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Van de redactie
Het blijft raar… de Sirene zonder bijdrage van de school en schoolkinderen.
Maar we zullen het ermee moeten doen helaas. Wel wordt druk nagedacht over een nieuwe
bestemming van het schoolgebouw. U kunt hierover lezen op pag. 5. Deze bijdrage is geschreven door
een van de nieuwe inwoners, want die zijn er gelukkig wel gekomen en er zitten een aantal zeer actieve
mensen bij!
Een van deze “nieuwelingen” , Ruud Boon, is zelfs lid geworden van de dorpsraad! Bram van der Graaf
heeft afscheid genomen als voorzitter en lid (dank voor alle jaren Bram!)en dus was er behoefte aan
nieuw bloed. Welnu, hoe nieuw wil je het hebben? Fantastisch en van harte welkom!
In deze editie vind u ook een e-mail-interview met een oud-inwoner: Helma woont tegenwoordig in
Georgië en denkt echt nog wel eens aan Sirjansland…
Ook op muziekgebied is er flink wat activiteit, maar liefst 2 concerten! Te weten:
Concert at Sir en
Concert @ Sir.
Als je dan ook nog bedenkt dat er 2 bushaltes zijn deze zomer, met verschillende bestemmingen, waan
je je toch al snel in een metropool?
Hopelijk krijgt Christa van de grond dat er in het dorpshuis “getafeld in de buurt” kan worden (blz. 26)
maar dat hangt ook een beetje van u en ons af…samen gaat het wel lukken toch?
Veel plezier met deze nieuwe Sirene!

Jeannette Jongman

Wilt u “De Sirene” online bekijken? Ga dan naar de site van de dorpsraad:
www.dorpsraad-sirjansland.nl
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Informatie van de Dorpsraad

Bram van der Graaf, afgetreden per 13-04-2017voorzitter/secretaris
André de Jong,
penningmeester
Kees Struijk
Gerard Oele
Richard Ahrens,
notulist
Annelies Oomen
Ton Wingelaar
Ruud Boon aangetreden per 13-04-2017

Beste mededorpsbewoners van Sir,
De tijd is weer omgevlogen en voor je het weet is er weer een nieuwe prachtige Sirene gemaakt door
een stel enthousiaste dorpsbewoners. Allereerst hartelijk dank voor jullie inzet namens de dorpsraad.
Keep up the good job!
Tijdens de laatste dorpsraadvergadering van 13 april jl. hebben we afscheid genomen van onze
voorzitter Bram van der Graaf. Bram is vanaf 1998 als tweede voorzitter en sinds 1999 als voorzitter
benoemd. Bram was daarmee al voorzitter voordat in 2000 uiteindelijk de Stichting Dorpsraad
Sirjansland werd opgericht. Hij heeft daarmee aan de wieg gestaan van een succesvolle periode waarin
de dorpsraad bestaat. Wij zijn dan ook erg blij dat Bram zo lang onze voorzitter heeft mogen zijn, zijn
leiding, daadkracht en input zullen zeker gemist worden!
Door het vertrek van Bram is er natuurlijk een plek vrijgekomen. Gelukkig hebben we ook deze keer
weer een enthousiaste (nieuwe) dorpsbewoner bereid gevonden om zich aan te melden als kandidaat.
Ruud Boon is benoemd als lid en heeft inmiddels ook de eerste besloten dorpsraadvergadering achter
de rug. Wij zijn erg blij met zijn benoeming en zijn overtuigd van een goede samenwerking. Welkom
Ruud!
Tijdens de laatste vergadering was er een introductie gepland voor de opleiding tot AED-gebruiker.
Deze is op het laatste moment niet meer doorgegaan. De volgende openbare dorpsraadvergadering zal
dit punt zeer zeker weer op de agenda staan. Het kunnen bedienen van een AED (Automatische
Externe Defibrillator) kan levens redden. Het is dan ook erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hier
mee om leren gaan en/of weten waar ze hangen en wie deze kan bedienen. Een goede reden dus om
de volgende keer weer naar de dorpsraadvergadering te komen!
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering is ook het 50+ autorijden ter sprake gekomen. Het is de
bedoeling dat deze cursus kort na de zomervakantie gaat plaatsvinden. Tot op heden zijn er 12
aanmeldingen geweest! Dat is natuurlijk geweldig maar. . . er is nog plaats! Mochten er nog mensen zijn
die zich willen aanmelden voor deze opfriscursus aarzel dan niet om contact op te nemen met de
dorpsraad. Nog even ter verduidelijking: tijdens de cursus zal een stuk theorie worden opgefrist in ons
dorpshuis. Dit zal op een doordeweekse dag zijn. Daarnaast zal een praktijkgedeelte zijn waarbij in
Goes tezamen met een instructeur kan worden gereden. Dit zal op een zaterdag worden ingepland.
Tevens kwam de vraag of het onderhoud van het Dorpsbosje, dat vroeger door de school was
geadopteerd, nu in zijn geheel komt te vervallen. Een onderdeel hiervan was het uitrijden van
houtsnippers en het klepelen van het gras. Hier is de dorpsraad mee aan de slag en we hopen hier de
volgende openbare dorpsraadvergadering wat meer over te kunnen vertellen.
Graag zien we alle dorpsbewoners weer in groten getale op de volgende openbare
dorpsraadvergadering op 2 november 2017 in ons dorpshuis. Tot dan!!
Richard Ahrens
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Een korte update van denktank Old School
De denktank komt regelmatig bij elkaar en heeft plannen en ideeën.
Deze zijn voortgekomen uit het feit dat de school afgelopen jaar dicht is gegaan.
De school was een centrale plek waar mensen elkaar ontmoetten, het gaf beweging in het dorp, de
kinderen, hun activiteiten en de betrokkenheid van ouders.
Dit wegvallen wordt door veel mensen gemist, het werd benoemd als dat er geen kloppend hart meer is
in het dorp.
Kijkend naar de toekomst, de vergrijzing zit er al aardig in, zou het wenselijk zijn dat er jonge mensen
blijven of (weer) komen wonen. Want als we weer 10 jaar verder zijn hoe zou het dorp er dan uit zien?
De denktank heeft hierover nagedacht en heeft de ideeën op 16 febr. in het dorpshuis met het dorp
gedeeld, het was fijn om te zien dat er zoveel belangstelling was.
De plannen over het samenkomen en samenwonen, zorgen voor elkaar, heeft een vorm gekregen, er
zijn tekeningen van de school opgevraagd en wij zijn daarmee zelf aan de slag gegaan hoe het er dan
in onze ogen uit zou kunnen komen te zien.
Op 24 april is er een gesprek geweest met leden van de Gemeenteraad: Robbert Lievense (LSD) en
Marleen van Kooten (CDA), de wethouder Jacqueline van Burg was niet aanwezig (liet zich
verontschuldigen.)
In dit gesprek hadden wij graag ons plan willen presenteren, maar het gesprek kreeg een andere
wending.
Robbert gaf in dat gesprek aan dat hij die week daarvoor in de Collegebesluitenlijst had gelezen dat het
schoolgebouw op de nominatie stond voor de verkoop.
Er was een gegadigde zo werd er gezegd. Echter volgens de raadsleden bestaat dan de kans dat er
een 2de maatschappelijke voorziening zou komen naast het verenigingsgebouw wat niet wenselijk is.
Robbert heeft besloten een motie in te dienen om dit te voorkomen en deze motie is unaniem door de
gemeenteraad aangenomen. Hierover is ook een stukje geschreven in de PZC.
Robbert en Marleen gaven aan dat er een verbindende functie kan komen tussen dorp en gemeente
d.m.v. een dorpsplan. (Politieke partijen kunnen zich niet met de inhoud bemoeien.)
In dit plan kan je vastleggen wat de bewoners willen voor de toekomst voor Sir; hier kan ook het
schoolgebouw in meegenomen worden.
Een mooie uitdagende taak voor onze denktank om met u van gedachten te wisselen om zo
gezamenlijk te komen tot een dorpsplan voor ons mooie dorp.
Namens de Denktank, bestaande uit:
Ton Wingelaar, Petra de Jong, Dieneke Mulders, Jeanette van Duijn-Ridder , Jaap-Jan op `t Hof,
Christa Stouten en ondergetekende,
Karin Buijtels
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Buurt WhatsApp Sirjansland

Beste dorpsgenoten,
Sinds vorig jaar is er Buurt Preventie in Sir. Dit gebeurt via een (Buurt Whats) App (BWA) op je mobiele
telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor
buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in
de buurt. Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar
worden gedeeld. Momenteel bestaat de Sirse BWA groep uit 76 deelnemers en is nog steeds groeiend.
Samen met de gemeente en de politie zijn er op het eiland meerdere groepen opgericht.
De beheerders van alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep. In die
speciale beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden
voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen
in hun groep passeert.
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar gemaakt door waarschuwingsborden bij de entree van het
dorp. Deelnemers krijgen brievenbusstickers.
Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen
naar; bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon.
Let op!
De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie
op heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en
licht daarna via de BWA groep de medebewoners in.
Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir

Concert at Sir bij Machiel Groot, op zaterdag 8 juli 2017
Locatie: Lageweg 17, Sirjansland,
Aanvang: 16.00 uur tot 0.00 uur met korte uitloop. Dit is een thuis-festival met gratis toegang.
Er wordt gezorgd voor barbecues maar mensen moeten zelf eten en drank meenemen.
Verspreid over de gehele dag spelen er 6 bandjes verdeeld over een buiten- en binnen podium.
De muziek varieert van pop- akoestisch tot rock.
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Ons zoekplaatje van de vorige editie

Het omlaag brengen van de moeilijkheidsgraad heeft zijn vruchten dus wel afgeworpen!
We kregen vele goede inzendingen binnen, zelfs ook foute!
Onder de mensen die het raam met de levensboom van de familie Oele hebben herkend, hebben we de
appeltaart verloot.
Nou ja…verloot…we hebben papiertjes met de namen in Joke’s hoed gedaan en er een uitgetrokken.
De eerlijke winnaar issss/zijn……
Han en Riet Fluijt uit Oosterland.

Wie oh wie wint de appeltaart….?

