind.
Meester Heule b.v., hij was inmiddels gepensioneerd en er stond
zomaar opeens iemand anders voor de klas! (Oele).
Tot m’n grote vreugde kregen we een hond! Met Teddie heb ik heel wat
afgewandeld.
Altijd trok de polder, de buitenlucht, daar was het fijn!
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Ik liep veel en graag, bracht ook, toen ik een jaar of 13 was, de kranten
rond op ‘t dorp.
Spannend, ‘s morgens door het donker, hier en daar gingen al wat
lichtjes aan..
Op zaterdag kreeg ik van Rinus Bolier wel eens een heel witbrood, vers
uit de oven, trots was ik dan!
Toen ik 18 werd had ik het op het platteland wel gezien, ik wilde de
wereld in, groots en meeslepend leven!
Onder de rook van Rotterdam ging ik de verpleging in en leerde ik m’n
latere echtgenoot kennen. In café Engels, midden in de stad. Toen ik
hem ontmoette vertelde hij mij dat hij schaapscheerder was in Australië!
Nou, dat leek me wel wat! Over avontuur gesproken!
Helaas… hij had alleen maar indruk op me willen maken… hij was een
gewone nederlandse jongen… Maar het was al te laat, ik was tot over
m’n oren verliefd!
We kregen een flat op Rozenburg, zijn daar ook getrouwd.
Mijn leven heeft daarna nog diverse wendingen genomen, ik heb zelfs in
Friesland gewoond, in een klein dorpje, ik vond het er erg mooi.
In 1997 kwam ik weer in Zeeland terecht, in Zierikzee.
Door de jaren heen is Sir me blijven trekken.
Eens in de zoveel tijd moest ik er naar toe, gewoon, zomaar, even
kijken, wandelen.
En natuurlijk Sir 700 jaar! Dat was het feest der herkenning!
Ook koninginnedagen sloeg ik niet meer over, wat is er nou leuker dan
de viering zoals we dat hier doen?
Steeds meer verlangde ik naar een huisje op ‘t dorp.
Maar mijn puberzonen zagen dit dus totaal niet zitten, en wie ben ik om
ze ongelijk te geven?
Als liefhebbende moeder heb ik gewacht tot ze de deur uitgingen.
De jongste komt nog wel het weekend naar huis, maar dat is ‘te doen’.”
Van lieverlee zijn we in het heden terechtgekomen. Eef schenkt nog
eens bij en vertelt over haar werk.
“Ik heb sinds kort weer een baan bij het COA (Centraal orgaan Opvang
Asielzoekers)
Dat deed ik al 10 jaar, maar 2 jaar geleden waren er minder
vluchtelingen en sloten de centra.
Die tijd heb ik benut om een opleiding te volgen als levenscoach, ben
daarvoor ook geslaagd!
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Ik vind dat ik het geweldig heb getroffen met m’n mooie woning hier, het
voelt echt als thuiskomen!
Al sluit ik voor de toekomst niets uit, ik zou graag nog een paar jaar in
het buitenland willen wonen, Canada, Amerika of… misschien kruist er
nog wel een èchte schaapscheerder mijn pad, en wordt het Australië?”
Lachend sluiten we af, “We gaan het zien!”

**********************************************************************************

Collecte
K.W.F. Kankerbestrijding
2014
Beste dorpsbewoners,
Hartelijk dank voor uw giften tijdens de collecte van de K.W.F.
Kankerbestrijding. Dit jaar hadden we de mooie opbrengst van € 208,80.
Iets minder dan vorig jaar, maar desondanks prachtig! Dank ook aan
André van Gameren voor de hulp bij het collecteren.
Van iedere euro die u voor kankerbestrijding aan ons geeft, wordt
15 cent besteed aan wervingskosten, administratie en beheer. Van de
overige 85 cent gaat gemiddeld 80% naar wetenschappelijk onderzoek
en 20% naar patiëntondersteuning en preventie.
Ik wil u danken voor uw vertrouwen in de KWF kankerbestrijding en
hoop dat u hun werk blijft steunen.
Lo Piek
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Standbeeld
echtpaar Heule

Naast de begraafplaats in Sirjansland werd op 13 mei het standbeeld ter
ere van de familie Heule onthuld.
Op initiatief van de Stichting Renesse is door Vincent Krans een
bronzen beeld ontworpen en gemaakt, dat blijvend de entree van ons
dorp siert.
Stichting Renesse beoogt in iedere dorpskern een herinnering te
plaatsen van een bekende dorpsgenoot en voor Sirjansland viel daartoe
de keuze op het echtpaar Heule, dat sinds de Tweede Wereldoorlog tot
1976 het onderwijzersechtpaar van Sirjansland vormde.
Dat de keuze zowel op meester als juffrouw Heule viel, is niet zo
verwonderlijk, want mevrouw Heule vormde door de jaren heen een
onafscheidelijk duo met meester Heule. Samen gaven ze les op school
aan alle zes klassen, die de school toen rijk was. Juf Heule aan de
jongste kinderen en meester Heule aan de bovenbouw. Daarnaast was
meester Heule actief in het sociale leven van Sirjansland en menig
Oranjefeest werd door hem georganiseerd.
Vooraf aan de onthulling, door familie en de kunstenaar zelf was er
ruime aandacht van de pers en zelfs Omroep Zeeland wijdde er een
onderwerp aan. In het Verenigingsgebouw hield de burgemeester een
toespraak evenals de voorzitter van de Stichting. Kees Heule bedankte
de aanwezigen.
Veel familie van het echtpaar Heule was naar Sirjansland gekomen en
met een aantal schoolkinderen kon op het eind van de middag het doek
worden opgehaald en het beeld onder luid applaus worden onthuld.
Daarna werd er een groot aantal familiefoto’s met kinderen en
kleinkinderen gemaakt en heeft Sirjansland nu ook een kunstwerk van
de Stichting Renesse op haar grondgebied staan.
Gerard Oele
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Een gesprek met Rie Heule. Dochter van …….
U begrijpt het al wel, Rie is de dochter van meester en juffrouw Heule.
We willen eens terugblikken met Rie op het leven in Sir van haar ouders
en op de onthulling van het beeldje.
Rie is kort voor de oorlog geboren op Bruinisse waar haar vader vanaf
zijn 18e schoolmeester was. Na 4 jaar werd hij in 1943 aangesteld als
hoofd van de school op Sir.
Rie herinnert zich dat ze tijdens de oorlog met de inundatie geëvacueerd
waren op verschillende plaatsen in Nederland. Zij zat onder andere op
een katholieke kleuterschool in Breda. “Nou, ik had zere knietjes van de
knielbankjes bij de nonnen” vertelt Rie. “Dat blijft je je levenlang bij
zoiets”. Later na de oorlog zijn Rie haar twee broers Jan en Kees
geboren.
“Toen kwam de ramp. Weer evacueren. Een moeilijke tijd voor het
gezin. Op Sir werd na de ramp de school hersteld door een
aannemingsbedrijf uit Overijssel. Pos en Woltering heette het bedrijf”
weet Rie nog. “Mooi hè, heel Nederland hielp zuidwest Nederland er
weer bovenop te komen.” Maar Rie ging in de tussentijd naar “stad“ naar
school. “Ik was blij hoor, niet meer van m’n vader les”. Rie heeft niet van
haar moeder les gehad, Jan en Kees wel. “Maar het viel niet mee hoor,
je vader als meester. Hij wil je niet voortrekken, of te streng straffen. Het
zal wel herkenbaar zijn voor veel ouders die eigen kinderen in de klas
hebben. In Zierikzee was het heel anders, gelukkig, want dat is toch
beter.” Later is Rie getrouwd met Anton van den Hoek en heeft ze haar
verdere leven in Nieuwerkerk gewoond.
“Rie, wat weet je nu nog van wat je ouders betekenden voor het dorp?”
“Nou van alles en nog wat.” Als eerste vertelt Rie dat na de ramp een
kamer in huis gebruikt werd voor hulpgoederen voor de dorpelingen. “De
meester verdeelde dat.” Verder weet Rie dat haar vader de Sirse
reisvereniging!!! leidde. “Hij stippelde busreizen uit met busbedrijf van
Oeveren. Gezellig met een bus vol Sturjallanders op stap. Waar zijn de
tijden gebleven.” Rie herinnert zich een reisje naar Dinant. “Geweldig!!!"
Ook was de meester jaren voorzitter van de enige echte Sirse sportclub,
korfbalclub DES (Door Eendracht Sterk), de ijsvereniging en de oranje
vereniging. Aansprekend is natuurlijk ook dat de meester een “vervoer
regeling” opzette voor mensen die geen mogelijkheid hadden zieke
familieleden te bezoeken in het ziekenhuis. “Dat ging gewoon zo hè.
Iedereen kende elkaar, wist alles van elkaar en dat deed je dan.”
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Juffrouw Heule had in de tussentijd een bejaardenclub opgericht die
regelmatig bij elkaar kwam in het verenigingsgebouw.
“Maar de wereld veranderde. En zo ook op Sir. De meester maakte zich
zorgen over de toekomst. Er moet gebouwd worden, Sir moet vooruit
denken. SIRVOORUIT was een feit.”
U begrijpt dat meester, maar ook juffrouw Heule echt heel veel voor ons
dorp hebben betekend. En Rie is daar op een gepaste manier best trots
op. En dat mag ook.
Rie en haar familie waren vereerd toen door de Stichting Renesse
contact met hun werd opgenomen over het plan een beeld te maken van
hun ouders. “Ja, het komt ze toe” zei Rie.
En eindelijk was het zover. Rie vertelt dat het een gedoe was een datum
te prikken. “Het is vaak verzet. Uiteindelijk werd het 13 mei. Een mooie
warme voorjaarsdag, het moest zo zijn. De familie mocht 25 familieleden
uitnodigen wat uiteraard werd gedaan. Na toespraken in het
verenigingsgebouw door de voorzitter van de Stichting Renesse de heer
Erenst, burgemeester Rabelink en beeldend kunstenaar Vincent Krans,
heeft mijn broer Kees iedereen bedankt en is het gezelschap naar het
beeldje gegaan. Daar het moment dat het kleed eraf ging en het beeldje
vol bewondering aanschouwd kon worden. “Prachtig”, in een woord.
“Hoe hij al die facetten van het dorp in dat beeldje verwerkt heeft, onze
pa en ma staan er zo mooi op!! Wat heeft die kunstenaar dat mooi
gedaan”. Na afloop was er nog een bijeenkomst in het
verenigingsgebouw om na te praten.”
Ik denk dat we vanaf hier de Stichting Renesse nogmaals mogen
bedanken. Verder vind ik dat wij Sturjallanders samen met de familie
Heule trots mogen zijn op het fraaie beeldje van Vincent Krans bij de
ingang van ons dorp. Het hoekje daar geeft een zekere uitstraling aan
Sir. Er zit zoveel in dat beeldje van meester en juffrouw Heule, maar ook
van ons mooie, knusse dorpje.
Rie, bedankt voor het gezellige interview!
Jaap Jan op ’t Hof

