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Kopij voor de volgende Sirene graag inleveren vóór 1 juni 2018
via het e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of inleveren bij een van de
redactieleden. Bellen kan ook; de telefoonnummers vindt u op de
laatste pagina van deze Sirene
Kopij vóór 1 juni 2018
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Advertenties

natte neuzen zijn bij ons welkom voor:
Het knippen van de nagels, een lekkere wasbeurt, kammen en
borstelen,
Plukken, knippen en scheren.

De hele week op afspraak geopend, dus ook op zaterdag en zondag.
Lageweg 19 Sirjansland
Tel: 06- 55069636
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Van de redactie

Voor u ligt De Sirene van december 2017 vol met wetenswaardigheden van en over Sir, over haar
bewoners van nu en in het verleden.
Benieuwd naar de inhoud? Dan zal ik u niet lang ophouden. Maar een tipje van de sluier wil ik toch even
oplichten. 1 Februari 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp zich voltrok. En zoals u wellicht
nog weet van de vorige Sirene, mocht ik eerder in de fotoalbums van de dames Willy van Ast-Quist en
Coba Quist snuffelen én nu dus ook het fotoalbum van Kees Heule bekijken en hieruit foto’s dupliceren.
Ook over deze vreselijke ramp. Dit heeft tot nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen geleid die u, nu
i.v.m. deze herdenking komend jaar, in deze Sirene aantreft. Heel hartelijk dank lieve mensen voor jullie
ontzettend gewaardeerde medewerking!
Verder blikken we nog terug:
Op de beide fantastische Concerten at Sir en - @ Sir met grandioze foto’s van deze evenementen.
Binnenkort kunt u op de site van de dorpsraad, www.dorpsraad-sirjansland.nl alles in kleur aanschouwen,
want helaas is deze versie, die u huis-aan-huis bezorgd krijgt, nog steeds aan de binnenzijde (lees vanaf
pag. 3 t/m 42) zwart-wit.
Leest u over de Old School, in woord en beeld, en over het nieuwe woord van ‘mekaar helpen’ waarvan
de gemeenschap in Sir al jaren lang het bewijs is én levert zoals u in Sir Vooruit kunt lezen.
En om de donkere, natte en gure dagen door te komen deze periode is het verhaal van Mark van der
Werf geplaats over zijn deelname aan de Carbagerun Zomereditie 2017. Mark, dank hiervoor!
Onze vaste rubrieken niet te vergeten en een bijzonder verhaal bij een foto treft u in deze Sirene aan. Of
was het een bijzondere foto? Maar het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in Sirjansland in de
jaren 90 van de vorige eeuw. Nee, niet deze foto hieronder van de ezel van Ad en Marijke Krepel aan de
Oudedijk.
Veel leesplezier gewenst.
De redactie van De Sirene: Jeannette, Sandra en ondergetekende wensen u allen een voorspoedig en
gezond 2018 toe!
Joke Goudzwaard
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In deze Sirene van december 2017 schenken wij extra aandacht aan de ramp van 1953.
Op 1 februari 2018 is het alweer 65 jaar geleden dat deze vreselijke gebeurtenis zich heeft voltrokken. De
herdenking van de ramp in 2018 vangt om 09.00 uur aan bij het monument op de begraafplaats met
aansluitend een samenzijn in het Verenigingsgebouw in Sir. De eilandelijke herdenking in Ouwerkerk
begint om 11.00 uur. Behalve deze twee bijzondere foto’s, die door het Zeeuws Archief in Middelburg ter
beschikking zijn gesteld, ziet u ook foto’s van Coba - en Willy Quist en Kees Heule.
U ziet op deze foto’s van het Zeeuws Archief in Middelburg op de achtergrond de oude molen van
Sirjansland gemaakt door de beroemde fotograaf R. ten Kate en op de ander het herstel van de dijk.
Heel hartelijk dank hiervoor. De tekst op de kaartjes spreekt voor zich.
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De foto’s op deze pagina komen uit de fotoalbums van Coba - en Willy Quist.
Hartelijk dank hiervoor.

Lageweg met de restanten van de molen
Ook Lageweg met restanten van de molen
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Deze zwart/wit foto’s op deze pagina en de pagina’s hierna komen uit het album van Kees Heule:
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Doorbroken dijk bij Sirjansland

Het oude kerkje van Sirjansland

Achterweg nu Lageweg Sirjansland
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Kruising Achterweg/Lageweg met Dorpsstraat: Voorste huis stond in wat nu de tuin van Kees Struijk is, 2 e woning die zichtbaar is, is
nu de garage van Chris van der Werf (niet bekend wie er op deze foto staan afgebeeld)

Watertank bij het voormalige kerkje van Sirjansland met afgebeeld Mevr.J. Heule met Jan en Kees
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Ravage bij het huis van de fam Heule’s woning en de school aan de Lageweg
Fiets vol met zeewier

Fam. Heule bij hun huis aan Lageweg

Ook deze 2 vergeten stukjes, een stuk van trapjesglooiing van de oude dijk in het weiland van de Fam.
Krabbe aan de Lageweg en de vijf caissons nabij de Galgeweg in Nieuwerkerk, herinneren ons aan de
ramp van 1953.
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Ons zoekplaatje van de vorige editie
Het zoekplaatje uit De Sirene van juli 2017 is geraden door de Familie W. Hendrikse. Zij zijn inmiddels
verblijd met de hoofdprijs: een overheerlijke appeltaart ter beschikking gesteld door Kadoshop en
Lunchroom De Punt uit Zierikzee. Gefeliciteerd! We verwachten dat deze taart inmiddels al helemaal
verorberd zal zijn.
De oplossing was: de stelconplaten aan de Kerklaan bij Kreko.

Ons nieuwe zoekplaatje
Om de moeilijkheidsfactor iets te vergroten is onze fotograaf nu op zoek gegaan naar …… Weet u het?
Stuur dan uw oplossing naar ons mailadres: sirenesir@hotmail.com of geef het door aan een van de
redactieleden en maak kans op een overheerlijke appeltaart, gebakken door Kadoshop en Lunchroom De
Punt!