Wij verwachten dat de taart inmiddels op is, want al uitgereikt zoals de foto laat zien, maar toch nog van
harte gefeliciteerd!
Het nieuwe zoekplaatje moet ook niet al te veel problemen opleveren….

Ons nieuwe zoekplaatje

Men hoeft niet speciaal een hond te hebben om deze foto te kunnen plaatsen..
Meer verklappen wij niet, wel wijzen we u er nog even op dat die taart de moeite waard is, wederom
door Kadoshop en Lunchroom De Punt vervaardigd en ter beschikking gesteld voor de gelukkige
winnaar! Succes!

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

Vanuit de lucht op Sirjansland zien is verrassend. Ik heb nog niet al te lang geleden het voorrecht gehad
om op lage hoogte een aantal malen over Sirjansland te mogen vliegen. Maar geen nood, als dat
voorrecht voor u niet weggelegd is, Google Maps biedt uitkomst. Maar terug naar wat er verrassend is
aan Sirjansland uit de lucht.
Wat opvalt is namelijk dat het oppervlak van de campings even groot is als het oppervlak van de
bebouwde kom van Sirjansland. Dat doet het vermoeden opkomen dat de bevolking van Sirjansland in
de zomermaanden wel eens zou kunnen verdubbelen…. Dat vermoeden wordt versterkt als je ziet dat
Sirjansland nogal wat bedrijfsruimte herbergt, waaronder een werkelijk enorme loods van CZAV. Maar
wie van ons, inwoners van Sir, kent de vreemdelingen die in ons midden verkeren? Waar komen zij
vandaan? Van over het water, van ander land, zoals ‘Hol’-land of ‘Gelder-land’ of nog ander land? Hoe
dan ook, we leggen ze niets in de weg en ze zijn meer dan welkom op ons prachtige eiland en
schitterende dorp. Maar wat zou er gebeuren als al die vreemdelingen nu eens écht vreemdelingen
zouden zijn en van een écht ander land zouden komen? Nu ja, waarschijnlijk nog niet zo’n probleem,
zo lang ze op hun eigen eiland in ons land verblijven….. Als het maar niet nóg dichterbij komt en ons
niet stoort….. We zijn nog al op onze rust gesteld in Sir.
Leuk trouwens om Sirjansland in Google Maps te bekijken. De opname is duidelijk gemaakt in de
zomer, de schaduw is te zien, er staan parasols uit, maar ook blijkt Sir nog een heel aantal
(zwem)baden te hebben. De meesten goed verborgen in onze achtertuinen. Bij nader inzien zouden
een aantal van die baden ook wel trampolines kunnen zijn. Blijkbaar houden heel wat onder ons van
springen en dansen op het zwarte doek. En wat betreft die ‘spartel’-baden in de tuinen, maar goed dat
ze niet aan de voorkant van de huizen staan. Stel je voor dat jan en alleman ons zou zien in
zwemgoed…..
En oh ja, de ‘brede weg’ naar Sirjansland is wel heel opvallend aanwezig. De meesten van ons kennen
wel het verhaal uit de Bijbel over de brede en de smalle weg. De ‘brede weg’ staat daar voor de weg
zonder God en de ‘smalle weg’ voor de weg mét en náár God. De ‘brede weg’ is daarbij breed, omdat
we geen moeite hoeven te doen, wie we ook zijn, om die weg te bewandelen. Anders ligt dat met de
‘smalle’ weg, die bewandelen en het daarop volhouden valt niet altijd mee. Zou de naam ‘brede weg’
naar dit verhaal verwijzen? Hoe dan ook, het is opvallend dat de meesten van ons, inclusief de
kerkgangers op zondag, via de ‘brede weg’ Sir binnen komen. Het zet te denken….. Waarom kent Sir
geen ‘smalle’ weg? Ben ik dan als predikant wel nodig in Sir?
Maar afijn alle gekheid op een stokje, óf is het toch wel serieus?, Sir is een goed eiland in een zee van
groen.
Ds. J(ohan) Th. Pronk

WAT GA JIJ DOEN in de Zomervakantie…
In de laatste week van de zomervakantie is er op woensdag 23 augustus een dag vol activiteiten voor
kinderen en tieners in Sir. Er kan worden geknutseld en gesport. Ook zal er een verhaal uit de Bijbel
worden verteld en willen we samen eten. Houd t.z.t. de posters op het dorp en de informatie in de
weekkrant in de gaten! Deze activiteiten worden georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Sir.
Marien Pronk

Mijmeringen over de Grevelingen deel 3 door Dirk Fluijt
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Tijdens een wandeling langs de Grevelingendijk, tussen de kassen van Kik en de buitendijkse slikken
achter Koos en Rianne Hanse, gingen ineens mijn gedachten uit naar de Grevelingen van weleer. Hoe
het vroeger was en hoe ik dat heb beleefd. Het is mijn bedoeling om voor de Sirene hierover een serie
artikeltjes te schrijven.
Dit is het derde en tevens laatste deel
Over hoe het voor de afsluiting was en kort daarna, over het vissen en de vangsten voor de afsluiting en
in de eerste jaren na de afsluiting (deel 1, Sirene 2016.) De veranderingen langs de dijk en het bootje
“Blue bird” van buurman Blaauw. Over het geultje onder aan de dijk en over de palingvangsten met
harde noordenwind in het vroege voorjaar achter Piet Heijboer. En later, mijn werkzaamheden voor de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de Grevelingen want die dienst was belast met het beheer van
de drooggevallen zandplaten en slikken (deel 2, Sirene 2016.) Over de golfbrekerspaaltjes, de
trapjesglooiing en over de kale onbegroeide zeedijk (deel 3, Sirene 2017.)

Cultuurhistorie rond de Grevelingen
Als je nu vanuit Sir langs de vroegere buitendijk van het Dijkwater en de Grevelingen loopt, valt een
aantal dingen op. Zaken waarvan de meesten geen weet hebben maar die wel een bijzondere taak
hebben vervuld in onder andere de strijd tegen het water.
In het begin van de 20ste eeuw zijn er na weer een zware storm met
dijkdoorbraken, als dijkverzwaring boven op de dijk betonnen muren
gebouwd, zogenaamde muraltmuren.
Een muraltmuur is een muurtje boven op een dijk, dat diende als
alternatieve en goedkope dijkverhoging. Een muraltmuur bestaat uit
een aantal horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter
hoog, tussen betonnen staanders ingeklemd.

Muraltmuren zijn een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L. de Muralt, hoofd Technische Dienst van het
waterschap Schouwen tussen 1903 en 1913. Na de stormvloed van 1906 ontwikkelde hij een goedkope
manier om dijken te verhogen zonder het dijklichaam te hoeven verbreden. Tussen 1906 en 1935 werd
in Zeeland ongeveer 120 km van deze muraltmuurtjes aangelegd, ongeveer een derde van alle
toenmalige Zeeuwse buitendijken. Tijdens de watersnood van 1953 bleken ze echter niet te voldoen.
Om deze reden werden de meeste muraltmuurtjes bij dijkverhogingen na 1953 afgebroken. Deze
restanten hebben nu de status van rijksmonument. Dit systeem is ook op veel andere plaatsen in
Nederland toegepast. Je ziet ze hier vanaf “de Staert” tot aan de aanzet van de “nieuwe dijk” achter
Koos en Rianne Hanse.
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Trapjesglooiing
Ook uit die tijd stammen de betonglooiingen ook wel trapjesglooiingen genoemd. Een prima
bescherming bij extreem hoog water in plaats van gras op de dijk. Je kunt ze zien als je aan het einde
van de Lageweg achter CZAV even het trapje op gaat, wat gelijk een uitzicht over Dijkwater biedt.
Verder liggen ze nog op de dijk die vanaf Koos Hanse naar de zwemsteiger loopt. Wat daar opvalt is
het verschil in aanleg halverwege het traject. Misschien was dit de vroegere scheiding tussen het
voormalig Waterschap Ooster- en Sirjansland en het waterschap Bruinisse. Halverwege de dijk, vlak
achter Piet Heijboer, komen ze bij elkaar en je kunt daar het verschil in aanleg zien. Beiden hebben wel
het systeem trapjesglooiing gebruikt maar er is een duidelijk verschil in constructie. De hoogte tot waar
het beton stopt en waar de graszoden beginnen verschilt. Bruinisse ligt ca. 0,50 m lager dan Ooster- en
Sirjansland en heeft een minder zware constructie. Op de plaats waar ze samen komen is ter verbinding
een strook beton gestort, zodat er geen zwakke plek kon ontstaan. Ook heeft “onze“ variant een plaat
beton als verbinding tussen de steenglooiing en de trapjes
glooiing. Bij het vervolg richting Bru ontbreekt de
betonverbinding. Ze hadden in die tijd misschien dus ook al
verschil van inzicht over de veiligheid van de dijken.