40

“Prachtig” Ze staan er zo mooi op.

De familie Heule.
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Toelichting door de kunstenaar

Adriaan en Janneko Heule,
een beeld in brons

In het voorjaar van 2013 was ik aangenaam verrast met de vraag vanuit
Stichting Renesse om een voorstel te doen voor een bronzen beeld dat
zijn plaats zou krijgen in Sirjansland.
De Stichting heeft zich in een van hun projecten ten doel gesteld een
bronzen beeld cadeau te doen aan elk van de woonkernen die
Schouwen-Duiveland rijk is. Hierin ligt de gedachte dat een persoon
wordt uitgebeeld die speciale diensten heeft verricht voor de plaatselijke
gemeenschap dan wel hierin een speciale culturele plaats innam. Hierbij
staat het afgebeelde figuur model voor de discipline van al degenen op
ons eiland die zich hiervoor hebben ingespannen. Voor Sirjansland
kreeg zo, vanuit de keuze voor de persoon, het onderwijs zijn plek.
Mij werd verteld dat het oog gevallen was, nu niet op een enkel persoon,
maar op het onderwijzersechtpaar Heule. Vanaf de jaren ’40 tot midden
jaren zeventig was meneer Heule hoofdonderwijzer op de dorpsschool
en bijzonderheid daarbij was de ondersteuning van zijn vrouw als
onderwijzeres, nota bene onbezoldigd in de laatste twaalf-en-een-half
jaar, tekenend voor hun betrokkenheid bij de school.
Voor de invulling van de opdracht kreeg ik de vrije hand, hoewel dat in
het geval van een standbeeld sowieso beperkt is en die beperking in het
geval van het echtpaar werd bepaald door de beeltenis van het tweetal
en het fenomeen onderwijs. Deze beperkende factor kun je evengoed
beschouwen als een uitdaging in de gedachte hoe het echtpaar met het
onderwijs te verbeelden. Voor de positie van man en vrouw ben ik
uitgegaan van de vooral zeventiende-eeuwse portretkunst, waarbij de
vrouw steeds links van de man werd afgebeeld vanuit de gedachte dat
de man Gods rechterhand verbeeldt, zoals in de voorstellingen van ‘het
laatste oordeel’ de rechterkant van God de juiste is. In het beeld van de
Heules ben ik echter niet uitgegaan van de inferieure positie van de
vrouw ten opzichte van de man, maar is deze keuze vooral ingegeven
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als verwijzing naar het verleden, omdat wat er ook wordt gecreëerd, het
altijd voortbouwt op wat er aan vooraf is gegaan.
Het onderwijs kreeg een centrale plek in de vorm van de bekende
leesplank getekend door Jetses, beter bekend als “de leesplank van Ot
en Sien”. ‘Maar’, bedacht ik, ‘Sirjansland als plaats waar zich het verhaal
afspeelt, mag vanzelf op het plaatje en het uitgesproken landelijke
karakter van het dorp evenzeer’. Gekozen heb ik voor het dorp als basis
dus in overdrachtelijke zin als drager van het echtpaar. Enige gebouwen
die ouder zijn en dus kenmerkend voor het dorp zijn afgebeeld, met een
uitzondering voor één gebouw dat er niet meer staat: het oude kerkje dat
de ramp wel overleefde, maar door monumentenzorg te lastig was om te
behouden en in 1958 de sloopkogel kreeg. Dit kerkje heeft in de actieve
tijd van de Heules een centrale plaats in de dorpsgemeenschap
ingenomen en zo ook aan het beeld. Als accent van het landelijke koos
ik voor een uitgesproken vogel van de delta: de scholekster.
Het voorstel heb ik gedaan in de vorm van enige schetsen en een
werkmodel in was en werd door Stichting Renesse enthousiast
ontvangen. Zo begon ik aan de uitvoering, waarvan de details meen ik,
niet interessant genoeg zijn om te vermelden. Het resultaat is waar het
uiteindelijk om gaat en met alle invoegingen is het denk ik een beeld met
een verhaal geworden dat het onderwijs op het eiland en de
gemeenschap van Sir eert, maar natuurlijk ook het echtpaar Heule.
Bij de onthulling van het beeld op 13 mei jongstleden vertelde
burgemeester Rabelink, dat een voorganger van hem bij het vertrek van
meneer Heule in 1976 al had aangegeven dat zij “nimmer vergeten
zullen worden door de gemeenschap van Sir”. Aardig hierbij is te
vermelden dat, indachtig de vondsten van bronzen stukken in het
Midden-Oosten en natuurlijk bij normaal gebruik, er vanuit mag worden
gegaan dat het beeld van meneer en mevrouw Heule zeker 5000 jaar
meegaat.
En voor de geïnteresseerden van de afbeelding tenslotte dit: van het
werkmodel is een gelimiteerde serie uitgebracht in brons van acht
exemplaren, gesigneerd en genummerd, waarvan er nog enige
beschikbaar zijn. Dit moedermodel is groot één vierde van het beeld in
het dorp. Het model, waarvoor men zich kan inschrijven, is in mijn atelier
te bezichtigen. Open elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en verder op
afspraak. Tel.: 0111 - 644684 of 06 - 46 200 083.
Vincent Krans, Ouwerkerk, 12 september 2014.
43

Collage groep 6,7,8
Madelief, Nina, Naomie, Romy en Coert
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Kinderspel!
Hoi, Sirse kids!
In deze jubileum Sirene een echte wedstrijd voor alle kinderen van 2 tot
12 jaar.

Jullie uitdaging is om een supermooie
HERFST/WINTER kijkdoos te maken!
Vinden jullie het nu ook zo mooi buiten, met alle gekleurde blaadjes,
eikels en paddenstoelen? Pak dan een oude (schoenen)doos en
verzamel al het moois dat jullie buiten kunnen vinden. Om jullie een
beetje op gang te helpen hebben we al wat afbeeldingen bij deze Sirene
gedaan die we graag verwerkt zien in de kijkdoos. Jullie kunnen dus
gelijk aan de slag!
De kijkdoos kunnen jullie bij aanvang van de kerstknutselmiddag op
17 december inleveren in het dorpshuis. Vergeet niet je naam en je
leeftijd erop te zetten!
De Sirene redactie zal per leeftijdsgroep de mooiste kijkdoos kiezen.
De groepen zijn: 2-5 jaar, 6-9 jaar, 10-12 jaar.
Voor de 3 mooiste kijkdozen ligt er een echte prijs klaar!
Dus trek je kaplaarzen aan, naar buiten en snel aan de slag!!