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

Advertentie
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Informatie van de Dorpsraad
Beste mede dorpsbewoners van Sir!
Na een lange (wisselvallige) zomer zijn de dagen al flink korter aan het worden en is
het eind van het jaar alweer in zicht. Tijd om alvast weer een beetje terug te kijken op
2017. Maar ook om vooruit te kijken naar het komende jaar 2018 en verder!
Ondertussen hebben we op 2 november ook weer een (drukbezochte) openbare dorpsraad vergadering
gehad. Een van de speerpunten van de avond was hierbij de presentatie van de Denktank Old School.
Een mooi voorbeeld van een prachtige samenwerking van mensen uit ons dorp om iets moois voor de
toekomst van ons dorp te betekenen. Het is geen eenvoudige opgave om voor onze oude school een
goede en haalbare zinvolle invulling te bedenken. Maar gezien de reacties vanuit de zaal is wel duidelijk
dat de denktank op de goede weg zit en dat er veel steun is voor zowel het initiatief als de plannen.
Denktank bedankt en ga zo door!!
Dat met de plannen voor de school gewerkt wordt aan de toekomst is wel duidelijk. Maar in het verlengde
daarvan is ook de vraag gekomen vanuit de gemeente aan alle dorpen van het eiland om een dorpsvisie
op te stellen. Hoewel het tijdspad en de invulling hiervan nog veel vragen oproept heeft de dorpsraad
een start gemaakt met een enquête onder de bewoners van Sirjansland. Dit met als doel te
inventariseren wat er speelt onder de bevolking en welke ideeën er zijn om ons dorp (nog) mooier,
leefbaarder en vooral klaar voor de toekomst te maken. We hebben een behoorlijk aantal reacties
ontvangen maar voor wie nog niet heeft gereageerd: input en ideeën zijn nog altijd van harte welkom.
Verder hebben we tijdens de openbare dorpsraadvergadering een duidelijke presentatie gehad van Peter
Aarnoudse over de noodzaak van een goed netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) in
ons land, en dus ook op ons dorp. We hebben op ons dorp 3 AED’s waarvan er één is aangemeld bij
Hartveilig wonen. Er zijn op ons dorp 8 dorpsbewoners aangemeld als AED-hulpverlener. Dit is een
aardig aantal maar meer is altijd beter!! Het zou dan ook fantastisch zijn indien meer mensen zich willen
aanmelden voor een cursus reanimeren. Als u zich zou willen aanmelden dan kan dit bij Cees Struyk.
Wanneer er 6 of meer aanmeldingen zijn kan er een cursus worden georganiseerd bij het Rode Kruis.
Wat ook in het vat zit en waar we het volgende jaar zeker meer van gaan horen is de bijscholingscursus
autorijden van VVN. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft e.e.a. wat vertraging opgelopen maar
dit staat zeker op de planning voor 2018!
Als laatste wil ik graag André De Jong via deze weg hartelijk danken voor zijn inzet voor de dorpsraad in
de afgelopen 15 jaar. Hij zal vanaf januari 2018 aftreden. Dus in het kader van oud en nieuw wil ik
eenieder die zich zou willen inzetten voor een mooie toekomst van ons dorp willen oproepen zich aan te
melden bij één van de dorpsraadleden of via secr.dr.sir@zeelandnet.nl .
Hierbij wens ik alle lezers namens de Dorpsraad alvast fijne feestdagen en een gezond 2018.
Graag tot ziens op de Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 5 januari 2018 om 20:00 uur in het Dorpshuis.

Richard Ahrens
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Rondom de kerk

Foto afkomstig uit het album van Kees Heule van oude
kerkje in Sir

Advertentie
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Old School Denktank update

Vlak voor de zomervakantie schrok iedereen van
het nieuws dat de gemeente plannen had om het
schoolgebouw te verkopen als woonhuis.

PZC nam contact op met Ton Wingelaar om bij
de Denktank en de Dorpsraad verhaal te halen.
Officieel wist niemand van iets, niemand was op
de hoogte gebracht, en dat vonden wij vreemd
aangezien de gemeente op de hoogte is van de
Denktank en ons eigenlijk de opdracht had
gegeven onze plannen verder uit te werken.
Zoals de krantenkop de volgende dag vermelde, voelde de Dorpsraad zich gepiepeld, en dat was zacht
uitgedrukt.

Leefbaar Schouwen Duiveland kon zich de verontwaardiging goed voorstellen en fractievoorzitter
Robbert Lievense heeft toen direct de burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd.
Het bleek dat het een collegevoorstel was, dus een voorstel aan de gemeenteraad.

De fracties LSD, CDA een VVD vonden dit voorstel erg kort door de bocht en zij gaven aan dat er niet
voorbij gegaan mag worden aan de wensen vanuit de dorpsgemeenschap.
Tijdens de gezamenlijke commissievergadering samenleving bestuur en ruimtelijke ordening van
september hebben Ton Wingelaar en Jaap-Jan op ’t Hof ingesproken in de vergadering om zo het
gesprek aan te gaan met de gehele gemeenteraad. Zij hebben aangegeven dat de school jarenlang een
centrale rol heeft gespeeld in het dorp en dat die functie niet zomaar verloren mag gaan.
Volgens de gemeente passen appartementen in ons dorp niet in het woningmarktbeleid en vinden
daarom dat het pand als 1 geheel verkocht moet gaan worden.

Ton gaf aan dat er maar erg weinig huurwoningen zijn en dat er geen doorstroming is, extra
huurappartementen zouden vooral voor de jongere of oudere bewoners erg gewenst zijn.
Robbert Lievense (LSD) gaf als aanvulling dat de raad al in maart had besloten de dorpsraad te helpen
bij het opstellen van een dorpsplan en dat het dan ook niet vreemd is om daarin het voormalige
schoolgebouw in mee te nemen. Uiteindelijk werd er door de gemeenteraad unaniem besloten om de
school voorlopig niet te verkopen.

Die week daarop zijn enkele leden van de Dorpsraad en de Denktank bij elkaar gekomen, ook Robbert
Lievense (LSD), Marleen van Kooten (CDA) en Jan Bij de Vaate waren daarbij aanwezig.
Er werd gesproken over het ontwikkelen van een dorpsplan voor Sirjansland.

Vervolgens heeft de Dorpsraad een brief/enquête doen rondgaan, waarin uitleg werd gegeven dat de
Gemeente Schouwen Duiveland burgerparticipatie aanmoedigt en dat wij als dorp onze wensen kenbaar
mogen maken.

Belangrijk voor iedere dorpsbewoner om eens na te denken wat ze belangrijk vinden voor het dorp, hoe
zou het dorp erover 10 jaar uit moeten zien.