De “betonnenplaat” en de “lantaarn” waarover eerder is gesproken bevinden zich ongeveer aan de
dijk achter de kassen van Kik. Waar nu het trapje is lag vroeger een plaat van beton over weerszijden
van de dijk. Dat was bedoeld om het lossen van o.a. stenen en grond te vergemakkelijken die met een
scheepje werden aangevoerd. De lantaarn stond daar een paar honderd meter in de richting van
Bruinisse en was voor de scheepvaart. Op last van de Duitse bezetter is het licht in die tijd afgebroken.
Ongeveer ter hoogte van de vroegere lantaarn staat aan de landzijde nog een bunkertje uit de oorlog.
Dit was een verbindingsbunkertje voor het communicatie systeem van de Duitsers en maakte onderdeel
uit van de beroemde “Atlantic Wall”.
Wat verder opvalt zijn de perkoenpaaltjes die als golfbrekers hebben gediend. Perkoenpaaltjes staan
soms in twee rijen boven elkaar in de steenglooiing om met zwaar weer de golven te breken. Nu, 45
jaar na het verdwijnen van het getij in de Grevelingen staan er nog hele rijen ongeschonden aan de
bovenkant van de steenglooiing. Ze moeten wel van uitzonderlijke kwaliteit zijn om zolang en nog in
zo’n goede staat de tand des tijds te hebben doorstaan. De behandeling met geïmpregneerde teer
zoals deze perkoenpalen, is tegenwoordig niet meer denkbaar in verband met milieuwetgeving.
Ook leuk om eens naar te kijken zijn de verschillende steensoorten die in de dijkglooiing zijn verwerkt.
Je ziet donkergrijze basaltblokken afgewisseld met Vilvoordse kalkzandsteen. Netjes tussen paaltjes
opgesloten kun je de verschillen in dijkbekleding goed zien. De zogenaamde kreukelzone, bestaande
uit stortsteen aan de voet van de dijk, is bijna overal in de bodem verdwenen en dus nauwelijks meer te
zien. Die diende als extra bescherming van de dijkteen. Voor de liefhebber is er achter het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk aan de buitendijk een museumglooiing gemaakt. Daar zijn alle
dijkbekledingen te zien die ooit in Zeeland zijn gebruikt. Het is echt de moeite waard om daar eens te
gaan kijken.
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Bericht uit het buitenland
From: jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
Sent: Sunday, March 5, 2017 10:30 PM
To: helma sokhadze
Subject: sirene
Hallo, Helma!
Regelmatig hoor ik jouw naam voorbijkomen..je hebt een tijdje op ons dorp gewoond, en dat is blijkbaar
niet onopgemerkt gebleven, men vraagt zich dan ook af hoe het nu met je gaat.
Voor de mensen die geen idee hebben wie je bent: je hebt positief gereageerd op mijn vraag of we een
interview konden doen, kun je je gelijk even voorstellen!
Dus..wanneer en hoezo kwam jij destijds op Sirjansland terecht?
Onderwerp
Re: sirene
:
Datum:
12/03/2017 16:29
Afzender: Helma Sokhadze <sokhadze@msn.com>
Ontvanger: jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
Ergens eind 1993 waren mijn oom Jan (op 't Hof) & tante Suze bij mijn ouders op bezoek in Kapelle
(Zuid Beveland), toen zij spraken over het huis van Izaäk (op 't Hof) & Phil dat leeg stond omdat zij in
Engeland woonden. Aangezien ik in Zierikzee werkte en elke dag de toen nog 'tol' brug over moest, was
dit voor mij een mooie optie om dichter bij mijn werk te gaan wonen. Izaäk & Phil zouden binnenkort
voor een vakantie terug naar Sir komen en we zouden verder spreken over het hoe en wat... zo kwam ik
tussen Kerst en Oud- en Nieuw 1993 aan de Korte Poststraat 6 wonen, in het CENTRUM van Sir, met
toen volgens mij nog een telefooncel (?!), een brievenbus, Paula, de glasbakken en Dakkie!
Vrij onverwacht kwamen zij in 't voorjaar van 1994 weer terug naar Sir. Samen zochten we naar een
oplossing om toch op Sir te kunnen blijven. De buurman (Marco Klink) van Lageweg 12 zou een maand
later verhuizen en in overleg met Rinus Klink zou ik daar mijn intrek kunnen nemen. Betreffende maand
heen en weer gependeld van Kapelle naar Zierikzee en mij daarna aan de Lageweg 12 gevestigd tot
mijn vertrek in mei 2002.
Jeannette, ik doe mijn best om het niet te lang te maken... Ik wacht op je volgende vraag, ook al neemt
het antwoord soms wat tijd, deze week hadden de kinderen voorjaarsvakantie dus kwam het er niet van!
Groetjes,
Helma Sokhadze
From: jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
Sent: Wednesday, March 29, 2017 5:43 PM
To: helma sokhadze
Subject: nieuwe vraag
Jouw vertrek ja...je bent niet bepaald naar Oosterland vertrokken...maar een stukje verderop..
Het schijnt dat de liefde je naar heel andere windstreken heeft gelokt!
Ennnn...dat je ook niet zomaar bent weggegaan, ik hoor van mensen die er bij waren, dat er uitbundige
afscheidsfeesten hebben plaatsgevonden...
Blijkbaar heb je je stempel gedrukt op het leven in dit dorpje.
Wat vond je er zo leuk aan om hier te wonen?
Helma Sokhadze schreef op 05/04/2017 12:04:
Ik kan op zich heel kort zijn op deze vraag...
Het leuke van Sir is dat iedereen zichzelf kan zijn, althans IK heb altijd het gevoel gehad dat ik mijzelf
kon zijn.
Wat ik kon op Sir:
- In plaats van een grasmaaier, had ik schapen op mijn gazon (wat dan niet meer gazon heet, maar een
wei)...
- Ik liep 's zomers altijd op blote voeten (en voor nood lagen er een paar teenslippers in mijn auto, voor 't
geval ik schoenen als ik het dorp uit ging)...
- Ik verplaatste mijzelf op Sir per mammoet step...
- Ik had mijn haar elke keer weer in een andere kleur van de regenboog
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- Mijn vuurkorf ging op welk moment van de avond/nacht aan en aan de buren werd gevraagd om er bij
te komen zitten als ze er last van zouden hebben...
- Op zondag stonden de straten vol met kerkgangers, maar we bleven vriendelijk tegen elkaar...
- We hadden 1x per maand een meidenstap avond en de naam van onze 'club' veranderde elke maand;
de breiclub, het gereformeerde zangkoor (die de keeltjes moesten smeren), de stamgasten...
Kortom IK voelde mij vrij op Sir, ik heb 8 1/2 jaar met veel plezier op Sir gewoond.
In de zomer van 2000 kwam Misha, samen met nog 3 andere Georgiërs, voor 4 maanden naar Sir voor
een stage periode bij 8 verschillende boerenbedrijven. Op
een dorp met toen zo'n 300 inwoners, 1 winkel en 1 kroeg kwamen we elkaar vaak tegen, mede omdat
mij van te voren al was gevraagd om eventuele hulp te bieden op taal- (ik communiceerde Russisch
met hen) en sociaal gebied. Die hulp is nooit echt nodig geweest overigens
Tijdens een crisisperiode in Georgië (de Rozenrevolutie is bij velen bekend) zijn we nog terug geweest
op Sir. Demna ging naar de peuterspeelzaal in Dreischor en Dachi is min of meer op Sir geboren...
Sir blijft voor mij bijzonder!
Helma Sokhadze

From: jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
Sent: Sunday, April 9, 2017 10:44 AM
To: Helma Sokhadze
Subject: Re: nieuwe vraag
Fijn om te horen dat je van die leuke herinneringen hebt aan "hier"
Je zult nu een wel heel ander leven hebben in dat verre, maar prachtige land!
Waar woon je, vooral ook hoe woon je?
In Tbilisi zal het nog niet meevallen om schapen in je tuin te hebben, of wel?
En, laat ons eens weten wat je doet, hoe verdien je je boterham?
Oja, nou ik je toch aan het uitvragen ben, wat is dat toch voor een prachtig huis wat jullie aan het
bouwen zijn? (zie ik natuurlijk op Facebook, zo mooi...)

Onderwerp
Re: nieuwe vraag
:
Datum:26/04/2017 11:47
Afzender:Helma Sokhadze <sokhadze@msn.com>
Ontvanger:jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
In 2002 vertrok ik van een dorp met zo'n 300 inwoners naar een stad met ruim 2 miljoen inwoners. Dat
was wel even wennen. Als ik mijn deur open deed stond ik niet meer buiten op het gras, maar 9 hoog.
De eerste jaren waren we inwonend bij mijn schoonouders en 10 jaar later was onze eigen flat klaar om
in te trekken. Nu wonen we 4 hoog met zicht op de bergen en in een enigszins rustige buurt (als dat kan
in een stad met 2 miljoen inwoners!). Onze droom was altijd om een eigen 'buiten' te hebben. Een huis
waar we in de weekenden naar toe kunnen en waar we ook onze (school-) vakanties door kunnen
brengen. Een beetje het idee van de mensen uit de Randstad die naar de camping in Sir komen
Onze droom wordt werkelijkheid! In 2014 hebben we een stuk grond gekocht en vorig jaar zijn we
begonnen met de bouw van ons 'droomhuis' met in het vooruitzicht dat we er deze zomer kunnen
verblijven. Dit huis ligt op een klein half uurtje rijden van de stad, dus in principe kunnen we er ook
permanent verblijven.
Misha werkt momenteel voor de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties)
en ik werk parttime voor de Internationale School in Tbilisi als 1:1 specialist (ik geef extra ondersteuning
- soms speciaal onderwijs - binnen het reguliere onderwijs). Op deze school zitten kinderen met 35
verschillende nationaliteiten.
Demna, Dachi en Ana gaan niet naar deze school, zij gaan naar een reguliere school in Tbilisi. De
schoolvakanties zijn anders georganiseerd als in Nederland. Hier hebben we 3 maanden zomervakantie
(half juni / half september), rond Kerst/Oud- en Nieuw nog eens 2 weken en in maart een week. De
reden hiervan is het klimaat, de zomers zijn warm (tot boven de 40 °C).
Onze kinderen leren op school vanaf het eerste schooljaar (6 jaar) direct verschillende talen, Georgisch,
Engels en Russisch. Sinds kort wordt ook Duits aan het lespakket toegevoegd, dus je begrijpt dat ik niet
intensief bezig ben met Nederlandse lessen thuis
Helma Sokhadze
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From: jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
Sent: Saturday, April 29, 2017 7:19 PM
To: Helma Sokhadze
Subject: Re: nieuwe vraag
Jeeee! Dat is wel een heel ander leven dan in Nederland zeg! Die talen die de kinderen al zo jong leren,
de hele zomer vrij en niet veel andere vakantie`s, het klimaat zo anders...
Dat moet toch wel enorm wennen zijn geweest, ik kan me ook voorstellen dat je af en toe behoefte hebt
aan de ouderwetse zeeuwse lucht!
En je familie, je zult er op belangrijke momenten niet altijd bij zijn natuurlijk..
Desalniettemin geef je ons niet de indruk spijt te hebben van je keuze...het gaat daar prima met jou
toch?
Vertel eens...denk je ooit nog aan terug naar "hier"?
Onderwerp
Re: nieuwe vraag
:
Datum:
10/05/2017 10:53
Afzender: Helma Sokhadze <sokhadze@msn.com>
Ontvanger: jeannette <j.w.jongman@zeelandnet.nl>
Het eventueel ooit terug keren naar Zeeuwse bodem is afhankelijk van verschillende factoren. In
principe denk ik niet dat we terugkeren naar Zeeland, maar wij zeggen nooit nooit. Georgië is een land
met grote buren (Turkije, Rusland, Armenië, Azerbeidzjan) waar het ook niet altijd even rustig is. De
oorlog in 2008 kwam ook heel onverwachts... Daarnaast worden Misha's diploma's en kennis
gewaardeerd in Georgië en helaas niet in Nederland.
Ik heb idd geen spijt van mijn keuze om in Georgië te wonen, ook al zijn er dingen waar ik hier tegenaan
loop. De Georgiërs zijn over het algemeen geen organisatoren, zij mochten nooit initiatieven nemen.
Een voorbeeld; de schoolkalender van de kinderen geeft deze week twee vrije dagen aan (wettelijke
vrije dagen in Georgië), maar dan blijkt dat ze die dagen in werkelijkheid niet vrij zijn! Of
de zomervakantie, die hier volgens de school kalender op 17 juni begint... en ik hoor nu reeds
geruchten op school dat ze mogelijk eind mei al stoppen, of in de eerste week van juni. Dit soort
verassingen verbaasd mij toch nog steeds. Nederland daarentegen is super georganiseerd en blijft er
weinig ruimte over voor spontane activiteiten.
Het fijne van ons leven is dat we proberen dat de kinderen opgroeien met de leuke dingen uit beide
culturen/landen. We hebben zware stormen mee gemaakt, ook veel verlies geleden binnen de familie,
maar we proberen elke dag te genieten van wat we hebben, te genieten van wat we kunnen en van wat
we doen.
ცხოვრება ზღაპარია! (het leven is een sprookje)
Helma Sokhadze
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De school in Sirjansland van toen