Tot 17 december!

Redactie “De Sirene”,
Conny, Natasja en Corry
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De Kookpen
Door: Annie Halve.

Exotische kip
Dit gerecht is mager. Dus goed voor de lijn.
Het is berekend voor 4 personen.
Ingrediënten:
 2 uien
 2 groene paprika's
 4 schijven ananas (klein blikje)
 4 eetlepels ananassap
 2 eetlepels juspoeder
 2 lepels tomatenketchup
 1 eetlepel kerriepoeder
 2 dubbele kipfilets
 2 bananen
 Olijfolie
 6 dl water
 Allesbinder
Bereiding:
Snij de kip in blokjes en braad ze aan in een beetje olijfolie. Haal ze uit
de pan.
Doe wat olie in de (hapjes)pan. Snipper de uien in de pan, voeg de
paprika's in reepjes toe en laat even mee fruiten.
Doe er dan de juspoeder bij met het water, voeg tomatenketchup,
kerriepoeder, ananassap en de kip toe.
Maak op smaak met peper en zout en laat alles een kwartiertje
pruttelen.
Bind het vocht eventueel met wat allesbinder en voeg de ananas in
stukjes gesneden en de banaan in schijfjes gesneden toe.
Lekker met gekookte rijst.
Eet smakelijk.
Ik geef de kookpen door aan Conny Bravenboer.
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De Kookpen

Beste culinaire kookpenners,
Vanuit de redactie willen we de lat iets hoger gaan leggen. Het leek ons
leuk voortaan de kookpen niet alleen over te dragen aan een
dorpsbewoner, maar deze ook een thema mee te geven voor het te
publiceren recept. Dit thema mag van alles zijn, een seizoen, een
ingrediënt of zomaar een leuke ingeving.
We zijn reuze benieuwd naar jullie culinaire uitspattingen!!
Voor de volgende Sirene zal ik het spits afbijten met het thema:
VOORJAAR!
Conny Bravenboer
**********************************************************************************

Collecte 2014
Ook dit jaar weer een mooie opbrengst: € 192,-.
Weliswaar wat minder dan vorig jaar, maar we houden gewoon vol.
Dank aan alle gevers en ook aan de collectanten: Jacqueline en
Kimberley Allen.
Als u interesse heeft in de landelijke activiteiten van het fonds, zie:
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
André van Gameren
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Nieuws van de Natuurouders
We zijn het schooljaar goed gestart met een aantal leuke
natuurexcursies zoals het kabouterpad voor groep 1 en 2.
Voor het kabouterpad zijn we naar het Grada bos geweest in BurghHaamstede. Via verschillende opdrachten leerden de kinderen kijken
naar paddenstoelen, spinnenwebben en andere herfstige natuurzaken.
Kabouters waren er natuurlijk ook:

De kabouters in het Grada bos.

Ook hebben de jongste groepen nog een bezoek gebracht aan de
kinderboerderij in Zierikzee.
Met de oudere groepen zijn we naar Burgsluis geweest, waar ze onder
begeleiding van 2 gidsen alles over de Plompetoren en het verdronken
land Koudekerke te weten zijn gekomen.
Ook met de verrekijkers volop genoten van de flora en fauna eromheen.
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Bezoek aan de kinderboerderij.

Bezoek aan Burgsluis.

Groetjes,
De natuurouders.
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De Zeeuwse Cover 2014
Op een dag bracht Stephanie Flikweert me in contact met Frans Schrier,
de winnaar van de Zeeuwse Cover 2013.
Tijdens het eerste contact was er meteen een klik, ook al hadden we
elkaar nog niet life gesproken, dat beloofde wat.
Frans had een tekst geschreven op een lied van Juliane Werding, Geh
nicht in die Stadt...
De melodie geoefend, nog onwetend welke tekst ik zou gaan zingen,
wel bedacht dat het “Gae nie nae de Stad” zou worden.
Frans kwam op 12 augustus bij mij thuis, muzikaal klikte het zeer goed,
en toen kwam de tekst ... In het zeeuws Gae nie na de stad vanacht.
We zijn gaan zitten, zang en gitaar, meer moest het niet zijn en na 5 x
oefenen durfden we het aan, het op te nemen en online te zetten... op
facebook.
Het werd een ongedwongen en hilarisch filmpje met als eerste fan Pieter
die het meteen ‘n blommetje waard vond... en boomer die vrolijk
meeblafte... kortom geslaagd filmpje, wat natuurlijk gedeeld moest
worden... delen veel delen en dat is massaal gedaan. Dank daarvoor.
Intussen ging er niemand meer naar de stad, en dat bleef de slogan,
Gae nie nah de stad en zeker nie vanacht -;)!
Na het inzenden moest er natuurlijk gestemd worden, tot 19 oktober,
ook dat is weer massaal gedaan door vrienden, familie, kennissen,
collega’s. Super bedankt daarvoor! Facebook bleven we overbelasten
door te delen en nog eens te delen, want we wilden hoog eindigen.
Uiteindelijk mochten er 15 door naar de finale, een live uitzending, en ja
daar waren wij bij!!.
Ik zal de details niet vertellen maar ik had soms vreemde
dromen/nachtmerries over wat er in de stad allemaal wel niet mis kon
gaan -:)
En zo werd het zaterdag de 25ste, de dag van het televisie optreden,...
we hadden het tot zover gered... op naar Oost-Souburg! Na een paar
borrels de avond ervoor goed geslapen, gelukkig.
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De zenuwen gierden, wat trek ik aan? Wist de tekst niet meer. Hoe vind
ik de camera's?
Met de support van Stephanie, Mirjam Romy en Huib, ‘t moest gaan
lukken.
Gelukkig stond er koffie met bolus, zeeuwser kan het niet.
We waren lekker vroeg aan de beurt... ik was er klaar voor
... maar o jee ineens… een andere toonsoort en ‘n extra muzikant…
(Cor).
Maar ook dat kwam snel goed,… en toen ineens was het moment daar!!
Zittend op ‘n kist, me beseffend dat heel Zeeland en omstreken me kon
zien en horen…
De eerste toon werd ingezet en ik voelde, dit komt goed, het gaat lekker!

In de studio van Omroep Zeeland.

Het was zo voorbij, veel te snel, wat een ervaring en wat een leuke
(muzikale) mensen ontmoet.
Blij dit te kunnen bijschrijven op m’n lijstje en Be Ware... volgend jaar ga
ik voor ‘n Rockcover, want door ‘n paar kroketten verslagen worden, dat
vraagt om revanche!! Al was het maar om mijn kleinkinderen ooit te
kunnen vertellen dat oma ooit op Hrieps heeft opgetreden.
Groetjes,
Anne-Marie Verton
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Collage groep 3,4,5
Iris, Lucas, Sara en Jessie N
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Advertentie