De drie vragen die hierin gesteld werden:
1)
2)
3)

Idee over de bestemming van het leegstaand schoolgebouw
Ik zou graag in Sirjansland de volgende dingen willen zien
Overige zaken die jij belangrijk vindt
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Als Denktank hopen wij natuurlijk dat veel mensen hun wensen op papier hebben gezet, ook wat betreft
de school. Wij hopen dat de power-point van Jeanette daartoe een positieve bijdrage heeft geleverd.
Tijdens de algemene avond van de Dorpsraad werd ook aangegeven dat het belangrijk is om als
dorpsbewoner je wensen kenbaar te maken zodat er samen een dorpsplan ontwikkeld kan worden, want
als er een dorpsplan is dan komen er middelen en ondersteuning vanuit de gemeente vrij.
Dit was ook te lezen in de krant, daarin stond:
“ Miljoenen voor Schouwse kernen”
Er zullen aankomende jaren veel geld komen voor de uitvoering van stads- en dorpsplannen op
Schouwen Duiveland. Het artikel eindigde met: er moet volgend jaar begonnen worden met plannen voor
een facelift van Sirjansland. Positieve geluiden dus.
Nu ik dit stukje schrijf is er nog een laatste nieuwtje over het schoolgebouw, waar wij als dorp niet over
waren geïnformeerd, maar de gemeente heeft via het bedrijf Prevenda (leegstand beheer) de school als
tijdelijke woonruimte aangeboden. Mensen kunnen zich hiervoor inschrijven, 250 euro voor 25 m2.
Maar zoals er al wordt gezegd op Sir kan oalles!
Namens de Old School Denktank,
Ton Wingelaar, Petra de Jong, Dineke Mulders, Jeanette van Duijn-Ridder, Jaap-Jan op ’t Hof, Christa
Stouten en ondergetekende,
Karin Buijtels

Advertentie
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Concert at Sir
de

Afgelopen zomer deed hij het voor de 2 keer: Machiel Groot
organiseerde een heus muziekfestival, met alles erop en eraan!
Hoe is dat nou eigenlijk allemaal begonnen?
Machiel, pas 21 jaar jong, legt uit:
Altijd ben ik met muziek bezig en dat is ook altijd zo geweest.
Ik bespeel verschillende instrumenten, zit in, of speel mee met
bandjes. Van Anne en de Zeeuwse Kofferband kunnen jullie mij
bijvoorbeeld wel kennen.
Maar ook op Koningsdag, Winterfeest in het dorp, ik doe graag mee!
Festivals hebben me ook altijd getrokken.
Concert at Sea, Zwarte Cross, Pootstock….het sprak heel erg tot mijn verbeelding.
Hoe er daar met muziek wordt omgegaan en dan vooral ook met alles er omheen.
De humor, gekkigheid, de Flower-Powersfeer, ik was en ben daar weg van!
De stap naar een festival hier op het dorp was dan ook voor de hand liggend.
Het eerste jaar kwam het spontaan op: waarom eigenlijk niet?
Dusss… we deden het wèl!
Ik zeg “we” omdat ik het uiteraard niet alleen deed, dat kan helemaal niet!
Alles was wel heel basic hoor. Snel een wc geregeld, wat lampjes opgehangen, koelkastje buiten enz.
Aan uitnodigingen hebben we amper gedaan, een oproepje op Facebook, een paar dagen van tevoren:
Iedereen is welkom! Het was toch genoeg om zo`n 70 mensen op het terrein te begroeten!
De formule was ook prima: gewoon zelf drinken meenemen en iets voor op de bbq als je daar zin in hebt.
We hadden 4 bands en ook ontstond er op die avond nog spontaan een groepje, zomaar vanuit het niets
eigenlijk. Het was van: Kun jij spelen? En jij?
Er werd zelfs iemand van de wc getrokken: Hup! Podium op! Muziek maken!
De sfeer was geweldig, het weer werkte ook mee gelukkig!
Na die succesvolle eerste keer, tja, dat kon niet anders, het jaar erop gewoon weer!
Nu al iets professioneler, wat meer doordacht, maar nog steeds met diezelfde formule: Je komt gewoon
en neemt zelf spullen mee, de entree is vrij.
Wel hadden we nu 6 bands en het publiek had zich in aantal verdubbeld!
Weer was het vreselijk gezellig, de temperatuur aangenaam, heel leuk!
En nou ga je me zeker vragen…komt er volgend jaar weer zoiets?
Ja, dit is zeker het plan!
Helemaal hetzelfde echter, dat gaat niet lukken.
Waarschijnlijk komen er nog meer mensen en moeten we het anders organiseren.
Dat is ook niet erg, we zijn nu al volop aan het nadenken, de voorpret is er al!
Wat de praktische zaken betreft : er moeten bijvoorbeeld voldoende vrijwilligers komen die een en ander
in goede banen leiden.
Er is een kampeerveldje, ook daar zal meer gebruik van worden gemaakt, er moet dan ook goed sanitair
zijn.
We denken over een andere ingang, en parkeren, hoe kan dat anders… beter..
Ook geluidsoverlast, we willen dat uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.
Er moet weer vergunning worden aangevraagd en dit jaar kunnen we om wat entreegeld niet heen.
Drank zal op het terrein verkrijgbaar zijn, want alles zelf meenemen wordt met meer mensen nogal een
chaos!
Maar dan het thema!
Hippie en Flower Power!
Dat is niet zomaar: ik wil allerlei muziekstijlen brengen, van hardrock, metal, tot blues en vriendelijke
covers.
Bij iedere muzieksoort heb je weer een ander publiek. Van stoere bikers met tattoo`s, tot kinderen met
hun oma en opa. Alles door elkaar.
En dan is het sfeertje van de hippietijd iets wat alle mensen samenbrengt, verbindt.
Het wordt een eenheid.
Dat is mijn wens, dat is wat ik zo graag zie op een festival.
Of het allemaal gaat lukken?
We gaan het zeker proberen, deze zomer al!
Jullie gaan er ongetwijfeld van horen!
En allemaal komen hoor!
Jeannette Jongman
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Foto’s van Concert at Sir bij Machiel Groot 2017