Weet u uit welk jaartal………..?

Met dank aan Coba Quist; deze foto komt uit haar fotoalbum

Advertentie
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Carbage Run wintereditie 2017
Hallo bewoners van Sirjansland!
Om in de Sirene ook verhalen te krijgen over wat sommige dorpsbewoners bezighoudt, dit keer een
bericht van Ton en Koos (fulltime Sturjallanders) en Rob (parttime Sturjallander) en Ruud (uit
Barendrecht). Met ons vieren hebben we dit jaar in februari aan de wintereditie 2017 van de
zogenaamde ‘Carbage Run’ meegedaan.
Eigenlijk komt het door de deelname van een andere dorpsbewoner die een paar geleden met de
zomereditie meegedaan heeft, dat onze interesse gewekt was. Koos heeft ons ingeschreven met ‘Team
Sir’ en we werden zowaar ingeloot.
Wat is een Carbage Run? Dit is natuurlijk Engels en vrij vertaald is het een ‘vuilnisloop’ maar dan met
een auto. Het is een tourrit waar je met een oude ‘barrel’ door de sneeuw rijdt. In ons geval: het
waarmaken van een jongensdroom  . De auto moest wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo
mocht de waarde van de auto niet meer bedragen dan € 500,- en niet jonger zijn dan bouwjaar 1998
(dus minimaal 19 jaar oud.) Verder moest de auto gewoon gekeurd, veilig en verzekerd zijn. En
uiteraard winterbanden en sneeuwkettingen mee in de kofferbak.
Een geschikte auto hadden we in november vorig jaar al gevonden. Voor een dikke € 475,- kochten we
een hele stoere Audi A4 Quattro. Voor de kenners onder u is dit inderdaad een fantastische
vierwielaangedreven bolide. De auto had hier en daar een deukje maar dat mocht de pret niet drukken.
Hij was waterdicht en er zat airco in. Rijden maar dachten we. Helaas zat er toch ook nogal wat werk
aan. Zo was er geen geldige APK en sappig detail was dat de motor niet liep …….
Na enige weken sleutelen door de huismonteur uit Barendrecht bleek de 2.8 liter gewoon lekker te
lopen en kregen wij jongens zowaar de nodige gezonde kriebels om deze fantastische bak door de
sneeuw heen te rauzen. Uiteraard, zo veilig mogelijk. Alle chauffeurs maken vele veilige kilometers per
jaar dus dat moest allemaal geen probleem zijn. Verder met forse portie durf en gezonde bravoure
gingen we op weg naar Scandinavië, alwaar dit jaar de run plaatsvond.
In tegenstelling tot de zomeredities van de Carbage Run, waarbij je op campings staat of zelfs maar
gewoon in je auto gaat slapen, is zoiets in de winter niet echt handig. We hadden op voorhand de
nodige hotels geboekt en voor de heenreis naar Kopenhagen twee dagen gepland. Kopenhagen zou de
start worden van een helse week. De twee dagen erheen zouden we nodig hebben om de auto nog wat
te leren kennen (z’n nukken en onhebbelijkheden) en testen of alles het nog wel bleef doen. Want laten
we wel wezen, we gingen natuurlijk wel de vrieskou in en daar moet je toch op voorbereid zijn. We
wilden geen pech krijgen of zo.
De start in Kopenhagen was bizar. We verzamelden op een veld net ten noorden van Kopenhagen en
daar werden de auto’s nog aan een laatste soort keuring onderworpen. Op dat veld zagen we alle
andere ‘runners’. Er stonden de meest vreemdsoortige voertuigen bij, uitgedost met stickers, spoilers,
dakkoffers, lampen, toeters en bellen. Vooral die toeters en bellen hebben we de hele week gehoord!
Onze auto was een soort van saai vergeleken met wat we allemaal gezien hebben. ’s Avonds volgde er
nog een instructie. Het was de bedoeling dat we zelf van het ene punt naar het andere punt zouden
gaan en aan het einde van de dag ons op een afgesproken locatie zouden melden. Er waren wel iets
van suggesties gegeven hoe je kon rijden, maar je was voornamelijk op jezelf aangewezen.
De eerste dag van de rit zijn we van Kopenhagen naar Oslo gereden. Toch wel een tocht van meerdere
honderden kilometers. Die rit ging voorspoedig. Geen echte grote uitdagingen gehad. Tenzij je over de
opdrachten spreekt die we onderweg zouden moeten doen om punten te verdienen. Voor de eerste
twee opdrachten zakten we al gruwelijk. Die opdrachten bestonden uit een fles bier vinden van het merk
Ikea (ja ja, dat schijnt echt te bestaan) en een foto van een van ons in een Ikea-outfit. Dat bleek voor
ons onmogelijk. Alhoewel sommige andere runners heel inventief in het bedenken van oplossingen
bleken te zijn. Daar konden we nog wel iets van leren. Sommige deden overigens al jaren mee en
kenden het klappen van de zweep en wisten hoe ze zoiets dergelijks moesten oplossen.
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Dag twee liep van Oslo naar Bergen. Hier kwamen we toch serieus in winterlandschap. De auto deed
het verder prima, op één klein dingetje na dan …… De verwarming kreeg de auto niet echt warm. Op
zich was daar nog wel mee te leven (kleding, sjaals, snowboots aan), maar de ramen bevroren aan de
binnenkant. Dat probleem hebben we de hele week niet op kunnen lossen. En dus zaten wij met de
ijskrabbers continu de binnenzijde van de auto ijsvrij te houden. Op zich alleen daarvan word je al warm
.
We hebben een bizarre tocht over een pas gemaakt waarbij we in konvooi begeleid werden door auto’s
die we nooit gezien hebben. Zo slecht was het zicht en zoveel sneeuw viel er.
De derde dag liep van Bergen naar Hamar. Ook met extreem veel sneeuw. Maar nergens kwamen we
in de problemen. Links en rechts van ons vielen diverse ‘barrels’ uit. Hier en daar hebben we geholpen.
Maar het was ook wel duidelijk dat onze barrel van € 475,- het toch vooral moest blijven doen.
Hamar was op zich best grappig. Op steenworp afstand van het zogenaamde Vikingsschip waar vele
Hollandse schaatshelden veel prijzen binnengehaald hebben. Dat was toch wel bijzonder om daar te
staan.
De vierde dag liep van Hamar naar Ostersund. Als je dat op de kaart opzoekt, en voor diegene die
Scandinavië een beetje kennen, is dat een rit van ruim 900 kilometer. In de zomerdag is dat al niet eens
normaal te doen, laat staan dat je alleen maar in de sneeuw rijdt. Maar, met al onze rijkennis en
ervaring kwamen we uiteindelijk toch als een van de eerste aan op de finish. En dat gaf wel een soort
van trots gevoel.
De vijfde dag kwam voor ons de rampspoed. Ergens op een weggetje werd door ons een ijsrandje
geraakt en de auto slipte. En daar waar we dit soort slippartijtjes al heel de week van anderen gezien
hadden, en dat eindigde dan meestal gewoon in de berm naast de weg, stond er bij ons helaas een
boom in de weg. We zijn alle met de schrik vrijgekomen maar het was al snel duidelijk dat de auto niet
meer verder kon. Tsja, met € 475,- ben je al snel total loss. Een bergingsmaatschappij moest ons
afslepen en de auto werd ter sloop aangeboden ….. Einde Carbage Run.
Uiteindelijk zijn we met het vliegtuig vanuit Stockholm via London teruggekomen naar Amsterdam. Al
onze bagage is met andere runners meegenomen, onder andere runners hier van het eiland. We
hebben een aantal vrienden voor het leven gemaakt en onvergetelijke avonturen beleefd. Het was leuk!
Voor volgend jaar zijn we niet meer ingeloot. En misschien is dat ook wel beter anders moeten we weer
op zoek naar een geschikte barrel.
Deze zomer weten we, gaan er weer een aantal andere dorpsgenoten met de zomereditie meedoen.
Het lijkt me leuk om hun verhalen ook te horen. Ze gaan een monstertocht naar het Oostblok doen, ik
meen tot aan de Oekraïne. En dat met een barrel  . Dat is de grootste uitdaging van het geheel. Met
iets ouds en afgeschrevens toch zo’n hele rit te kunnen maken.
Groet van Koos, Rob, Ruud en Ton. Team Sir.
Ton Wingelaar
Wilt u meer weten over de lotgevallen van Team Sir tijdens hun winterspektakel?
Dan verwijzen wij u naar Ton zijn vlog; te vinden op You Tube:
Scandinavian Carbagerun 2017 - Team Sir
Foto: Koos Hanse
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Huiszwaluw hotel “Verenigingsgebouw”
Al een aantal jaren gaat het best weer goed met de huiszwaluwen in Nederland en zo ook bij ons in het
dorp. Vrijwilligers van de Natuur en Vogelwacht Schouwen Duiveland (NVWSD) komen jaarlijks de
nesten inventariseren. Een aantal bekende huiszwaluw-hotspots in 2016 zijn het huis en de schuur van
Marga en Lo aan de Dillingsweg met 17 nesten, het verenigingsgebouw met 14 nesten en het woonhuis
van de familie Jan Neele met 8 nesten. En natuurlijk zijn er nog op veel meer huizen in het dorp
huiszwaluwnesten aanwezig. Ik vermoed dat er dit jaar weer meer nesten geteld zullen worden dan
vorig jaar. Alleen al aan het verenigingsgebouw zitten nu 19 nesten. Bijna aan elke nis onder het
overstek zit een bewoond nest.
Leuk om te vermelden is dat aan het verenigingsgebouw dit voorjaar door Ad Nuijten en
ondergetekende twee kunstnesten zijn opgehangen die beide ook zijn bewoond.
Naast huiszwaluwen zijn er bij ons ook veel boerenzwaluwen en gierzwaluwen. Vorig jaar zijn er op
heel Schouwen Duiveland 724 huiszwaluwnesten geteld waarvan 71 in Sir. Daarmee staan we op de
derde plaats. Koploper is Bru en omgeving met 139 nesten gevolgd door Dreischor met 95 nesten.
Uit het overzicht van 2016, uitgebracht door de vogelwerkgroep van NVWSD blijkt dat er vreemd
genoeg in Scharendijke en Serooskerke 0 nesten van de huiszwaluw zijn waargenomen. Geen idee
waaraan dat zou kunnen liggen.
Huiszwaluwen leven in de broedperiode bijna uitsluitend van vliegen en bladluizen. Miljoenen worden er
dan verslonden. Dat is ook te merken aan de poep onder de nesten. Een eenvoudige oplossing is een
plankje onder het nest waarop de poep grotendeels blijft liggen. Nesten verstoren of weghalen is
wettelijk in de “natuurwet” verboden. Huiszwaluwen leggen 4 a 5 eieren en broeden ongeveer 15 dagen
en na 25 dagen zijn de jongen vliegvlug. Alleen een boomvalk is in staat een zwaluw in de vlucht te
vangen (slaan). Let dus zo nu en dan eens op de lucht als de zwaluwen onrustig heen en weer vliegen.
Dirk Fluijt
Met dank aan de vogelwerkgroep van Natuur en Vogelwacht Schouwen Duiveland
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf 1959
In onze vorige Sirene hebben we met u teruggekeken welke
ontwikkelingen zich hebben voltrokken na de ramp van 1953.
Hoe ging het verder met de wederopbouw na de voltooiing van de
geschonken woningen? Helaas bleek er in ons vorige stukje een
fout te hebben gestaan, die wij hierbij gelijk even recht willen
zetten. Want ‘Sherlock’ vond in de archieven van de voormalige
gemeente Oosterland de bijgaande nota in verband met het
transport van een Deense woning (type DE 5 e) i.p.v. een Noorse
woning. Het betrof de woning aan de Lageweg waarin Dirk en
Janny Fluijt nu wonen.
Na deze kleine rechtzetting willen we met u terugkijken vanaf het
eind van de jaren 50 van de vorige eeuw. Wat is daarna met Sir
gebeurd? Welke wijzigingen in het woningenbestand hebben zich
toen voorgedaan?
In maart 1955 werd er een onderhandse aanbesteding uitgeschreven door de gem. Oosterland voor de
5 eengezinswoningen die aan het Kerkplein zouden verrijzen, (de huidige Kerklaan.) Helaas bleek deze
aanbesteding door het Provinciaal Bestuur (GS) van Zeeland niet te worden goedgekeurd, omdat er
fouten in de gehele procedure zaten. De ongelukkige ‘winnaar’ J. Stouten kreeg de opdracht niet voor
het bedrag van fl. 62.550,00 gegund. Alhoewel de Provincie (GS) de noodzaak van de woningbouw in
Sir zeker wel inzag, mocht J. Stouten niet gaan bouwen. Eind maart 1955 kwam dit snode bericht bij de
gemeente binnen. Hoe nu verder?
De gemeente had inmiddels wel in augustus 1955 goedkeuring van GS ontvangen en kreeg voor deze
hele nieuwbouwoperatie fl. 55.000,00 uit de Rijksbegroting. Ook was er een architectenbureau voor
deze woningen gevonden: Architectenbureau Van Donkelaar & Bodegraven uit Woerden.
De grond, met een totale oppervlakte van 1.050 m2, was inmiddels al in het bezit van de gemeente
gekomen en de hoge woningnood op ons dorp maakte het voor de gemeente noodzakelijk dat er snel
woningen bijgebouwd moesten worden. Gelukkig bleek de gemeente nog een troef in handen te
hebben. In Oosterland was een bouwbedrijf, te weten de Fa. Schoonewil & Jonker uit Alkmaar, reeds 46
woningen aan het bouwen. Daarnaast had dit bedrijf alle hulpmiddelen en arbeidskrachten ter plaatse.
Zij mochten toen bij de nieuwe aanbesteding inschrijven en boden aan om deze 5 woningen neer te
zetten voor fl. 59.369,00 (exclusief de fl. 8.800,00 kosten voor het aantrekken van vreemde arbeiders.)
Het is dan inmiddels november 1955. Op 11 november 1955 kregen zij het werk gegund.
Hoe snel deze woningwetwoningen, zoals ze toen werden genoemd, werden gebouwd is niet geheel
duidelijk. Vermoedelijk werden deze woningen in zeer korte tijd voltooid. Een nota van het bouwbedrijf
dateert van 18 mei 1956 en betrof de hieronder vermelde meerkosten.
Wel waren deze woningen voorzien van vele nieuwe snufjes: zoals een lavet: voor fl. 105,00 per
woning, evenals tegels bij dit lavet. Ook werd er plastic verfwerk in de gangen aangebracht; grindpaden
met kantbanden werden buiten neergelegd in plaats van rode betonblokken. En elke woning was
voorzien van een echte Bruynzeelkeuken, in plaats van een door de aannemer zelf vervaardigde
keuken. Deze nieuwigheden werden als meerwerkkosten voor fl. 2.337,50 afgerekend. En voor extra
tegelwerk in de keuken en in de gang werd voor 11 m2 fl. 237,50 gerekend. Alhoewel het
architectenbureau tegen deze laatste meerwerkprijs bezwaar had gemaakt, werd dit toch door GS en de
gemeente goedgekeurd.
Volgens diverse archiefstukken zijn deze woningen tussen 1 en 8 januari 1956 voltooid en kwamen de
eerste huurders erin die in deze beginperiode een huur van fl. 8,05 per week moesten betalen. Dit bleek
al snel een goede investering, want op 28 juni 1959 moesten de huurders al fl. 9,55 per week betalen.
Ook moesten huurders nog fl. 0,10 per week/per woning betalen voor het waterverbruik.
Behalve deze hiervoor genoemde kosten werd er ook nog geld betaald voor; grondbelasting, dijk- en
polderlasten, rioolbelasting en straatbelasting.
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De totale bouwkosten voor de gemeente voor deze woningen aan de Kerklaan inclusief de inzet van
vreemde arbeiders bedroeg fl. 68.169,00.
Tot zover de bouw eind jaren 50. In het volgende deel komt de nieuwbouw vanaf de jaren 60
en verder aan de orde.
Joke Goudzwaard