PRAKTIJK ROOS
SHIATSU STOELMASSAGE
Is een effectieve massagevorm waarbij de cliënt zit op een speciaal
ontwikkelde ergonomische stoel die alle ledematen goed ondersteunt.
Regelmatige behandelingen werken preventief tegen spanningsklachten zoals bijvoorbeeld rsi, hoofdpijn, rugklachten, nek- en
schouderklachten, vermoeidheid verlicht, vitaliteit bevordert en het
natuurlijk zelfgenezend vermogen van het lichaam weer in gang zet.
De energiedoorstroming in het lichaam wordt gestimuleerd en de
algehele gezondheid bevorderd. Klachten verminderen of worden zo
voorkomen.
VOETRELEXZONETHERAPIE
Helpt om stress en druk te verminderen en een goede doorbloeding
tot stand te brengen, blokkades op te ruimen, energie vrij te maken en
het lichaam in balans te brengen.
Kortom, het proces van genezing dat door het lichaam zelf wordt
uitgevoerd, wordt weer op gang gebracht.
Tevens werkt de massage heerlijk ontspannend.
De behandelingen kunnen bij u thuis worden gegeven, of op praktijk
Kijkuitsedijk 1 Zonnemaire.
De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed bij
aanvullende verzekering.
Tel: 06-39493674
Email: info@praktijkroos.info
Aangesloten bij Stichting GeZondzorg en Nederlandse Orde van
Alternatieve Genezers.
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Het verhaal over de moestuinclub
Er was eens ………………..een klein clubje dorpsgenoten die zich graag
meer willen verdiepen in het moestuingebeuren. Al tijden lang wordt er
in de omgeving van het dorpshuis met jaloerse blik over de heg gegluurd
naar de opbrengst van groente en fruit die daar achter verscholen gaat.
Het betreft vanzelfsprekend de moestuin van Dirk en Janny die het hele
jaar door heerlijk peuzelen van de opbrengst uit de moestuin.
Om ook de kunst onder de knie te krijgen, is het plan gesmeed om een
moestuinbezoek te organiseren waartoe Gerda en Frans, Conny en
Robert en Dineke en Wim het initiatief hebben genomen om een
afspraak te maken.
In het voorjaar is het geschied en heeft Dirk (hoe kan het ook anders)
een rondleiding verzorgd door zijn moestuin met tekst en uitleg over de
gewassen die er zoal groeien en hoe een en ander tot stand is
gekomen. Het is een treffend voorbeeld wat door de jaren heen met
vallen en opstaan tot succes heeft geleid.
Met gespitste oren is er geluisterd waar de plastic emmers zonder
bodem voor dienen, waar je wel en waar je vooral niet mag lopen (dit
geldt ook zeker voor de hond), het stormvaste plastic voor de vroege
aardappels wat telkens wordt verplaatst en hoe de wisselteelt zijn beslag
heeft gekregen.
Op het prieel in het avondzonnetje hebben we gesmuld van de vers
gebakken rabarbercake die door Janny is gemaakt.
Een bezoek aan de moestuin van Robert en Conny heeft een maand
later plaatsgevonden waarbij de nieuwsgierigheid vooral is uitgegaan
naar het fantastische resultaat van de verbouwing, wat een plaatje.
Conny heeft de rondleiding gedaan die zich vooral richt op de
kruidentuin en het uitwisselen van ervaringen daaromtrent.
Het napraten onder het genot van een speciaal wijntje en bijbehorende
exquise hapjes blijft voorlopig nog prettig opgeslagen in de herinnering.
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Gerda heeft de maand daarop volgend zo haar eigen moestuinverhaal
gedaan.
We hebben genoten van de zomerse limoncello met een heerlijke
zelfgemaakte taart. We hebben getracht zoveel mogelijk bij het
onderwerp over de moestuin te blijven met af en toe een uitstapje naar
de bereiding van diverse alcoholhoudende heerlijkheden.
Tot slot hebben Dineke en Wim een duit in het zakje gedaan om
voorlopig de moestuinbezoeken voor dit jaar af te ronden. Een rondje
moestuin aan het eind van de zomer met een verrassende uitwisseling
van ervaring in combinatie met een geestrijke versnapering in de vorm
van zelfgemaakte Tia Dineke (koffielikeur) en het uitwisselen van
Italiaanse heerlijkheden van de meegebrachte citroenen uit Sorrento als
basis.
Op naar het volgend jaar. Wij houden ons aanbevolen voor groene tips
en adviezen en wie weet groeit het aantal belangstellenden net zo als de
kool van Dirk!!
Dineke en Wim.

“DE TIP VAN DIRK”
Blijven proberen....lukt het niet
dan doe je het volgend jaar gewoon anders.....
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Advertentie

Sirjanscafe
Eetcafe en afhalen
Dorpsstraat 10
Sirjansland 4308AJ
Tel: 0111 785 114
Facebook: SirjansCafe in Sirjansland – Website: www.sirjanscafe.nl
Open Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag van 12.00 uur tot laat
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Advertentie

Carpartsdirect.nl levert originele auto-onderdelen tegen
groothandelsprijzen. Je bespaart hiermee tot wel 50% op de
garageprijzen.
Bestellen is simpel want meer dan je kenteken hoef je niet te
weten.
Op werkdagen voor 17.45 uur besteld is morgen in huis. Je
betaalt geen verzendkosten en kunt je bestelling veilig
achteraf betalen.

Vanwege dit feestelijke Sirene nummer geven wij exclusief
voor Sturjallanders 10% korting. Gebruik hiervoor de code:
VRTNEC10

Voor meer informatie:
Webshop: www.carpartsdirect.nl
Tel: 010-2467419
Mail: info@carpartsdirect.nl
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Brief uit Tasmanië
Het is inmiddels al weer 9 jaar geleden dat ik Sirjansland heb verlaten.
Na een kleine tussenstop in Victoria woon ik nu op Tasmanië.
Ik leef nu in Oldina, een klein plaatsje (als je het dat kan noemen, niet
meer dan Schutje) in het noordwesten van Tasmanië. Ca. 15 km van
Wynyard.
Tasmanië is in onze westerse geschiedenis ontdekt door Abel Tasman
op 24 november 1642 en hij heeft dit toen genaamd “Anthonie van
Diemens land” (naar zijn baas, de gouverneur-generaal van het
toenmalige Nederlands Oost-Indië).
Even wat vergelijkingen met Nederland op een rijtje.
Tasmanie is 1,5 x zo groot als Nederland en we wonen hier met
ongeveer 500.000 mensen.

Tasmanië.

We hebben dus heel wat meer ruimte dan in Nederland.
In Hobart en omgeving (zuidoost) wonen ongeveer 250.000 mensen,
rond Launceston (noordoost) ongeveer 200.000 mensen en dan blijven
er nog 50.000 over voor de rest van Tasmanië.
Het zuidwesten is min of meer geheel Nationaal Park en bijna compleet
wild en onbewoond.
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Daarnaast zijn er nog verschillende andere Nationale Parken en State
Reserves.
Grote gebieden worden gebruikt voor de bosbouw, plantage, maar ook
meer natuurlijk bosgebruik.
Daarnaast is er schapenteelt (voornamelijk wol) en begrazing door
koeien voor de vleesproductie.
Wat meer intensiever, dan kom je in de akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt
en melkveehouderij.

Alex in de tuin.

Ik leef hier met mijn vrouw Robin en mijn zoon Alex. Hij is nu 8 jaar.
Ik run hier een landbouwbedrijf met voornamelijk gladiolen voor de
bloem en daarnaast wat voor de bolproductie. Daarnaast teel ik graan
en poppy (blauwmaanzaad) voor de medicinale opium productie
(morfine, codeïne e.d.) en nog wat andere bloemen.
Mijn vrouw is aan haar laatste jaar van studie bezig aan de universiteit
van Tasmanië en doet daarnaast wat projecten gerelateerd aan haar
studie.
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Alex gaat hier naar een lokale school en wordt elke schooldag
opgehaald en thuisgebracht door de schoolbus.
In onze vrije tijd gaan we vaak voor een boswandeling of iets dergelijks.

Kees, Robin en Alex tijdens een boswandeling.

Robin en mijn favoriet zijn watervallen (er zijn er hier plenty).
Daarnaast wandelen we ook in de Cradle Mountains en andere
Nationale Parken.
We hebben hier koel klimaat regenwoud en op één na blijven alle
inheemse bomen groen in de winter.
We hebben hier heel wat bijzondere dieren en planten: tasmaanse
duivel, wombat, possum, wallaby, vogelbekdier, rosella, kaketoe,
kookaburra, arend, swift parrot, ferntree, acacia, sassefras, myrtle,
bottlebrushes, banksia en nog veel meer.
Kamperen is ook een van de favoriete bezigheden van Australiërs. Ook
van ons.
Er zijn dan ook genoeg plaatsen met basisfaciliteiten om te kamperen
(toilet en BBQ).
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Ik ben nu mijn huis aan het verbouwen. Op het moment is er nog niet
zoveel werk op de boerderij dus help ik de lokale bouwer, die het
grootste deel van het werk doet.
De basisconstructie van een gemiddeld huis is hier een houten
frame/skelet met een golfplatendak.
De buitenmuur kan bestaan uit vezelcementplaat of houten planken of
golfplaat of steen.
We moeten nu wel vaart maken met de verbouwing omdat de familie
op ’t Hof plannen heeft om hier te komen met de Kerst.
Ik leef hier in een prachtige omgeving en heb het hier goed naar mijn
zin.
Ik mis natuurlijk wel al mijn vrienden en kennissen in Nederland.
Ik blijf wat op de hoogte van de gebeurtenissen op het dorp als ik met
mijn familie spreek over de telefoon en natuurlijk niet te vergeten dit
belangrijke nieuws en roddelkrantje.
Zo had ik gereageerd op het oproepje voor kerstbomen voor de
verbranding.
Ik heb helaas niemand hier gehad om ze op te komen halen, dus heb ik
ze zelf maar verbrand.
Er was wel een storm van reacties, maar geen actie.
Misschien was het wat korte termijn om het te regelen, daarom alvast
mijn aanbieding voor de komende kerstboomverbranding. Gratis af te
halen afgedankte kerstboom. Na 1 januari.
Overnachting kan geregeld worden als u hier een tussenstop maakt in
uw ophaalronde.
http://www.helpx.net/host.asp?hostid=5407 Dit is een link naar onze
advertentie op helpx met enkele foto’s.
Hou jullie dorp en gemeenschap levendig en leefbaar. Dat is hoe ik mij
Sirjansland herinner en wat ik hoop te zien, elke keer als ik terugkom in
mijn dorpje en wat ik ook iedereen wens.
Met vriendelijke groet,
Robin, Kees en Alex Krabbe
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Nieuwe oproepjes



De brandwondenstichting zoekt nieuwe collectanten, wie wil zich
hiervoor inzetten?