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Geen school meer op het dorp
Klopt, nu al meer dan een jaar. Dat betekent niet dat er hier geen kinderen meer wonen natuurlijk.
Hoe zou het ze vergaan? Missen ze de school? En wat missen ze dan? Aan een van hen stelde ik wat
vragen: Wie ben je en op welke school zit je nu?
Ik ben Jessie van der Werf, 10 jaar en ik zit op OBASE in Nieuwerkerk.
We gaan elke dag met het busje naar school, Ivo of Ron rijden ons meestal, soms ook nog wel iemand
anders. Er gaan zoveel kinderen mee dat hij vaak twee keer moet rijden!
‘s Zomers ga ik ook wel op de fiets hoor..
Ik vind het daar erg leuk, maar mis toch ook wel de school van Sir. Die was kleiner en vertrouwder.
Ik kende ook iedereen. Jammer ook dat ik de kinderen van het dorp niet zo vaak meer zie, ze zitten vaak
op andere scholen. Op Nieuwerkerk is alles veel groter en veel meer kinderen. Dan heb je gauwer dat er
gepest wordt en zo. Gelukkig wordt ik zelf niet gepest en ik zou het ook nooit bij een ander doen!
Hoe lang moet je nog naar de basisschool en wat ga je daarna doen?
Nog 2 jaar en wat er daarna komt weet ik nog niet. Later denk ik dat ik kapster wil worden, of
modeontwerper, dat kan ook.
Blijf je wel op het dorp wonen?
Nee, dat denk ik niet. Het lijkt me leuk om in Zierikzee te gaan wonen. Daar zijn winkels en zo. Dat is toch
wel makkelijk! Maar ver weg liever niet. Ik wil wel graag in de buurt van m`n familie blijven!
Als ik naar haar broertje Ryan vraag begint ze te stralen:
Ik vind het zo fijn dat ik nu een broertje heb! Al ben ik het wel aardig gewend nu hoor. Alles is eigenlijk
leuk aan hem! Behalve als hij aan m`n haar trekt, dat is dan weer niet zo fijn! Maar verder is hij heel lief
en dat hij aan m`n haar trekt doet hij echt niet expres!
Heb je ook hobby`s?
Ja! Ik zit op turnen. Dat doe ik bij Laco in Zierikzee. En ook zit ik op dansen bij Elly Geelhoed in
Dreischor. Dat heet jazz. Met Kinderboekenweek hebben we opgetreden op het Havenplein.
Dat was heel leuk! Gelukkig hadden we mooi weer en alles is heel goed gelukt!
Wat zou jij nou leuk vinden om met het voormalig schoolgebouw te doen?
Hier hoeft Jessie niet lang over na te denken:
Dat de dansschool daar komt! Kunnen we lekker dansen en zo kom ik ook fijn weer op m`n oude school!
Dat is een goed idee toch?
Nou Jessie, wie weet kan de “Oldschool Denktank” deze suggestie nog meenemen….
En voor jou: veel succes, bij alles wat je nog gaat doen!
Jeannette Jongman
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Mijmeringen over de Grevelingen
In de 3 voorgaande Sirene’s schreef ik over mijn mijmeringen over de Grevelingen. Ik vind het mooi dat
enkele mensen positief hebben gereageerd op de artikeltjes en mij informatie hebben aangereikt die ik u
niet wil onthouden. Ik beschreef o.a. de alom bekende Muralt constructies uit het begin van de twintigste
eeuw. Dat zijn de muurtjes op de dijk en de trapjes- of betonglooiing aan de buitenkant van de dijk. Ook
de betonnen plaat en de lantaarn kwamen aan de orde.
Muralt muurtjes en trapjesglooiing
Het verschil in constructie van de trapjesglooiing qua hoogte en de aanleg van een betonplaat tussen de
laatste rij perkoenpaaltjes of juist het ontbreken ervan zoals die was beschreven heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de aanleg ervan in een ander tijdsbestek heeft plaats gehad. Misschien speelde
voortschrijdend inzicht ook een rol. Het verschil is niet toe te schrijven aan het verschil in waterschap.
Wetenswaardigheid
In een artikel in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 oktober 1961 wordt melding gemaakt van de
laatste loodjes voor de dijkverzwaring bij Sirjansland. Daaruit blijkt het einde van de Muralt muurtjes die
stonden op de buitendijk vanaf Koos en Rianne Hanse (de Slikken van Sirjansland) in de richting
Bruinisse tot paal 0. Paal 0 is de scheiding van de waterschappen Bruinisse en Ooster- en Sirjansland
ongeveer bij de bocht in de dijk bij het melkveebedrijf van familie Verstege. De Muralt muurtjes zijn toen
afgebroken en doen sindsdien dienst als verharding op de kruin van de dijk.
Kustlicht Sirjansland
Het kustlicht, in de volksmond “de lantaarn” als baken voor de scheepsvaart is ook na de dijkverzwaring
van 1961 in functie gebleven. Wanneer het is afgebroken is mij niet precies bekend. Het heeft gestaan
waar nu tuindersbedrijf Kik aan de Dillingsweg is gevestigd. Vanaf 1961 werd het kustlicht elektrisch
aangestuurd. Dat was vroeger wel anders, toen brandde het kustlicht op petroleum en moest elke avond
worden ontstoken en ’s morgens weer worden gedoofd. Het kustlichtwachterschap was een serieus en
punctueel beroep dat door de familie De Ronde van vader op zoon tot 1961 is uitgeoefend. De
lichtwachter was ook verantwoordelijk voor het hele onderhoud van z’n kustlicht. Regelmatig moesten de
glazen worden gezeemd en moest de lichtopstand van nieuwe verf worden voorzien. De familie De
Ronde woonde op de boerderij onder aan de dijk waar nu het melkveebedrijf van de familie Verstege is
gevestigd. Naar verluidt was het lichtwachterschap een goed betaalde overheidsbaan die ervoor zorgde
dat op de boerderij een boerenknecht kon worden aangesteld. En dat was bij de familie De Ronde ook
het geval.