Deze foto komt uit het fotoalbum van Willy van Ast-Quist

De gunning aan de Fa. Schoonewil & Jonker
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Recept van de familie Nuijten –Nieuwland
Ingrediënten:
Neem een deel Ad, een gepensioneerde natuurliefhebber.
Neem een deel Gerda, een onderwijsmens in hart en nieren.
Dan een half deel dochter Elsemieke, wonende in Dordrecht.
En een half deel Kees, die achtergebleven is in Breda.
Voorbereiding:
Wees voorzichtig met Ad, hij loopt altijd rond met onze gevaarlijke cocker spaniël Sisa. Zijn verrekijker
en fototoestel. Hij geniet van de omgeving, de rust en de vrijheid.
Pas op voor Gerda, zij onthoudt veel en als je met haar praat dan merk je dat ze goed kan luisteren.
Gerda loopt wat minder op straat, maar geniet van de klepmiddag en wil graag actief meedoen in het
dorp.
Hussel dit goed door elkaar en je krijgt een dynamisch duo met veel humor en betrokkenheid naar de
medemens.
Bereiding:
Na 10 jaar proefdraaien op Den Osse, het park uit de jaren ’70, besloten we Breda te verlaten en op
Schouwen Duiveland te gaan wonen. Dit zet je 1,5 jaar in de koelkast.
Je hebt dus nu in het dorp Sirjansland, Brabantse bewoners. Na goed kneden weet je dat ze op de
Lageweg 34 wonen.
Tijd voor koffie en thee.
Verwarm de oven op 175 graden:
Ad is de kok en koekenbakker in huize Nuijten. Hij maakt wekelijks gebruik van het Zeeuwse knop
bakblik. Koken is naast vogels kijken zijn tweede hobby. Gerda heeft daar geen problemen mee!
Gerda is een mensen mens, dus zij zorgt voor de gasten. Liefst zo spontaan mogelijk.
Zet bovenstaande gelijk in de oven, we houden niet van zeuren of ouwe koeien. We leven in het nu.
Genieten van de mooie momenten.
Na 6 maanden wachten, konden we in Sirjansland de koffie en koek op tafel zetten.
Hopelijk genieten jullie van dit recept, en kom gerust proeven!
Ad en Gerda Nuijten
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Wist je dat …………….
Wist je dat ……
Er met een regelmaat een Flakkeese verstekeling de Zeeuwse grens passeert?
Die vervolgens op Sir belandt en weer mee terugreist?
Hij daarvoor illegaal gebruik maakt van de vrachtwagen van Grinwis, Oude Tonge, bestemming Gebr.
Verhoek bij de loods van Neele aan de Sportweg?
Hij (of zij, daar zijn we niet uit) luistert naar de naam Semmy en een miauwend geluid voortbrengt?
Het beestje onlangs maar eens uitgestapt is op Sir en daardoor deze stiekeme praktijken uitkwamen?
Het tot de volgende dag 23.00 uur heeft geduurd voordat het baasje op de hoogte was en hem kwam
halen?
Wist je dat ……
Wij op Sirjansland een woning hebben, een voormalig boerderijtje, met de bijnaam "Brintahoeve"?
Dat dit natuurlijk een reden heeft?
Die reden een overstelpende hoeveelheid pakken Brinta is, die het pas getrouwde stel van werkelijk
iedereen als huwelijkscadeau ontving?
Deze woning Sportlaan 11 is en het stel Ad en Linda de Bruine zijn?
Er wordt gefluisterd dat de voorraad nog altijd niet op is?
Wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor deze dorpse roddels?
Wist je dat ……
Er ook op Sir dingen waargenomen worden die geen mens kan duiden?
Er zelfs op het UFO-meldpunt berichten kwamen uit ons dorp?