Er zijn dringend vrijwilligers nodig die willen helpen met het
organiseren van activiteiten in Het Dorpshuis. Heb je leuke ideeën
of wil je een handje helpen, meld je dan aan bij Christa Stouten, tel:
0111-642385.



Wie zou het leuk vinden om 1 keer in de week te gaan hardlopen
met een groepje? Maakt niet uit hoe hard je loopt.
Graag aanmelden bij Jobine of Erik Stouten.



De Sirene redactie is op zoek naar nieuwe redactieleden! Zowel
voor uitbreiding, maar ook ter vervanging van redactieleden die te
kennen hebben gegeven de pen door te willen geven. Denk je dat
het redactie werk iets voor jouw is meld je dan aan bij één van de
huidige leden. Man, vrouw, oud of jong maakt niet uit. Hoe
gevarieerder de redactie, hoe beter. Is stukjes schrijven niets voor
jouw, maar ben je handig met de computer dan kunnen we je zeker
gebruiken.
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Vroeger en Nu
Interview door Natasja Mollink met Karin Korpershoek.
In het jubileumnummer van de Sirene willen we graag op een bijzondere
manier aandacht geven aan de inwoners van Sirjansland. We hebben
ervoor gekozen om binnen het thema “Vroeger en Nu ”een interview te
houden met iemand die hier al zijn hele leven woont - Cees Struijk iemand die hier is geboren en is verhuisd om vervolgens weer terug te
keren - Everdina Hoogerhuis - en iemand die hier echt van buitenaf is
komen wonen, Karin Korpershoek.
In dit deel van “Vroeger en Nu” het interview met Karin Korpershoek die
samen met haar man Tom en hun kinderen Tristan (15) en Megan (10)
aan de Grevelingenstraat wonen.
Karin vertelt dat zij en haar man beiden zijn geboren en getogen in
Schiedam, in De Gorzen. Tom’s vader was daar DE warme bakker van
Schiedam. De naam Korpershoek is dan ook zeer zeker wel bekend in
Schiedam. Destijds was de wijk De Gorzen echt een gezellig
volksbuurtje, maar hier is in de loop der jaren helaas verandering in
gekomen. Vroeger had het echt het knusse dorpsgevoel zoals ze dat nu
ook op Sir ervaren.
In 2000 hebben Karin en haar man een vakantiebungalow in Bruinisse
gekocht. Ze wilden graag uit de drukte en in de frisse lucht, weg van het
wonen “onder de rook” van de Europoort. Tom werkte in Rotterdam en
Karin in Dordrecht, dus met name in de weekenden en vakanties waren
ze veel in Bruinisse.
Tristan en Megan zijn beiden geboren in Schiedam, maar met de komst
van Megan voelden ze een sterke behoefte om te vertrekken uit De
Gorzen omdat ze het geen goede omgeving meer vonden voor
opgroeiende kinderen. Toen Tom vanuit Bruinisse naar Rotterdam reed
en zei dat het best goed te doen was, werd de beslissing genomen: we
gaan op Schouwen-Duiveland een huis zoeken!
Na een bezichtiging van het huis aan de Grevelingenstraat in
Sirjansland waren ze verkocht: het huis was prima en het dorp een
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prachtige leefomgeving voor de kinderen. Sinds augustus 2007 wonen
ze op Sir. Op mijn vraag of dit geen grote omschakeling was van de stad
naar een dorp als Sir antwoordt Karin volmondig: “Nee, absoluut niet!
We genieten van de rust, de frisse lucht, de tuin, de ruimte in de straat,
het onderlinge respect en de sociale controle. Wat is er nu prettiger dan
dat je als moeder weet dat de juf van school belt als Megan 5 minuten te
laat is, terwijl ze anders altijd te vroeg is”, vervolgt ze. “En andersom, als
bij de buurman om 10 uur de gordijnen niet open zijn, dan bel ik zijn
zoon. Het gaat hier niet gebeuren dat er iemand gewond, of erger,
dagen of weken in zijn huis ligt zonder dat iemand dit opmerkt. Het geeft
absoluut een gevoel van veiligheid!”

Vanaf ons huis een prachtig uitzicht over
de Sirse landerijen… dat heb je in Schiedam niet!

Karin heeft 2 jaar geleden een hersenbloeding gehad en heeft een
aantal maanden extern moeten revalideren. In deze periode had Tom de
dubbele taak om voor de kinderen te zorgen, maar ondertussen ook
gewoon naar zijn werk in Rotterdam te gaan. Vanuit alle kanten in het
dorp en samen met school is voor opvang van de kinderen gezorgd. Een
enorme betrokkenheid waar Karin zeer dankbaar voor is. En nog steeds
staan dorpsbewoners voor haar klaar: de één belt om te vragen of ze
nog boodschappen nodig heeft of mee wil naar de supermarkt, de
andere vraagt of ze mee wil naar het Dorpshuis als er activiteiten zijn.
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“Vind dat maar eens in de stad, waar men meestal de buurman niet
eens kent”.
Op mijn vraag wat ze nu echt bijzonder aan Sir vindt, is het antwoord “de
inzet van vrijwilligers zoals voor de activiteiten van Sir Vooruit en het
Dorpshuis. Wij doen altijd zoveel mogelijk met alle activiteiten mee,
omdat het leuk is en ook omdat we bewondering hebben voor de
mensen die dit mogelijk maken. Het WK kijken in het Dorpshuis,
Koningsdag, het Sinterklaasfeest… allemaal top! Hopelijk blijven er altijd
voldoende vrijwilligers om dit zo voort te zetten, want dit soort activiteiten
zijn super belangrijk voor ons dorp ”.
**********************************************************************************

Collecte Nierstichting 2014
Tijdens de Collecteweek van 14-20 september zijn wij - Jessica Ahrens,
Linda de Bruine, Rianne Dooge en Christa Stouten - weer met de
collectebus het dorp en buitengebied in gegaan. De opbrengst van dit
jaar was een zeer mooie € 201,12!
Tijdens de collecteweek halen collectanten samen jaarlijks zo'n
4 miljoen euro op. Dat is ongeveer 25% van de totale inkomsten van de
Nierstichting en dus een zeer belangrijke bron van inkomsten.
Met het geld dat wordt gecollecteerd zet de Nierstichting alles op alles,
zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht blijven
leven.
Bij deze willen we iedereen bedanken voor hun gift!
Christa Stouten
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Staatsbosbeheer
Oktober 2014

Haventje De Staert.
Geen nieuwe ontwikkelingen. Zover ik weet is de aangevraagde
subsidie niet verstrekt dus kan het nog wel even aanlopen eer de eerste
spade de grond in gaat.
Koeien naar de stal.
De koeien die de hele zomer in Dijkwater hebben gegraasd zijn weer
naar de warme stal bij de eigenaar. Ze worden speciaal ingezet om het
gras op te eten en niet omdat het een mooi gezicht is. Het zijn onze
maaimachines en dat spaart Staatsbosbeheer veel geld. Door hun
eetgedrag ontstaat mooi kort gras waar de ganzen en eenden de
komende winter weer van kunnen profiteren. Hoewel de koeien best
tegen de kou zijn bestand moeten ze in het winterhalfjaar uit het
natuurgebied. Dat heeft alles te maken met het kapot trappen van de
natte bovengrond waardoor in het voorjaar een prima zaaibed voor
akkerdistels zou kunnen ontstaan. En dat willen we niet in verband met
de overlast die akkerdistelzaadjes kunnen veroorzaken in de
omliggende landbouwgronden.
Pony’s zijn weer even terug in natuurgebied Dijkwater.
De mobiele Shetlandkudde is inclusief de veulentjes van dit jaar weer
even terug om de grasmat nog wat verder te verschralen. Deze actie
komt de orchideeënflora ten goede. (zie artikel in de najaars Sirene van
vorig jaar) De paardjes zullen ook nog een tijdje het perceel vlak achter
de dijk aan het einde van de Lageweg begrazen. Daarna gaan ze weer
terug naar de Duinzoom en de Vroongronden tussen Renesse en
Haamstede waar ze komend voorjaar weer zullen veulenen.
Ongekende orchideeënpracht.
Door de natte milde winter van 2013/2014 hebben de orchideeën in
Dijkwater een uitstekend groeiseizoen achter de rug. Nog nooit hebben
er zoveel Harlekijnorchissen, Rietorchideeën, Moeraswespenorchissen
en Bijenorchissen gestaan als dit voorjaar. Ik schat ze op een paar
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honderdduizend. En of het nog niet genoeg was hebben we ook
buitengewoon goed weer gehad in de maaiperiode waardoor alles nu in
perfecte conditie de winter in kan. Dijkwater is één van de mooiste en
beste groeiplaatsen van de Harlekijnorchis in Nederland en daar mogen
we best trots op zijn.
Roofvogels.
Weinig mensen weten dat, maar in Dijkwater broedt niet alleen een
Kiekendiefpaar maar ook een Havikspaartje. Er zit zelfs een Kiekendief
mannetje met twee vrouwtjes. In het dorpsbosje broedt al jaren een
Sperwerpaar en in het bos van Dijkwater broeden twee of drie paar
Buizerds en een Boomvalk. Ook de Visarend is een veelgeziene
doortrekker en soms komt de Zeearend even kijken. Dat is een pracht
verschijning en als die zich vertoont gaan zelfs de ganzen op de wieken.
Dus let goed op als de ganzen ergens van opschrikken!
Dirk Fluijt
**********************************************************************************