Dirk Fluijt

Deze foto is ter beschikking gesteld door dhr. P. Heijboer,
Dillingsweg 10 in Sir. Hartelijk dank!
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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

Advertenties
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Carbagerun Zomereditie, 3 juli t/m 7 juli 2017

Grootste straatrally van Europa
Ruim 1.350 teams uit het hele land hadden zich voor
deze Zomereditie van 2017 aangemeld, Er was plaats
voor 550. De ‘grootste straatrally van Europa’ vertrekt
vanuit Meppen (Dld.) en gaat onder meer door de
Baltische staten.

We zijn er klaar voor, vanuit Schiedam vertrekken we naar het Funpark in Meppen. Daar zal onze auto
gekeurd worden. We rijden in een Volkswagen Vento. Onze teamnaam is “Teambeterkiekjeuut!” Hier
gaan we ons klaar maken voor morgen, voor de echte start.
Maandag 3 juli. De eerste nacht in Duitsland overleefd, na een zeer geslaagd openingsfeestje. De nacht
is nog best koud en vochtig geweest, maar we zijn er helemaal klaar voor. Eerst naar de start voor de
route die we vandaag moeten rijden. Deze dag gaat dwars door Duitsland op naar Polen. Ongeveer 700
km gereden tot voor de grens van Polen. Dit was een zwaar dagje, omdat het alleen maar snelweg was.
We slapen weer in een tentje op een oud vliegveld.
Dinsdag 4 juli. Nadat we de route weer hebben opgehaald rijden we dus zonder navigatie, maar wel met
een Roadbook richting Polen. We hebben vandaag het meeste B-wegen gehad. Onderweg hebben we
een interessante bunkercomplex bezocht: de Wolfsschanze. Hier zou Hitler 4 jaar lang gewoond hebben
tijdens de oorlog. Na een lange rit komen we weer op onze camping aan.
Woensdag 5 juli. Vandaag vertrekken we naar Litouwen. Slechts een route van 500 km, maar wel met
een geschatte reistijd van 12 uur, dus dat zegt genoeg over het soort wegen die we tegen gaan komen.
We zijn nu ongeveer 2.000 km verwijderd van Nederland. Nog 200 km tot de finish van vandaag in
Litouwen. Vandaag gaan we lekker decadent doen en weer in een hotel slapen. Het komt vandaag ook
echt met bakken uit de hemel, zo slecht is het weer.
Donderdag 6 juli. Na een gezellige avond en een heerlijke nacht in het hotel, op een echt bed en na een
verfrissende douche, vertrekken we naar Estland.
Eerst passeren we Letland. Letland ziet er behoorlijk arm uit en de huizen zien er al helemaal niet uit. Om
over de wegen maar te zwijgen. Slechts 30% van deze wegen zijn geasfalteerd, De rest is onverhard. We
zijn inmiddels behoorlijk verwend, dus slapen we vannacht nogmaals in een hotel. De lange dagen
zittend in de auto breken je toch wel op. Morgen beginnen we aan de laatste dag.
Vrijdag 7 juli. Gisteren weer een beregezellige avond gehad op de piste. Vanmorgen ook best gemerkt.
We hebben inmiddels al 3.000 km gereden. Maar we geven natuurlijk de moed niet op. Vandaag is een
e
gedeelte van de terugreis begonnen. Dit is de 5 dag: de finishdag. De finish zal plaatsvinden in
Litouwen. Eerst komen we dus weer door Letland en Litouwen, met een knipoog naar Rusland en Wit
Rusland. We besluiten om op zoek te gaan naar het niet officiële drielandenpunt.
Toen we op een afgelegen landweggetje terecht kwamen, waar we uiteindelijk niet verder konden met de
auto, zijn we lopend verder gegaan. Toen we lopend bij een boerderijtje aankwamen, waar dus volgens
ons het niet officiële drielandenpunt was, zagen we al dat de boer en zijn vrouw niet op onze
nieuwsgierigheid zaten te wachten. Wat ons betreft net even te dicht bij Rusland in de buurt. We gingen
snel terug naar de auto op weg naar de finish.
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Daar komen we uiteindelijk om 22:00 uur aan. We hebben het gehaald, we zijn nu in het bezit van een
echte “I AM a carbagerunner” medaille. Vanavond eindfeest met ook de Scandinavische runners erbij nu
met zo'n 800 man op de camping.
Zaterdagmorgen om 6:00 uur weer vertrokken en om 2:00 uur s ’nachts weer thuis in Sirjansland.
Het was een hele mooie ervaring. Landen gezien, waar je niet zomaar naar toe gaat op vakantie. Het was
een mooi avontuur.

Mark van der Werf
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Concert@Sir aan de Dillingsweg 12
Na het succesvolle concert at Sir van Machiel, een ander
Concert@Sir
Ook dit evenement was bijzonder aangenaam door:
* De sfeervolle luistermuziek van de band PIETERSFOKKER
* De creatieve bijdrage van Nina Smit met expositie in de noodstal, tevens presentatie van haar eerste
boek
* Het poëtische moment met Janita Monna onder de appelboom…….de appels vielen net nog niet op de
dichtbundels
* De (h)eerlijke gerechten van de vegetarische slager catering
* En………zelfgebakken friet van de Sirse kleiaardappels
En last but not least……..de enthousiaste bezoekers die genoten van de culturele sfeer in het Sirse
landschap op 26 augustus jl. Waarbij zij ook nog heerlijk konden genieten van het prachtige, zonnige
weer die dag! Voor herhaling vatbaar……wie weet?
Heleen de Hulster-op ‘t Hof

Foto’s van Concert @ Sir bij fam. De Hulster
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Foto van Concert @ Sir bij fam. De Hulster

Advertentie

Yoga in Sirjansland
Sinds 2011 geef ik yoga in het Verenigingsgebouw van Sirjansland.
DRU yoga is een dynamische vorm van yoga toegankelijk voor alle leeftijden.
Op maandag van 19.30 tot 20.45 uur en op woensdag van 10.15 tot 11.30 uur.
De eerste lessen in 2018 starten op woensdag 3 januari en maandag 8 januari.
‘s Zomers bij mooi worden deze yogalessen in mijn tuin aan de Dillingsweg 12 gegeven.
Bel 06 40 45 27 26 of mail heleendehulster@gmail.com gerust voor informatie.
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De school in Sirjansland van toen
Deze foto komt uit het album van Willy Quist en is vermoedelijk gemaakt in het jaar 1947 of 1948.
De leerkracht (nr. 23) is de heer A. Heule.
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Vanaf de achterste rij aan de linkerzijde: 1. Ali Dalebout, 2. Rina Heijboer, 3 Hennie Dalebout,
4.Nelleke Klink, 5 ….. Olree?, 6. ……. Olree?, 7. Jannie Dalebout, 8. Willy Quist, 9. Piet (Hein) Zandijk
10. Piet Heijboer, 11. Koos de Jonge, 12. Kees Hogerhuis, 13. Pietje Goudzwaard, 14. Thea Zwaal,
15. Jannetje Zuidland, 16. Corrie Zwaal, 17. Jannie Zandijk, 18. Han Dorst, 19. Jacob Goudzwaard,
20. …..……?, 21. Piet Olivier, 22. …..……?, 23 De heer A. Heule.
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Bedrijvigheid

Voor het hoofdstuk “bedrijvigheid” in de dorpskrant De Sirene, is mij gevraagd een stukje te schrijven
over mijn Hondentrimsalon “de Knipperie”