Wist je dat…..
Anne en de Zeeuwse Kofferband dit jaar wederom een plaats hebben veroverd in de Zeeuwse Veertig?
Ze weer, net als vorig jaar, van niets op de 10de plaats zijn binnengekomen?
Het dit keer met het nummer Jodocus! was?
Dat dit liedje over de buurtwhatsapp gaat?
Wist je dat.....
De belangrijkste letter in het woordje pils de 'L' is?
Anders was het goedje gewoonweg niet te drinken........
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Wist je dat…..
Je met Martin Hilleman beter geen ruzie kan maken?
Hij zich namelijk op een karateschool heeft laten inschrijven?
Hij dit voornamelijk doet om in beweging te blijven, want een vechtersbaas is Martin in het geheel niet...
Wist je dat…..
Sir Vooruit is voortgekomen uit de Oranjevereniging van Sirjansland…..?
Deze vereniging op 12 mei 1972 toen de nieuwe naam “Sirjansland Vooruit” kreeg…?
Deze naam door de heer A. Heule, de toenmalige voorzitter, is bedacht…..?
Dit dus betekent dat Sir Vooruit inmiddels een jubileum van 45 jaar heeft bereikt…..?
Dit zeker een felicitatie waard is……!
Wist je dat….
Er in dit bruisende dorp buiten de buurtbus nóg een bushalte is?
Deze zich bevindt aan de Dillingsweg, zo ongeveer ter hoogte van de Lageweg en lijn 830 heet?
Je gedurende de zomer op dinsdag, donderdag en zaterdag heerlijk op kan stappen naar Renesse
of Zierikzee?
Je dit zelfs 3 keer per dag kan doen……..?

23

De Kookpen door Martha van Dam
Geroosterde platvis met zeewierboter (4 pers.)
Ook lekker met verse zalm
100 gr zeewier (gedroogd) of neem 200 gram zeekraal fijngeknipt
200 gram boter op kamertemperatuur
1 citroen
Zeezout en peper
4 grote platvissen

Steek de BBQ aan of een grill pan. Snij zeewier of zeekraal en roer het door de boter. Breng op smaak
met zout en peper. Bestrooi de vis met zout en peper en klem hem vast in een vis-klem of gewoon los
op het ingevette rooster. Gril de vis kort ca. 6 min. tot het visvlees doorzichtig is en de huid geschroeid.
Net onder kop controleren. Leg klontje boter op de vis en laat smelten. Knijp de citroen uit en leg de vis
op plank of schaal met de rest van de boter.
Eet smakelijk

En nog eentje van Martha: Martha´s eiersalade is ook heerlijk met gerookte paling of makreel!!
Bieslook kan ook vervangen worden door zeekraal om het Zeeuws te houden.
Neem 10 zijdehoen eitjes of 7 grote eieren.
Knip bieslook fijn.
Neem een paar grote lepels Mayo.
Peper en zout en soja saus zoet, niet te veel!!
Pel de eieren en maak ze fijn.
Mayo erdoor zoveel u wenst en bieslook.
Afmaken met zout en peper en evt. soja saus.
Doe dit op vers stokbrood.
Ik geef de kookpen door aan:

Marian Vane

Advertenties

Bijzondere foto of bijzonder
verhaal?
Helaas is het bruggetje aan de Sportweg nr. 16 van Wim en
Marjan van den Anker er niet meer. Eind vorig jaar werd het
afgebroken…. Maar wist u dat er aan dit bruggetje nog een
bijzonder verhaal vast zat?
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Toen Hans de Vlieger het hout in 1989 bij de houtzagerij van Daan Beuzenberg in Dreischor had
gekocht om dit bruggetje samen met Daan “Beus” te gaan bouwen, bleek dat iemand (of was het toch
“Beus”….?) hier meteen een grote grap in zag. Deze, tot op de dag van vandaag, onbekende persoon
plaatste in de editie van de Zierikzeesche Nieuwsbode op 16 maart 1989 de onderstaande advertentie:
En u ziet wat er werd gevraagd: Een brugwachter: Een fulltime baan met behoorlijke verdiensten…..
Aanmelding bij de directie de heer J.J. de Vlieger, telefoon etc.….. !

Nadat het bruggetje was voltooid, werd er ‘s nachts in het slootje
bij deze brug een klein bootje neergelegd, vermoedelijk ook door
Daan “Beus”, met een motor die de hele nacht en de volgende dag
vreselijk veel lawaai produceerde die in de gehele omgeving goed
te horen was. Sommige mensen verhaalden over een
geluidseruptie die tijdens de gehele nacht elk uur te horen was……
Anderen meenden dat het geluid continue hoorbaar was
geweest…..
Helaas heeft de redactie hier geen foto van kunnen achterhalen en
omdat het al ruim 28 jaar geleden is, hebben wij ook niet met
absolute zekerheid de waarheid over deze kwajongensstreek
kunnen achterhalen.

Uit de ZN editie

Na het
advertentie
Vlieger
u begrijpen.
Hans zijn
vertellen dat
hadden
komen voor
betrekking bij
Sportweg nr. 16 in Sirjansland.

do. 16 -03-1989 pag. 8

verschijnen van de
stond de telefoon bij Hans de
roodgloeiend………! Dat zult
Oud-collega’s die toen bij
zaak werkten, wisten wel te
ook velen van hen hem
gebeld om in aanmerking te
deze toch wel bijzondere
dit mooie bruggetje aan de

Het bewuste bruggetje aan de Sportweg 16

Joke Goudzwaard

Heeft u ook een bijzondere foto of een merkwaardig verhaal……..? Laat het ons dan weten.
Wij nemen dan contact met u op om uw verhaal en foto in een van onze volgende edities op te nemen.
U kunt ons even ‘aanschieten’, bellen, mailen of een briefje bij een van ons in de brievenbus stoppen….
De namen en telefoonnummers van de redactie treft u op de laatste pagina aan van deze Sirene.
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Bedrijvigheid
Annelies (Oomen) en ik hebben een afspraak bij mij thuis en zitten heerlijk aan een kopje thee.
Voor het eerst gebruik ik mijn spraakrecorder van mijn telefoon, het lijkt me handig en komt
professioneel over. Welgemoed begin ik dan ook:
“Onze rubriek heet “bedrijvigheid”. In dit kader geven we een bedrijf op het dorp een kans zich te
profileren (voor zover nodig) in de vorm van een geschreven stukje of een interview. We hebben jouw
benaderd, omdat we hoorden dat je kaas maakt en verkoopt. In hoeverre is er sprake van een bedrijf?”
Annelies: ‘uhhhhhh….niet!”
We liggen dus gelijk in een deuk! Wat nu te doen?
We besluiten gewoon door te gaan, want er valt genoeg te vertellen over kaas, melk, koeien, enz.
Annelies: “Nee, ik maak wel kaas, maar niet voor de verkoop. Dan moet je aan wel heel strenge regels
en voorwaarden voldoen. Dat betekent een grote investering, waarvoor je jaren nodig hebt om je kaas
rendabel te maken. Ik hou het op een hobby, want ik vind het leuk om te doen! En op verjaardagen hoef
ik geen cadeau te verzinnen, een kaasje is altijd welkom.
De melk verkopen we wel hoor, gewoon aan huis. Dat mag wel.
We adviseren dan wel om de rauwe melk eerst even te koken, voor de veiligheid, i.v.m. bacteriën.
We hebben wat vaste klanten, maar in principe kan iedereen bij ons melk komen halen à 0.70 ct de liter.
Handig is wel om even een berichtje te sturen dat je eraan komt.”
Ik vraag Annelies toch nog maar eens even naar haar kaas.
“Welke soorten maak je?”
“Nou, eigenlijk verschillende soorten. Natuurlijk de gewone, van jong tot oud, maar ook met kruiden, of
komijn, of met fenegriek, dat is zo lekker!
Schimmelkazen, ook zoiets. Dat heb ik toch echt de tijd moeten geven om dat te leren. Ik was telkens te
vroeg, je moet de schimmel echt z`n werk laten doen, dat is een natuurlijk proces en daar staat niet echt
een vaste tijd voor. Je moet dit ondervinden.
De schimmels die ik gebruik, culturen worden die ook wel genoemd, koop ik.
Voor m`n blauwschimmelkaas is dit bv penicillium roqueforti, en voor de witschimmel penicillium
candidum, dit in verschillende sterktes. Ook roodschimmel gebruik ik, dat is de schimmel die je ook in je
schoenen hebt! Die geur, weetjewel?
Maar ook die koop ik hoor, ik gebruik er geen ouwe schoenen voor of zo! Wie weet wat er aan andere
culturen dan meekomt….maar in principe zou het ook zo moeten kunnen, gewoon wat stinkschoenen
en hup….roodschimmelkaas!”
“Hoeveel melk heb je nodig om een kaas te maken?”
“Reken maar op 10 liter melk voor een kilo kaas. Dit is een ruwe schatting, want weidemelk heeft een
ander vet- en eiwitgehalte dan stalmelk. Op dit moment staan bij ons de koeien nog op stal ( 4 mei jjj)
maar als het eerste gras gemaaid is, mogen ze naar buiten, zo over een week of 2 verwachten we.
Dat is altijd een leuk moment, niet alleen voor de koeien, maar ook voor ons! We maken er dan een
filmpje van voor op Facebook. Uit de reacties hierop blijkt dat veel mensen meegenieten!”
Op mijn vraag of ze iets kan vertellen over de melkquota en de gevolgen van het loslaten daarvan
vertelt ze: “Het melkquotum is er niet meer. Hierdoor zijn veel melkveebedrijven enorm aan
schaalvergroting gaan doen. Er is veel geïnvesteerd. Gevolg is helaas…veel te veel melk. Dit kan met
geen mogelijkheid verwerkt worden. Dus moest er iets gebeuren. Er is een stoppersregeling in het
leven geroepen. Voor boeren die wat ouder zijn, zonder opvolgers, pakt dit soms goed uit. De boer krijgt
dan een premie voor zijn dieren, die naar het buitenland gaan of naar het slachthuis. Maar pijnlijk is en
blijft het, voor alle boeren. Je houdt geen dieren om ze zo weg te doen. Je zorgt ervoor en dat doe je zo
goed mogelijk. Dat moet ook wel, een koe die geen goeie verzorging krijgt zal minder melk geven. Het
is heel erg om je dieren weg te moeten doen, geloof dat maar gerust!
Ook wij zaten iets boven het toegestane aantal. Gelukkig hadden we het op tijd aan zien komen en zijn
vorig jaar al gefaseerd gaan verminderen. We hebben op dit moment zo`n 92 melkkoeien en dat is
binnen het gestelde quotum.”
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“Is er verder nog iets over kaas te melden?”
“Ja! Iedereen kan kaas maken! Probeer het gewoon.
Maarrrr…heel belangrijk, gebruik verse melk, zo van de boerderij!”