Collecte Dierenbescherming
Beste dorpsbewoners,
Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie gulle giften voor de
collecte van de dierenbescherming! Het was voor mij de eerste keer dat
ik collecteerde en dat was best spannend. Uiteindelijk was het een hele
gezellige avond door alle mede-dorpsbewoners die klaar stonden om de
avond op te vrolijken met een praatje en een bakje koffie en natuurlijk
door een onverwachte jeugdige gids die mij heel het dorp heeft laten
zien. Bedankt daarvoor!
De totale opbrengst bedroeg € 79,80. Dit ligt boven het gemiddelde van
de collectebussen van de dierenbescherming van de voorgaande jaren.
Dus ik mag wel zeggen dat wij als Sir de dieren een warm hart toe
dragen
Namens de dierenbescherming en mijzelf hartelijk dank!
Conny Bravenboer
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Collage groep 6,7,8
Daan, Jasper, Willy, Luuk en Ruben
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Wist u dat…………………






Rianne Hanse volgens de PZC heeft gewonnen bij PHC
Noordwelle, maar dat dit een foutje was dat nu ingelijst aan de
muur hangt?
er bij Johnny en Marjolein weer een meisje geboren is, genaamd
Elisa.
Izaak en Phil blij waren dat hun huis snel verkocht was.
ste
Rudi medeorganisator was van de 1 trekkertrek Dreischor
Rudi ook zelf heeft meegedaan.

Rudi tijdens 1








ste

Trekkertrek Dreischor

ook Han Sir heeft vertegenwoordigd op de trekkertrek.
e
Rudi en Han op een gedeelde 4 plek zijn geëindigd.
de mossels op de mosselavond verrukkelijk waren en de opkomst
groot en gezellig.
Izaak en Phil nog blijer waren toen de huizenverkoop niet door
ging.
de Desperado’s op 24 december (kerstavond) een speciaal
optreden verzorgen met medewerking van diverse Sturjallanders.
dit plaats gaat vinden vanaf 21.00 uur in ons eigen Sirjanscafé.
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Bedrijvigheid: webshop voor woonaccessoires
www.leukwebshop.nl
De meesten weten wel wat mijn man doet en dat die voor zijn werk veel
en vaak een langere periode in het buitenland zit. De grote vraag is dan
ook waarmee vult Jessica haar dagen behalve dan met de zorg voor
haar twee kinderen de honden, katten, tuin en algemeen onderhoud.
Sommige mensen weten dat ik voor hoefsmid heb geleerd en af en toe
nog wat bekap (meer af als toe) en dat ik 3 avonden actief was met het
geven van gehoorzaamheidtraining voor de hond en hun baasje. In
diezelfde periode werkte ik ook in een kledingzaak in Goes. Waar ik
door de gemiste omzet door de recessie werd ontslagen. David zou in
datzelfde jaar 4 worden, wat feitelijk betekende dat beide kinderen hele
dagen naar school zouden gaan. En ik dus tijd zou hebben om binnen
de schooluren te gaan werken. De grote vraag voor mij was dan ook
Wat!!... Waar?... en gaat dat lukken met deze economische
omstandigheden, met mijn diploma’s en dat voor een baas! Zo groeide
het idee bij mij voor het werk wat ik nu doe en dat is om voor bedrijven
een passende collectie woonaccessoires samen te stellen en dat
vervolgens bij bedrijven te etaleren, volgens een shop in shop concept.
Dit alles had ik wel leuk verzonnen maar nu moest ik het gaan
waarmaken en mezelf binnen gaan praten bij bedrijven. Ik had bedacht
dat dit het gemakkelijkst zou gaan met een mooie brochure/ catalogus,
die ik dus wel eerst zelf moest gaan schrijven. 3 maanden later kon ik op
pad met mijn houvast “een brochure van 5 euro per stuk”! Onder de
naam Scala Varia ging ik van start. Het is geen frans, maar een
samenvoeging van woorden: “scala” aan variatie ”varia” dus Scala Varia.
Het zegt iets over mij en mijn bedrijf!
2 weken later had ik half Nederland gezien en geen afnemers gevonden.
De brochure deelde ik ondertussen al niet meer uit, de klant kreeg de
brochure te zien en bij het weggaan gaf ik ze een visitekaartje. De
brochure nam ik snel mee naar huis omdat ze zo duur waren.
Een paar weken later ging het me beter af, na een tijdje had ik bedrijven
te bevoorraden met woonaccessoires in Brielle en Oostvoorne. Daarna
Kapelle, Yerseke, Schuddebeurs, Heinkenszand, Hotleg Goes, en
Buijsse Middelharnis waar ik op dit moment ook een winkeltje onder aan
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de dijk gevuld heb staan met eveneens woonaccessoires van leuke
merken als By-Boo, Mrs Bloom, The Go’Round en Uashmama (geopend
op woensdag, vrijdag en zaterdag).
Werk had ik genoeg maar helaas bleef een goede omzet naar
verhouding uit. (Met uitzondering van Hotlegs en Buijsse.) Naar een jaar
moest ik een selectie maken met wie ik verder zou gaan of…….
opnieuw beginnen. De luxe Scandinavische merken zoals House
Doctor, Madam Stoltz en Broste Copenhagen hebben mijn voorkeur
omdat ik me op deze manier het best kan onderscheiden in de markt. Zo
heb ik de keuze gemaakt voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, zowel bij
de bedrijven als met de woonaccessoires.
Ondertussen was mijn interesse in een webshop ook gewekt doordat de
klanten graag wilden weten wat ik zoal nog meer in het assortiment aan
leuke woonaccessoires had staan. Het gemakkelijkst voor mij was dan
ook om de collectie op een website te zetten. Scala Varia wordt “Leuk”.
Zo ontstond www.leukwebshop.nl . De shop is sinds een paar maanden
op het net te vinden met mooie merken als Leligne, Label Bees, Fest
Amsterdam, House Doctor, etc.
Afgelopen week kreeg ik het nieuws dat “Leuk” vanaf december mag
starten bij Loods 5 in Sliedrecht dit wordt “Leuk bij Loods 5” De merken
die ik daar voer zijn Madam Stoltz met een hele mooie kopercollectie,
wat op dit moment helemaal hot is, mooie kussens van het Franse merk
Leligne, en ook de Zeeuwse kussens van Label Bees. Dit vraagt nu al
mijn aandacht samen met de voorbereiding van de december drukte en
daarna…….
Dus ben je op zoek naar leuke bijzondere woonaccessoires, neem dan
eens een kijkje op www.leukwebshop.nl
Jessica de Reus
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Camping
’t Hoge Zand