Velen in en uit ons dorp, hebben het al een hele poos gadegeslagen … de bouw van “iets” op de
Lageweg 19. Veel opties hebben de revue al gepasseerd. Volgens de 1 werd het een appartement,
volgens de ander een theetuin. Toch werd al snel duidelijk, dat het een hondentrimsalon ging worden.
In januari van dit jaar ben ik gestart met de opleiding bij het HKI te Bunnik. Niet naast de deur, maar wel
bekend als een van de beste opleiders in deze branche.
Anderhalve maand geleden was het dan zover … mijn eigen hondentrimsalon was gerealiseerd. Mijn
partner Leo heeft er hard aan gewerkt, alle bouwwerkzaamheden zelf uitgevoerd en alle leuke details
bedacht.
Velen kennen mij hier op Schouwen-Duiveland en een ieder die mij kent weet dat ik een ongelofelijk groot
dierenvriend ben. Maar een speciaal plekje in mijn hart heb voor de trouwe viervoeter de hond. Groot,
klein, dik , dun, het maakt mij niet uit, ik vind ze allemaal geweldig. En zij mij blijkbaar ook.
Ik trim alle rassen, ze zijn allemaal welkom, geen uitzonderingen.
Met regelmaat word ik gebeld, of ik hondjes wil trimmen die het trimmen niet zo’n warm hart toedragen …
ze zijn niet te kammen, houden zeker niet van water, oei en u kunt misschien beter niet aan de pootjes
zitten, want … dan bijt ie pas echt.
Het schetst dan ook een ieders verbazing, als blijkt dat de hondjes bij mij gewoon lief in bad zitten, er een
feest van maken als ze op de tafel staan en dat het bijten is vervangen door ongelofelijke knuffelpartijen.
Hoe doet u dat? Wordt vaak gevraagd, ik heb geen idee. Ik kan alleen bedenken dat ik blanco met een
hondje starten wil, ze wellicht de oren van het hoofd af klets, ze overal aan laat snuffelen en uitleg wat
we gaan doen. Klinkt een beetje gek, toch lijkt het of ze het heel goed begrijpen. En alles wordt bij ons
beloond met een knuffel, een aai, of een snoepje. Merk ik dat een hondje toch stress opbouwt dan gaan
we even wat anders doen, even spelen of een wandelingetje maken door de weg. Het zijn kleine dingen,
maar het werkt. Geduld, en plezier in je werk zijn 1000 maal effectiever dan een constante NEE, niet
doen en hou op. Vandaar dat ik inmiddels al aardig wat klantjes heb, uit Middelburg, Oude-Tonge en
Rotterdam.
De werkzaamheden zijn heel divers, er komen honden om alleen de nagels te laten knippen. Er zijn
honden die iedere 4-5 weken komen voor een bad en/of borstelbeurt. En er zijn hondjes die iedere 10 –
12 weken komen voor een uitgebreide trimbeurt.
Hygiëne is van groot belang, voor u zelf en uw trouwe viervoeter. Een slecht verzorgde vacht biedt plaats
voor smetten, hotspots, mijten, vlooien en wormen. Sommigen van deze parasieten zijn een zoönose …
wat inhoudt dat ze besmettelijk zijn voor andere dieren en de mens. Verzorg de vacht van uw hond dus
goed, is het te veel werk, maak dan met regelmaat een afspraak om dit voor u te laten doen. Uw trimster
merkt vaak als eerste huidafwijkingen, schimmels en parasieten op en kunnen u voor erger behoeden.
Sinds kort ontvang ik ook op verzoek puppies .. ze komen dan een half uurtje en maken kennis met de
salon. We zetten ze op tafel, ze worden wat gekamd, de pootjes, oortjes en nageltjes worden bekeken en
de eigenaar gaat met een verzorgingsadvies naar huis.
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Het puppiehalfuurtje is gratis en gaat er puur om ze bekend te maken met de bezigheden in een salon en
het behouden van een gezonde vacht. Zodat, mocht het eenmaal tijd zijn om getrimd te worden, ze al
bekend zijn met de omgeving en de borsteltjes en kammetjes en het veel ontspannener kunnen ervaren.
Verder heb ik de volgende diploma’s er extra bijgehaald:
E.H.B.O. voor de hond en Sociale Hygiëne.
U kunt ons volgen via de facebookpagina van Hondentrimsalon de Knipperie. Het is ook mogelijk om via
facebook een afspraak te maken, maar even beller is sneller en voorkomt teleurstelling.
Tot ziens! Bij Hondentrimsalon ”de Knipperie”
Monique Brusselaars
Lageweg 19
Sirjansland
Tel.: 06 – 55 06 96 36
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Bericht vanuit het dorpshuis
“Na de nieuwjaarsreceptie gaan we dicht. Een week of drie. Er gaat
verbouwd worden! Het magazijn wordt geïsoleerd en er komen plavuizen
op de vloer. Het zal een stuk hygiënischer worden en met wat
stopcontacten erbij kunnen we er ook meer gebruik van maken. Ik hoop
heel erg op grotere koelkasten, maar of het zover komt?”
Christa kijkt peinzend.
“Met evenementen zoals Koningsdag of Winterfeest is het moeilijk, je kan toch geen lauw bier gaan
schenken hè? Ook verjaardagen bijvoorbeeld, gebak en hapjes … een gewoon koelkastje is dan
natuurlijk niet genoeg. Maar we gaan het wel zien. In elk geval krijgen we een oven en een kookplaat. De
rest wacht ik maar af…
We hebben op dit moment net onze eerste “tafelen in de buurt” gehad.
Het was echt heel leuk en gezellig en met 26 mensen toch redelijk bezocht, vind je niet?
Dat kan echter alleen met vrijwilligers, want een maaltijd maken in het dorpshuis gaat nu (nog) niet.
Maar zoals gewoonlijk hier op Sir: alles kan! In dit geval maakte iemand thuis gehaktballen, een ander
kookte boontjes enz. Dat werd gebracht en in warmhoudschalen gedaan. Zo krijg je ook een buffet!
Of het voor herhaling vatbaar is? Zeker wel! Maar even afwachten met de plannen tot na de verbouwing,
dan weet ik wat meer qua mogelijkheden.
Eerst ook nog de kerstborrel. Met het Oosterlands Oranjekoor. Elk jaar doen we iets met de kerst, een
high-tea of lekkere hapjes op de klepmiddag, maar een heleboel mensen werken en als we het nou ‘s
avonds doen …. ik ben zo benieuwd en hoop natuurlijk dat het een succes wordt!
Verder verloopt alles naar wens.
De yoga twee keer in de week, de schilderclub met rond de tien deelnemers/liefhebbers en dan de gym
… ook dat gaat prima, er zijn weer nieuwe mensen bijgekomen!
Het Winterfeest in maart gaat er dit jaar veelbelovend uitzien … we hebben Slitter weten te contracteren!”
Christa lacht: “Voor wie die band niet kent, komen hoor, ze zijn echt heel erg goed. We gaan er gewoon
een topavond van maken, in samenwerking met Sir Vooruit zal dit zeker weer gaan lukken!”
Jeannette Jongman
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Even voorstellen