Voor melk:
Fam. Oomen,
Noord Hogeweg 6,
Sirjansland 06 – 23 34 19 61
Jeannette Jongman
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Bericht vanuit het dorpshuis:
“Gelukkig wordt in augustus het nieuwe contract getekend, we krijgen er weer 10 jaar dorpshuis bij”
vertelt Christa opgelucht. ”Wel wordt de mogelijkheid opengelaten om het te kopen, als dorp, maar het
blijft ons verenigingsgebouw.”
Ze blikt terug op het afgelopen halfjaar:
“Het loopt allemaal lekker, de klepmiddagen, de yoga etc., het gaat gewoon z`n gangetje.
Ook werden er verjaardagen gevierd, gezellig met een hapje en drankje!
Alleen de gym, daar is iets veranderd.
Na bijna 20 jaar is Brenda Voet ermee gestopt, ze kreeg het gewoon te druk met haar lessen op
Zonnemaire. Jammer, we waren erg op haar gesteld, maar respecteren haar keuze.
Het was nog niet eenvoudig om iemand te vinden die haar plaats in kon nemen!
Toch is dat gelukt, we hebben Mariëlle Baron bereid gevonden om bij ons les te komen geven.
Ook zij doet het uitstekend! Het is wel weer anders hoor, even wennen, dat wel. Haar methode is heel
divers, er zitten veel elementen in, wat yoga, pilates en nog wat andere technieken waarbij alle spieren
aan de beurt komen. Er is trouwens nog plaats!
Neem eens een ( gratis) proefles, maakt niet uit of je oud of niet lenig bent, iedereen kan meedoen.
Meer informatie? Haar tel. nr. is 06 13 86 46 43 of mail: baronmethode@zeelandnet.nl!”
Of neem eens een kijkje op de site van Mariëlle Baron:
http://baron-methode.webklik.nl
Terwijl we zitten te kletsen zien we de fietsclub voorbijrijden. Met nog maar 4 deelnemers. Ik vraag
Christa of zij niet meer meerijdt?
“Nee, helaas, ik kan het tempo niet bijhouden van de elektrische fietsen en de meeste anderen met een
gewone fiets zijn om die reden ook afgehaakt. Best jammer hoor! Het was toch heel gezellig op die
woensdagavonden! In de winter gaan we dan zwemmen. Dat doe ik gelukkig nog wel! Ook hier kunnen
trouwens altijd nog mensen bij hoor, neem gerust contact met me op!”
Zijn er nog nieuwe plannen voor het winterseizoen?
“Jazeker! Ik ben een beetje aan het onderzoeken of we hier ook iets met “tafelen in de buurt“ kunnen.
Helaas heeft het dorpshuis geen keuken om in te koken. Dat zou ik graag anders zien. Ik heb de
stichting dan ook een verzoek gedaan voor een grotere oven, magnetron of frituur. Dan heb je meteen
al meer mogelijkheden. Verder zijn we voor het “tafelen” afhankelijk van vrijwilligers om wat te koken en
hand- en spandiensten te verlenen. Gelukkig heb ik al wat aanmeldingen gehad, want ik ben ervan
overtuigd dat het hier op Sir een succes kan zijn, al zijn we een klein dorp!
Zo zou ik het ook leuk vinden om met kerst iets te doen. Ook dan denk ik aan een maaltijd, samen eten
wordt door veel mensen toch op prijs gesteld. Deze plannen zijn allemaal nog in een beginstadium, na
de zomer, september of zo, ga ik hiermee echt aan de slag, dan hoop ik ook meer te weten over een
eventuele uitbreiding van de keukenapparatuur.
Sowieso gaat er een flyer uit, waar alle ( geplande) activiteiten opstaan!”
Dus…Sirenelezers, straks opletten en inschrijven!
Jeannette Jongman
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Collecte opbrengsten 2017

Afgelopen voorjaar, van 12 t/m 18 maart was de collecteweek van het Reumafonds.
Op Sirjansland hebben Linda de Bruine en Corry op 't Hof, samen met de regiocoördinator Angelique
Besling € 203,65 opgehaald.
Rianne Dooge en Marianne Vane hebben voor het Epileptiefonds € 148,29 opgehaald.
Dank alle gevers en alle collectanten!

Snelcursus Zeeuws *)
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! En nee, u
kunt er niets mee winnen…..
Aj begriept wah’k zaege………….
We’ôdde nie edocht dat we dat nôdig ohdde……
Bèh j’t kwiet? Nee ôh,…….‘k aèht op un ôap ‘eleit.
*) mogelijk is het dialect vanwege het ontbreken van leestekens niet geheel correct weergegeven.

Vertaling in het Nederlands
gez ki taw tpjirgeb ej slA
Neddah gidon tad jiw tad thcadeg tein neddah jiW
Dgeleg pooh nee po teh beh ki…. Rooh eeN tjiwk teh ej neB

Advertentie door een donateur
Dierenambulance Dierenhulp financieel ondersteunen?
Bankrekening.: NL 15 ABNA 0484 031 066
Deze organisatie is een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling)
waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de
belasting.
Ook zamelt Dierenambulance Dierenhulp voor de Dierenvoedselbank honden- en kattenbrokken in.
Heeft u dierenvoer over of heeft u dierenvoeding die uw huisdier niet lust? Neem dan contact op met
ons, zodat wij dit bij u kunnen ophalen. Eventueel afgeven bij het dierenasiel voor de
Dierenvoedselbank is ook mogelijk. Namens de Dierenambulance Dierenhulp, hartelijk dank.
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Even voorstellen
Namens de redactie breng ik een bezoek aan de familie (inclusief hun huisdieren) die sinds december
2016 in Sir is neergestreken in hun woning aan de Lageweg nr. 11: Karin Buijtels is haar naam en zij
woont daar met haar man Ruud Boon en haar zoon Mathijs. Karin haar dochter, Leonore, woont in
Breda en is niet aanwezig. Onderstaand vertelt Karin haar verhaal:
Wij woonden hiervoor in Den Haag in een oude woning van ca,. 65 m2, maar wij koesterden al langer
de wens om de stad te ontvluchten. We keken regelmatig op de site van Funda of er een woning met
een lap grond eromheen te koop stond. En toen zagen we deze voormalige schoolmeesterwoning in
Sirjansland……
We hadden nog nooit van dit dorpje of het eiland Schouwen-Duiveland gehoord. De foto’s echter die wij
op de site zagen staan bleken toch wel erg naar onze zin te zijn en aan onze wensen te voldoen. Dus
hebben wij een eerste afspraak met de makelaar gemaakt om de woning te bezichtigen. Onze eerste
indruk was meteen positief. Wel hebben wij na dit eerste bezoek ook het dorp op ons gemak
aanschouwd. Want wat voor plek is dat nou, Sirjansland? Enfin, hierna nog een 2 e bezoek gebracht
waarbij we ook met de toen huidige bewoners Patricia en Ben hebben kennisgemaakt. Ook hebben we
het eiland verder verkend en Zierikzee bezocht. Mensen, wat een leuk stadje is dat! We waren gelijk
‘flabbergasted.’ En ja, toen kon het niet meer stuk en hebben we de woning gekocht. In december 2016
zijn we hier dan ook komen wonen inclusief onze veestapel bestaand uit: kippen, eenden en de
hieronder genoemde andere huisdieren.
Terwijl Karin aan het vertellen is komen de viervoeters Joy, Rinus, Sammy en Siepie regelmatig even
buurten met een natte neus of om een kopje te geven….. Alleen Monster alias Bolle laat zich niet zien,
die verblijft buiten. De oude Siepie van ca 14 jaar bloeide helemaal op toen hij de tuin in Sir en de
omgeving ontdekte. Hij is ook degene die altijd meeloopt als de honden worden uitgelaten. Kortom
iedereen in ons gezin is gelukkig vertelt Karin stralend!
Ja, zegt Karin, ik hou ontzettend van tuinieren en de tuin voldeed perfect aan mijn wens. Ook Ruud zag
het wel zitten. Hij houdt in onze volkstuin aan de andere kant van Den Haag nog steeds zijn bijenvolk.
Hij noemt zichzelf een biologische dynamische imker (een zgn. BD-imker.) De honing die de bijen
produceren zijn voor de dieren zelf. Alleen de honing die overtollig is, neemt hij als imker af. De
volkstuin houden we voorlopig nog aan, zodat de bijen nog in hun eigen bekende habitat kunnen
blijven.
Ruud is een rasechte Hagenees en ik ben van origine een Brabantse, ik kom zelf uit Eindhoven. Onze
hobby’s zijn, behalve de hierboven reeds genoemde, duiken, motorrijden, reizen. We werken beiden
nog in Den Haag; ik parttime als ambulante psychiatrische begeleidster/verpleegkundige waarbij ik bij
de mensen thuis kom en Ruud werkt bij de acute opname in de psychiatrie 8 uur per week en 2
weekenden per maand, de zgn. 1e hulp in Den Haag op een gesloten afdeling. Daarnaast heeft hij zijn
eigen trainingsbureau waarbij hij onder meer werkzaam is bij justitie (de bajes) en hen ondersteunt bij
het gedrag van gedetineerden, conflicthantering en monitoring.
Beiden werkzaam in en met psychiatrische cliënten? Hebben jullie daar ook elkaar ontmoet? Nee hoor,
klinkt Karin haar antwoord monter. Ruud en ik kenden elkaar al vanaf de jaren 1980 toen hij verkering
had met een huisgenootje van mij. Wij zijn elkaar daarna uit het oog verloren en ieder heeft zijn/haar
eigen weg gevonden. Ik ben met een ander gehuwd geweest, kreeg mijn zoon Mathijs en dochter
Leonore, ben daarna gescheiden en toen kwam ik Ruud in 2007 weer tegen tijdens een reünie. En van
het een kwam het ander: in 2009 zijn we gehuwd.
Behalve ons werk hebben wij daarnaast samen onze opleiding Coaching met Paarden bijna afgerond.
Binnenkort moeten we hierin examen doen. Omdat zowel Ruud als ik hiermee ook verder willen, zijn wij
op zoek naar een weiland die wij zouden kunnen huren of kopen om hier een paard te kunnen houden.
Dus beste lezers, lezeressen van De Sirene……. Heeft u deze mogelijkheid of weet u een weiland te
huur of te koop, laat het Karin of Ruud dan weten. E-mail: k.buytels@hotmail.com