U bent van harte welkom om tussen april en oktober een
hapje of drankje te komen nuttigen in onze kantine.
Ook voor afhaalmaaltijden kunt u bij ons terecht.
Wat dacht u van bijvoorbeeld heerlijk vers bereide kibbeling,
pizza’s, spareribs of varkenshaas saté?
Alles voor een redelijke en betaalbare prijs.
En heeft u logés, maar te weinig slaapplaatsen?
Ons toerveld is van april t/m oktober geopend.
Graag tot ziens!
Camping t Hoge Zand
Ton, Tonny en Tamara Hammink
Zandweg 4
4308 AB Sirjansland
T 0111-641989
E info@campinghogezand.nl
W www.campinghogezand.nl
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Collecte Brandwondenstichting 2014
In de week van 5 t/m 11 oktober heeft de collecte van de
Brandwondenstichting weer plaatsgevonden. Het team collectanten
bestaande uit Annemarie de Jonge, Rianne Hanse en Christa Stouten
heeft dit jaar, dankzij een oproep op Facebook, versterking gekregen
van Jesca de Bruin. Samen hebben we het prachtige bedrag van
€ 194,30 opgehaald!
De collecte is enorm belangrijk voor de Brandwondenstichting, want
hiermee wordt jaarlijks zo’n 41,4% van de totale inkomsten
gegenereerd. Van de totale inkomsten wordt 33,5% besteed aan
onderzoek, 15% aan preventie, 10,6% aan zorg en 6,6% aan kwaliteit
van leven. Het overige deel wordt besteed aan fondsenwerving,
administratie en organisatie.
Rianne heeft aangegeven te stoppen met het collecteren, dus we zijn
voor volgend jaar op zoek naar een nieuwe collectant. Wie wil zich
inzetten voor dit goede doel?
Rianne enorm bedankt voor je hulp en inzet!
Iedereen bedankt voor de giften!
Christa Stouten
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Collage groep 1,2
David, Lotte, Neline en Rosa
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Sirjansland Vooruit
Hallo bewoners van Sirjansland, hallo vrienden van Sir Vooruit!
Welkom op ons halfjaarlijks bericht in de Sirene, hét meest
toonaangevende dorpsblad van deze wijde omgeving. En wij
zijn telkens zeer vereerd jullie van onze activiteiten en
bezigheden te mogen vertellen.
In deze uitgave willen wij terugkijken op een aantal activiteiten
die sinds de laatste Sirene hebben plaatsgevonden.
Koningsdag 2014
Wij hadden dit jaar een aantal uitdagingen te overwinnen. Zo
blijkt dat we het gewoon echt niet meer voor elkaar krijgen de
oude vertrouwde en mooie fanfare naar ons dorp toe te
krijgen. Wij vinden dit altijd een extra dimensie geven aan een
officiële opening van zo’n mooie dag. Toen kort voor
Koningsdag bleek dat de fanfare definitief voor Sir ten einde is
hebben we nog wel een soort van alternatief als opening
bedacht maar hierover zijn we (nog) niet helemaal tevreden.
Verder bleek ook dat de Gemeente geen wethouder kon
toezeggen omdat die rond Koningsdag nog niet helemaal
bekend waren na de verkiezingen dit jaar. Wij konden
uiteraard een beroep doen op onze gewaardeerde voorzitter
van de Dorpsraad die de opening dan ook met alle officiële
plichtplegingen gedaan heeft. Meneer Bram, waarvoor onze
dank! Wat betreft Koningsdag beseffen we ons dat, met de
komst van de nieuwe Koning, landelijk gezien de viering ook
zal veranderen. We zullen hier de komende tijd veel overleg
over voeren of er wellicht een ander soort indeling van de dag
wenselijk of uitvoerbaar is. Wat dat betreft veranderen de
tijden en we moeten daar niet bang voor zijn om ook die
uitdaging aan te gaan.
Koningsdag zelf is verder goed verlopen. Er zijn een aantal
mooie herinneringen aan diverse dorpsbewoners die samen
en gezamenlijk op de foto staan. Het paste allemaal heel mooi
in het dorpsbeeld van Sir wat wij allemaal zo waarderen. De
79

Dorpsstraat was dit jaar het toneel van de viering en met een Vrijmarkt
en diverse kinderspelen hebben we erg genoten van alles. Aan het eind
van de middag hadden we weer de mooie touwtrekbaan in de
Dorpsstraat opgesteld en daarvoor was het hele dorp uitgelopen. We
hebben touwtrekken op z’n Sirs gedaan zullen we maar zeggen. Dit
resulteert er dan uiteindelijk in dat we niet weten wie er nu eigenlijk
gewonnen heeft …… Maar de lol was er niet minder om!
’s Avonds hebben we weer kunnen genieten van een daverend optreden
van de Oranjeband. Dit jaar hadden we zo ontzettend veel zangers en
zangeressen (allemaal uit ons mooie dorp of uit de directe nabijheid) dat
we bij tijd en wijle de muzikanten niet eens konden zien spelen  . En
die muzikanten krijgen het toch elk jaar weer voor elkaar om met
beperkte middelen en weinig voorbereidingstijd een avondvullend
programma in elkaar te zetten. En daar zijn we best trots op! Voor
degene die dit nog nooit meegemaakt hebben geven wij de tip dit toch
zeker op jullie wenslijst te zetten. Het geeft een herinnering die je niet
snel zult vergeten. Wat dat betreft sluiten we het terugkijken op deze
Koningsdag weer af met de traditionele woorden: ier op Sir kan oalles!

Koningsdag 2014

Meelopen in de Zierikzeese avondvierdaagse
Helaas, helaas. Dit jaar was een dieptepunt in de Sirse
vertegenwoordiging op dit mooie evenement. Dat had met allerlei zaken
te maken (deelnemers, chauffeurs, tijd, scholen, zieken) zodat we
uiteindelijk besloten hebben om de kleine groep niet aan te melden. Als
bestuur moeten wij jullie eerlijk schrijven dat we dat jammer vinden. De
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organisatie vanuit Sir Vooruit is niet enorm groot (in omvang) maar we
hebben uiteindelijk wel vrijwilligers nodig. We gaan echter volgend jaar
met een frisse blik nog eens kijken hoe we hier het beste mee om
kunnen gaan. Natuurlijk kost een Vierdaagse tijd en veel organisatie bij
de mensen thuis (op tijd eten, reizen naar Zierikzee en terug en het
wandelen op zich) maar de saamhorigheid en gezelligheid tijdens het
wandelen met je dorpsgenoten is echt iets moois. Dat zullen velen
kunnen beamen. Dussss, volgend jaar?
Sirse Voetbaltoernooi
Yes, yes, yes!! Dit jaar lukte het een keer wel om een heus Sirs
Voetbaltoernooi te kunnen houden aan de Sportweg. Eindelijk werden
we een keer niet gepest door de regen. Eindelijk was het veld een keer
‘gewoon’ te bespelen. En wat een lol hebben we gehad. Meerdere
gelegenheidsteams hadden zich aangemeld. En alhoewel er officieel
maar 5 spelers in het veld mochten zijn hebben we de teams af en toe
een beetje uitgebreid met extra spelers om een beetje evenwichtige
krachtverdeling te krijgen.
Niettemin zijn we er allemaal van overtuigd dat het beste team ook dit
Voetbaltoernooi gewonnen heeft. We hebben allemaal ons best gedaan
maar het team van de foto hieronder heeft uiteindelijk niets verloren.
Petje af! Volgend jaar gaan weer met een Voetbaltoernooi aan de slag
en nemen we alle wijzen lessen van dit jaar mee in de organisatie. We
hebben er nu al zin in!

Winnende team Sirse Voetbaltoernooi 2014.
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Oranjegevoel met voetbal op Sir
Het Nederlands elftal deed mee met het Wereldkampioenschap Voetbal
en dat hebben we op Sir kunnen meebeleven! Op verzoek van een
aantal leden hebben we met collegiale medewerking van Christa en Han
een aantal fijne momenten met elkaar mogen meemaken met betrekking
e
tot het Nederlands elftal. Alhoewel we uiteindelijk ‘slechts’ 3 geworden
zijn (we wilden natuurlijk eindelijk eens een keer echt wereldkampioen
worden!) hebben we toch genoten van vele, vele leuke uren gezamenlijk
met dorpsgenoten. Alhoewel we er van te voren niet bijzonder veel
aandacht aan gegeven hebben hadden we wel meteen vanaf de eerste
keer het hele dorpshuis vol. En dat is leuk om te zien. Natuurlijk surfen
we mee met de Oranjegekte van de laatste jaren maar samen genieten
is zo leuk!
Op dit moment wil het niet zo goed lukken met ‘onze’ mannen maar we
hopen toch echt dat we in 2016 gewoon weer Europees kampioen
worden. We zijn benieuwd! Als het zover is zijn we er klaar voor  .