Op een regenkoude - en donkere avond in november heb ik een afspraak met de familie De Valk die aan
de Lageweg 9 zijn komen wonen. Ik word begroet door de vrouw des huizes Anne de Valk-Bij de Vaate.
In een hoekje van de keuken ligt een erg stevig gebouwd huisdier op de vloertegels te slapen….waarover
straks meer. Wim de Valk, haar echtgenoot, zit al in de huiskamer te wachten om mijn vragen te
beantwoorden voor deze rubriek ‘Even voorstellen’.
Hoe komen jullie in Sir terecht? Wim was enkele jaren geleden op zoek naar een huis met een grote
schuur c.q. opslagruimte. Hijzelf is ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) en werkt als tegelzetter. Een
woning met een grote schuur in Dreischor aan de Molenweg viel af. Ja dan maar verder zoeken.
Een andere voorwaarde die Wim had was dat zijn nieuwe onderkomen in de buurt van zijn ouderlijk huis
moest zijn. (Zijn ouders wonen nog in Oosterland.) En toen kwam dit huis beschikbaar. Wim, destijds 24
jaar, kocht de woning op 8 juli 2014. Hij was toen-der-tijd van plan om slechts enkele kleine
aanpassingen uit te voeren want als vrijgezel met werkweken van ca. 80 uur was hij toch niet zoveel
thuis. Maar het kon verkeren.....
Want in 2014 ontmoette hij de toen 19 jarige Anne Bij de Vaate uit Nieuwerkerk en kregen zij een relatie.
Anne was toen nog met haar studie voor HBO-verpleegkundige in Vlissingen bezig. En dat was de reden
dat er toen wel verbouwd en gemoderniseerd moest gaan worden in deze woning uit de 50-er jaren. Het
resultaat mag er zijn! Alleen de deuren naar de voorkamer met de oude glas-in-lood ramen zijn gebleven.
Gedurende deze 3 jarige verbouwing is alles vernieuwd en aangepast aan de huidige wooneisen en
wensen van hen beiden.
Op 7 juli 2017 zijn Wim en Anne gehuwd en zij hebben dit met vele familieleden, vrienden en collega’s
gevierd. Want van feesten en gezelligheid houden ze beiden even veel. Anne en Wim hebben heel veel
gemeen stel ik vast als ik hoor dat ze ook beiden nog 1 broer en 1 zus hebben.
Hebben jullie nog hobby’s die het vermelden waard zijn wil ik weten…”Natuurlijk” geeft Wim aan: “Ik hou
e
van klussen in huis en in de tuin. Mijn werk is eigenlijk ook mijn hobby. Sinds mijn 15 jaar werk ik in de
bouw”. Wim begon bij Heijmans waar hij voor verschillende woningbouwverenigingen heeft gewerkt.
Toen hij 21 jaar oud was is hij voor zichzelf begonnen. Nu wordt hij vaak als ZZP’er ingehuurd door
bouwbedrijven zoals bijv Jumelet, maar ook werkt hij bij particulieren. Hij werkt met vele andere ZZP ‘ers
samen, maar verzorgde altijd zelf zijn eigen administratie. En nu Anne er is gaat zij dit oppakken en hier
voor zorgen.
Met een club ZZP’ers werken is heel erg handig zegt Wim, als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt of met
vakantie wil. Zijn vader, neef en een paar goede vrienden van hem zijn ook ZZP ‘ers en dat bevalt hem
uitstekend. Ook opdrachtgevers zijn tevreden over het geleverde werk.
Anne werkt nu 28 uur op de afdeling heelkunde in het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes. Haar grote
hobby is koken en bakken. En gezelschap hè…. Ook dat vindt ze heel erg leuk. Hoe meer mensen hoe
leuker…..
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Als ik bij de achterdeur mijn schoenen weer aantrek komt huisdier nr. 2 naar mij toegelopen. Dit is ook
een grijs gecyperde kater die, net als de andere die overigens nog steeds in het hoekje van de keuken
ligt te slapen, even gedag komt zeggen door mij een kopje te geven. Hoe heet deze wil ik weten? Ze
heten beiden Jut en Jul. Wie is Jut? Geen idee, we noemen ze samen maar zo. De ene is vele malen
ranker dan de andere: het zijn broertjes van elkaar van een half jaar oud. Zij waren tot voor kort erg
schuw, maar gelukkig is dat al aardig veranderd. Ik wens Anne en Wim goedenavond en geef de ene kat
van Jut en Jul, die nog steeds bij mij staat, een aai over zijn bol.
Bedankt Anne en Wim voor jullie bijdrage. De redactie van de Sirene wenst jullie een hele fijne toekomst
samen in Sir!
Joke Goudzwaard

Advertentie
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf de jaren 60 .. door Joke Goudzwaard
Het wederopbouwplan van Sir na de ramp van 1953 van de gemeente Oosterland, waartoe Sirjansland
behoorde, gaf de aanzet tot een kleine uitbreiding van ons dorpje met ca. 20 nieuwe woningen. (De
geschenkwoningen waren hierbij niet meegeteld.)
In onze vorige editie heeft u kunnen lezen over de nieuwbouw van de vijf woningwetwoningen eind jaren
50 aan de Kerklaan en nu wilde ik de volgende uitbreiding, lees nieuwbouw, aan de orde brengen die
daarna werd voltooid in Sir. Natuurlijk zijn er niet alleen woningwetwoningen gebouwd, ook werden vele
boerderijen in de periode tussen 1953 tot ca. 1960 herbouwd.
Van Ingrid Krabbe ontving ik de informatie hierna over de nieuwbouw van
boerderijen in de polder van Sir. Dank hiervoor!
Uiteraard waren vele boerderijen na de ramp vanwege hun ligging zwaar
beschadigd en vele families waren hierdoor genoodzaakt om op een andere
locatie hun bedrijf voort te zetten. Dit betrof onder meer:
Fam. M. Stuik, zij woonden voorheen aan de Stoofdreef en verhuisden naar de Noord Hogeweg. Ook de
Fam. H. Olree vertrok van het Hogezand naar deze Noord Hogeweg. Evenals de Fam. W. Goudzwaard
die van de Achterweg (Lageweg) naar de boerderij ‘”Gantel” verhuisde: deze boerderij stond daar al
maar de toenmalige bewoners waren vertrokken naar de Noord Oostpolder. (Tegenwoordig de boerderij
van de Fam. Oomen.) Verder verhuisde de Fam. D. Fluijt van de Achterweg naar de Bredeweg. De Fam.
J. v.d. Maas (toen net gehuwd) vertrok naar de “Klaverweide” aan de Bredeweg; deze boerderij was van
zijn zwager en zuster die helaas de ramp niet hebben overleefd. De schuur stond er nog, maar het huis is
opnieuw gebouwd. De Fam. C. de Jonge verhuisde van de Achterweg naar de Zandweg (dit was het
bedrijf van zijn schoonvader) waar een nieuwe schuur werd gebouwd, ook dit huis stond er nog. De Fam.
P. Heijboer (ook toen net gehuwd) vertrok van de Stoofdreef naar het bestaande bedrijf van zijn oom dhr.
J. van Popering aan de Dilingsweg. En de Fam. B. de Ronde mocht, als een van de eersten ter
compensatie van hun verloren gegane woning, hun intrek nemen in een Noorse Geschenkwoning.
De herverkaveling was inmiddels achter de rug (Herverkavelingswet Noodgebieden 1954-1962) en
diverse gemeenten werden in 1961 samengevoegd. De gemeente Oosterland ging toen over in de
gemeente Duiveland en het gemeentehuis verhuisde van Oosterland naar Nieuwerkerk. Of dit de reden is
geweest dat archiefstukken over de uitbreiding van Sir moeilijk terug te vinden waren…….?! Dat zou
mogelijk een reden kunnen zijn. Want wat bleek tijdens mijn speurtocht: de bouw en/of herbouw van
woningen uit die periode zaten in zoveel verschillende archiefmappen dat ik er een beetje moedeloos van
werd. Behalve de door Ingrid Krabbe hiervoor genoemde boerderijen werden er in de jaren 1957-1969
ook door een aantal particulieren zelf nieuwe woningen gebouwd in ons dorp. Het merendeel hiervan was
gesitueerd aan de Achterweg c.q. de Lageweg.
Nieuwbouw was ook wel erg hard nodig, zoals u uit de onderstaande tabel kunt opmaken: hieruit blijkt dat
36% van het totaal aantal woningen in die periode in ons dorpje slecht van kwaliteit was ten opzichte van
de andere dorpen in de gemeente Duiveland.
Locatie