Mathijs is na de voltooiing van zijn opleiding bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam als
OK-assistent en verpleegkundige weer bij zijn moeder en pleegvader ingetrokken. Momenteel is hij
bezig met een snelcursus autorijden. Dat betekent dat hij 4 uur per dag rijles krijgt. Want inderdaad, een
rijbewijs halen is onontbeerlijk op ons mooie eiland Schouwen-Duiveland.
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Ook kan Mathijs heel erg lekker koken. Dat heeft hij vermoedelijk van zijn moeder Karin. En die
verwennerij wordt door zowel Karin als Ruud erg gewaardeerd. Zeker als zij na hun werk in Den Haag
weer thuiskomen in Sir en het eten staat klaar op de tafel …..
Karin is sinds haar intrek in haar woning aan de Lageweg 11 nu ook betrokken bij het Old School
Platform. Op die manier leer ik ook weer andere mensen kennen, beaamt ze.
Karin, Ruud en Mathijs, heel hartelijk dank voor deze bijdrage in onze rubriek “Even voorstellen”. Wij
hopen namens de redactie van harte dat jullie oproep om een weiland in de buurt te kunnen huren of
kopen via deze weg zal worden gehonoreerd.
De redactie wenst jullie heel veel succes toe met jullie carrières! En uiteraard een fantastisch verblijf en
woongenot in ons dorpje Sir.
Joke Goudzwaard

Advertentie

31

Sir Vooruit
Beste bewoners van Sirjansland,
We kijken weer even terug op het afgelopen halfjaar.
De laatste dag van 2016 zijn er weer oliebollen gebakken in onze mooie oranjekar. Het is door ons weer
als gezellig en leuk ervaren. Altijd gezellig om het jaar af te sluiten met het happen van een oliebol.
Op vrijdag 13 januari was er weer een kerstboomverbranding op de ijsbaan. Het was gezellig, ondanks
een wat matige opkomst van onze jeugdige Sirjanslanders. De brandweer van Oosterland heeft weer
zijn best gedaan om er een mooi vuurtje van te maken, hiervoor zijn we ze zeer erkentelijk. Ook al was
het vrijdag de 13e, wij vonden het zeker geen ongeluksdag en hebben genoten!
Het winterfeest dat plaatsvond op zaterdag 18 maart was ook weer een geslaagd feestje. We hebben
mogen genieten van de snelgroeiende en steeds beter wordende Running Faces. De Bende heeft ons
ook weer aangenaam mogen verpozen. Het enthousiasme van Knurft werkte aanstekelijk en bracht
velen van ons op de dansvloer. Hier tussendoor hebben we weer gedraaid met het Rad van Fortuin
waarvan de loten in een mum van tijd waren uitverkocht. Slager Ad heeft ons hierbij gesponsord en
daar werden wij heel blij van.
Op 20 april hebben we weer veel inwoners gezien i.v.m. de jaarlijkse bijdrage voor Sir Vooruit, zoals
altijd is het leuk om mensen weer even te spreken. Mocht u de jaarlijkse bijdrage nog niet betaald
hebben wilt u deze dan bij Frans of Carin in de brievenbus stoppen?
Op 27 april hadden we weer Koningsdag: onze Vorst mocht zijn 50 e verjaardag vieren. In ons mooie
dorpje hadden we er ook een fijn feestje van gemaakt. We waren verheugd te zien dat door de dag
heen alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd waren bij de activiteiten. Het was een mooie dag, wat fris
maar dat mocht toch ook de pret van de buikschuifbaan niet drukken. En zoals we al een aantal jaren
doen werd deze dag weer afgesloten met onze eigen Oranjeband. Het is voor ons van vroeg tot laat
een feest geweest; wij hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. De medewerking van de dorpsbewoners
vinden we hartverwarmend, dat gaat van helpen opbouwen/afbreken tot het leveren van stroom en
water.
Het doet ons goed u te kunnen meedelen dat we versterking hebben gekregen van Karin Buijtels.
We heten haar van harte welkom in ons bestuur en hopen dat ze het erg naar haar zin gaat hebben.
Zoals het er nu uitziet zal onze jaarlijkse dorpsbarbecue op 8 september plaatsvinden, we hopen dat u
weer allen aanwezig bent zodat we samen weer onvergetelijke herinneringen kunnen maken in ons
mooie dorpje.
Wij hebben natuurlijk nog onze vaste activiteiten zoals elk jaar. Heeft u ideeën of suggesties? Spreek
ons aan, mail ons, bel ons, dan kijken wij of het haalbaar is om hiermee aan de gang te gaan.
We wensen u allen een hele mooie zomer,
Namens Sir Vooruit: Anne-Marie, Annelies, Carin, Christa, Frans, Karin, Ton
sirvooruit@zeelandnet.nl
Annelies Oomen

32

Ingezonden mededeling
Radioprogramma MuziekEiland Omroep Schouwen-Duiveland

De dames Willy van Ast, Dien Bockkom en Marie Dorst tijdens Koningsdag 27 april 2017

AED in de Dorpsstraat
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Het AED- (Automatische Externe Defibrillator) apparaat hangt in de Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’
tussen de lindenbomen en is in het donker door knipperende Led verlichting gemakkelijk te vinden.

Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:
Jacqueline Kik-Stouten
Carin van de Werf
Wilma en Cees Struijk
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Adrie de Jonge
Jessica en Richard Ahrens
Christine en Ton Wingelaar
Yvon Vis
Christa Stouten
Sjanie Giljam
Adri Kieviet
Annelies Oomen

Dillingsweg 20
Dorpsstraat 6
Dorpsstraat 15
Grevelingenstraat
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H. de Vliegerhof 1
H. de Vliegerhof 3
Kerklaan 14
Lageweg 6
Lageweg 12
Lageweg 38
Noord Hogeweg 6

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

Sportweg 2
Sportweg 9
Sportweg 16
Zandweg 3
Zandweg 4

Ton Hamming sr.

Zandweg 4

64 27 84
64 46 45
64 13 72
64 34 76
64 21 55
72 03 45
64 21 23
64 23 85
06-13 69 50 86
64 32 48
48 33 32
06 23 34 19 61
64 21 08
48 38 07
64 34 72
06 38 00 16 53
64 19 89
06 53 60 42 75
64 19 89

Advertentie

Eet- en Drinkhuus
Camping ’t Hoge Zand
U bent van april t/m oktober van harte welkom op Camping ’t Hoge Zand.
In het voor- en naseizoen zijn wij de weekenden geopend (vrijdags 16.00 uursluit, zaterdags 12.00 uur-sluit, zondags 12.00-19.00 uur) en in het hoogseizoen
(juli en augustus) staan we 7 dagen per week (vanaf 12.00 uur-sluit) tot uw
beschikking:
-

-

Gezellig bruin café
Potje biljarten / darten / poolen
Verse patat
Uitgebreid assortiment snacks
Lekker eten of liever afhalen:
Diverse soepen
Diverse salades
Diverse vers belegde pizza’s
Diverse pasta’s
Diverse menu’s met friet en salade, zoals:
Varkenshaassaté (van de plaat), huisgemaakt
Mega Hamburger Castle Meat Irish Beef
Spare-ribs
Vers gebakken kibbeling
Gebakken mosselen
Voor de volledige menukaart check onze site
Overdekt terras (met gratis wifi)
Speelgelegenheid voor uw kinderen
Recreatieteam van 15-07 t/m 25-08-2017
Zwembad

Tevens organiseren we het hele seizoen door activiteiten voor jong en oud.
Kijk op onze website welke activiteiten we voor u in petto hebben!

Graag tot ziens op Camping ’t Hoge Zand!
Camping ’t Hoge Zand – Zandweg 4 – Sirjansland – 641989 –
www.campinghogezand.nl
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Redactie
Jeannette Jongman
Sandra Maat
Joke Goudzwaard

tel 72 06 26
tel 06 15 54 44 12
tel 64 41 61

Colofon
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van
180 stuks.
U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors
en adverteerders.
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