Wereldkampioenschap Voetbal 2014 in het dorpshuis.
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Dorpsbarbecue
e
De 12 editie van de Sirse Dorpsbarbecue was weer zoals vanouds een
succes. Nog nooit was de barbecue zo laat in het jaar gepland en we
hielden een beetje ons hart vast voor wat betreft het weer en de
temperatuur. Tijdens de barbecue trokken er dikke zwarte wolken langs
ons dorp. Maar alsof het zo georganiseerd was, de regen bleef lekker
boven de Grevelingen hangen. Het vlees en vis werd verzorgd door Ad
de Bruine en was perfect. De ambiance verzorgd door jullie zelf (als
dorpsbewoner) was uitstekend! De barbecue is niet meer weg te denken
in onze planning. Tijdens de barbecue van dit jaar werden al door
diverse bewoners afspraken gemaakt voor volgend jaar! En dat is leuk
en mooi om te zien.
Dit jaar konden we ook de nieuwe uitbaters van het Sirjanscafé
bewonderen in hun kunnen. De drankjes zijn door hen gewoon goed
verzorgd. Ook hiervoor willen we Hen en Elles in het bijzonder
bedanken.
Lieve mensen uit Sir: volgend jaar weer!
Halloween 2014
Op vrijdagavond 31 oktober j.l. hebben we op Halloween een leuke en
vooral griezelige avond gehad. Halloween valt altijd op 31 oktober maar
toen Sir Vooruit een 11-tal jaar geleden gevraagd was of wij eens mee
wilden denken hoe een dergelijke viering nu het beste georganiseerd
kon worden (de vraag kwam toen van leden tussen de 12 en 15 jaar
oud) kwamen wij toentertijd tot de conclusie dat een Griezelfeest, Herfsten Pompoenenfeest of Halloween iets is wat bewoners vooral zelf
moeten doen. Daar kunnen we vanuit een Oranje- en IJsvereniging
eigenlijk weinig aan organiseren. Dus wij hebben toen al besloten onze
rol te beperken tot het faciliteren, het mogelijk maken van, het
evenement op zich. Bijvoorbeeld door middel van aankondigingen en
het organiseren van een jaarlijkse lampionnenoptocht. Halloween past
op zich ook altijd goed in het jaargetijde omdat de overgang van zomernaar wintertijd altijd het idee geeft dat het ‘ineens’ veel donkerder is als
normaal. Wel hadden we toen al besloten dit evenement op Sir altijd op
een vrijdagavond te houden ergens dicht in de buurt van 31 oktober. Dit
jaar was het natuurlijk extra extra omdat 31 oktober (Halloween)
toevallig ook op vrijdag viel. Dat was mooi meegenomen!
Naar aanleiding van vorig jaar hadden we enkele bewoners gevraagd
hun viering ietwat minder griezelig te maken en meer rekening te
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houden dat op dit dorp er ook kleine kinderen aan mee doen. We blijven
gewoon door gaan met faciliteren. En het ontstane probleem van dit jaar
met weggegooide snoeppapiertjes zullen we volgend jaar extra onder de
aandacht brengen. Daar hadden we in het verleden nooit last van (in
deze mate) dus waarom dat dit jaar nu wel ineens zo was?
Activiteiten in 2014 en begin 2015
Deze week is de Pakjesboot XII vertrokken vanuit Spanje. Als het goed
is heeft Sinterklaas zaterdag 29 november in zijn agenda staan om ons
mooie dorp te bezoeken! Binnenkort ontvangen jullie onze Nieuwsbrief
hierover. Verder hebben we de jaarlijkse Kerstboomverbranding al
gepland op vrijdagavond 9 januari 2015. Ook hier komen nog brieven
van maar schrijven jullie alvast alle datums in de agenda’s?
Verder gaan we er van uit dat volgend jaar het Nederlands
kampioenschap schaatsen op onze eigen ijsbaan begin februari
verreden kan worden. Alles is al voorbereid. Gewoon nog een paar
dagen vorst en de pret kan beginnen.
Bestuursleden
Sir Vooruit is erg verheugd dat zich na Koningsdag nog 2 bestuursleden
gemeld hebben om ons team te versterken en ons scherp te houden bij
de organisatie van activiteiten. Wij heten Marieke Heijboer en Jobine
Stouten welkom!
Tot slot
Heeft u een leuk idee om in Sir het plezier en de leefbaarheid te
vergroten? Laat het ons weten! Als het uitvoerbaar is (organisatie, tijd,
geld) dan kunnen wij er aan werken. Met de vele vrijwilligers die ons
dorp kent maken vele handen licht werk . U kunt ons bereiken per email: sirvooruit@zeelandnet.nl of via de Twitter: @sirvooruit . Of spreek
gewoon een van de bestuursleden aan. Tot de volgende activiteiten en
tot de volgende Sirene!
Ton Wingelaar
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Even voorstellen!
Als nieuw lid van Sir Vooruit werd mij gevraagd om
me voor te stellen.
Ik woon alweer 16 jaar in Sirjansland en ben
getrouwd met Marcel Stouten, samen hebben we
drie kinderen Nina van 12, Coert van 9 en Elena
van 5 jaar oud. Ik werk al heel wat jaartjes 2 dagen
in de week bij de Etos, verder mag ik graag een
rondje hardlopen. Oorspronkelijk kom ik uit
Stellendam en ben ik opgegroeid in een gezin met
6 kinderen, wat altijd erg gezellig was.
Hoe kwam ik erbij om in Sir Vooruit te gaan?
Marieke en ik liepen met Koningsdag achter de versierde fietsen zonder
fanfare te mopperen dat dit toch echt niet kan.
We zeiden we kunnen wel mopperen, maar we kunnen ook ons best
gaan doen om ervoor te zorgen, dat er volgend jaar weer wel muziek is.
(dit schijnt nog niet zo makkelijk te zijn).
Dus de daad bij het woord gevoegd, hebben wij ons bij Sir Vooruit
aangemeld.
Mijn doel is dan ook om er een geweldige Koningsdag van te maken,
hebben jullie leuke ideeën voor Koningsdag, schrijf ze op en doe ze in
mijn brievenbus, hoe meer ideeën hoe beter.
Dit was in het kort wie ik ben en wat ik doe, verder hoop ik me de
komende jaren in te zetten voor Sir Vooruit.
Vriendelijke Groeten Jobine Stouten

Nina, Coert en Elena.
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Advertentie

Caravanpark Sirjansland
wenst alle dorpsgenoten
een prachtige kersttijd
en een gezond en gelukkig 2015 toe.
We hopen dat de Sirene
daarbij nog lang ervoor zal zorgen
dat mensen met elkaar in contact blijven!
Leden, bestuur en beheerders
van C.V. Caravanpark Sirjansland U.A.
en
Timeless Café en Snack

COÖPERATIEVE VERENIGING “CARAVANPARK SIRJANSLAND” U.A.
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Actuele lijst AED’s
Hieronder staan de personen in Sirjansland die gecertificeerd zijn voor
het bedienen van een Automatische Externe Defibrilator:
Jacqueline Kik-Stouten

Dillingsweg 20

Wilma en Cees Struijk
Adrie de Jonge
Jessica en Richard Ahrens
Christine en Ton Wingelaars
Yvon Vis
Arieke de Reus

Dorpsstraat 15
Grevelingenstraat 30
H. de Vliegerhof 1
H. de Vliegerhof 3
Kerklaan 14
Lageweg 3

Christa Stouten
Sjanie Giljam
Adri Kieviet
Annelies Oomen

Lageweg 6
Lageweg 12
Lageweg 38
Noord Hogeweg 6

Dirk Fluijt
Petra van der Zande
Marjan van den Anker
Jesca en Yvo de Bruin
Ton Hammink
Tonny Hammink Jr.

Sportweg 2
Sportweg 9
Sportweg 16
Zandweg 3
Zandweg 4
Zandweg 4

64 2784
06 1252 3872
64 1372
64 3476
64 2155
72 0345
64 2123
64 42 92
06 1060 8630
64 2385
06 1369 5086
64 3248
48 3332
06 2334 1961
64 2108
48 3807
64 3472
06 3800 1653
64 1989
64 1989
06 5360 4275

De AED’s hangen in ons dorp op de volgende plaatsen:
- Verenigingsgebouw, Sportweg 1, in de hal bij het herentoilet
- vóór de oude smidse, Dorpsstraat 13, tussen de lindebomen
- Camping 't Hoge Zand, Zandweg 4, buiten naast de telefooncel
- Caravanpark Sirjansland, Zandweg 3, buiten achter de kantine
De coördinator en cursusleider voor Schouwen-Duiveland is:
Christina van der Wekken, telefoon 48 2549
Corry op ‘t Hof
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Omslag achter: tekst Eva, Klassewerk gr. 6,7,8.

Redactie
Conny Bravenboer
Corry op ’t Hof
Natasja Mollink

tel. 850886
tel. 643416
tel. 06 3288318

Kopij voor de volgende Sirene graag vóór 1 maart a.s. inleveren via
e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of inleveren bij één van de redactieleden.

het

Colofon
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per
jaar in een oplage van 180. 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
adverteerders.
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