Slechte kwaliteit
woning

Nieuwerkerk

10%

Oosterland

15%

Ouwerkerk

16%

Sirjansland

36%

Buitengebied gem.

4%

Mijn zoektocht in de vele dossiermappen uit het archief over die tijd van Sir (vergunningaanvragen,
uitbreidingen etc.) bevatten vaak heel andere documenten en/of tekeningen. Weliswaar van locaties in de
gemeente Duiveland maar niet van Sir: Zo trof ik een bedrijventerrein aan ….. nota bene in Nieuwerkerk!
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Terwijl dit archiefstuk toch echt over de nieuwbouw van de beginjaren 70 in Sir zou moeten gaan…..! Wel
vond ik de bouwvergunning van een bedrijfswoning in 1971, waarvan de huidige woning van Marieke
Heijboer aan de Lageweg er één van was. (Terwijl er 2 bedrijfswoningen zouden zijn gebouwd in die
periode, maar welke woning nr. 2 was viel niet snel te herleiden.)
De kern van Sir werd in die jaren door de toenmalige directeur van de Provincie Zeeland (dhr. drs.
A.J.H.M. Mutsaers) te klein bevonden voor een eigen complex bejaardenwoningen. In 1970/1971 diende
de aandacht uit te gaan naar woningverbetering en aanpassingen zodat bejaarden in hun eigen huis
konden blijven wonen. Hoe vooruitziend was deze man wel niet in die jaren…….!
Helaas betekende dit dat er in Sir dus vanwege het kleine inwonertal niet werd gewerkt aan het idee om
dan maar het aantal woningen te vergroten. Nee, de oplossing werd gezocht in het uitbreiden van
verblijfsrecreatie vanwege de ligging tussen Bruinisse en het Dijkwater! De plannen daarvoor zagen in
1970/1971 het licht. En zoals dat gaat met plannen….. deze worden vooral aan de tekentafel of achter
een bureau bedacht…. Dat bleek onder meer toen men de Bredeweg wilde verleggen richting de
Dillingsweg. Deze was op tekening gesitueerd dwars door de begraafplaats heen! Gelukkig werd deze
fout tijdig ontdekt en werd de weg iets meer naar het oosten aangelegd.
Het achterwege blijven van nieuwbouw leidde bij vele inwoners van ons dorpje wel tot actie. De bijgaande
handtekeningactie die zij op 24 april 1972 naar B & W hadden verzonden, waarin werd verzocht om
meer woningen in Sir te bouwen, was het resultaat! Of dit daadwerkelijk tot resultaat heeft geleid? Dat
heb ik helaas nog niet kunnen terugvinden. Daarover meer in de volgende Sirene.

Ook wil ik u toch nog iets opmerkelijks uit de archieven tonen. Uit de onderstaande tabel van 1 december
1972 blijkt dat het merendeel van de woningen in ons dorpje in eigendom was.
Vergelijk dit maar eens met de overige kernen in Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Ons kleine Sir
staat bovenaan! Waar een klein dorpje groot in kan zijn, nietwaar?
Locatie

Woning

Woning

Woning

Eigenaar

Huur

Niet perm. bewoning

Nieuwerkerk

65%

35%

4

Oosterland

60%

40%

3

Ouwerkerk

58%

42%

17

Sirjansland

84%

16%

3

Buitengebied gem.

89%

11%

14
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De Kookpen door Nelly Veeningen
Vanwege familieomstandigheden wordt deze Kookpen niet verzorgd door Marjan Vane, maar door haar
overbuurvrouw Nel Veeningen. Marjan zal de volgende kookpen in 2018 oppakken ……..

Gebakken knolselderij met bloedworst
Ingrediënten:
250 gr. stevige aardappelen
½ knolselderij (de rest kan men invriezen)
150 gr. sperziebonen
1 cm dik plak ontbijtspek
1 eetlepel boter
2 plakken bloedworst *)
Peper, zout en bloem.

Aardappelen schillen, in parten snijden en bijna gaar koken.
Knolselderij schillen en in dobbelsteentjes snijden.
Bonen afhalen en in kleine stukjes snijden. De selderij en de bonen samen ca. 3 à 4 min. koken met
water en zout. Daarna afgieten en met koud water afspoelen.
Plak spek klein snijden (in blokjes) en uitbakken tot licht krokant. Spek uit de pan halen, selderij en bonen
en aardappelen goudkleurig bakken, spek toevoegen en op smaak brengen met peper (wel warm
houden.)
Kruid de bloedworst met peper en zout en haal dit door de bloem. Daarna bruin en krokant bakken in de
boter in een koekenpan op een matig vuur, niet te lang want anders wordt de worst te droog!
Blus de jus af en geef het er apart bij. Serveer de groenten op het bord met de bloedworst er bovenop.
Lust je geen bloedworst dan kan je dit ook vervangen door verse worst of saucijsjes. *)

Eet smakelijk!

Nelly Veeningen

Ik geef de kookpen door aan:

Marjan Vane

Snelcursus Zeeuws *)

U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! En nee, u kunt
er niets mee winnen…..
“Spele dêje mun vroeher mit ’n ouwe aemer, nieptange in ’n kromme roestihe spieker……”
“Kiek zukke diengen kâje mee maeke iero…….”
In noe ner uus!
‘Ik mocht thuus nooit niks zaehe……”

De vertaling in het Nederlands treft u aan op pagina 38
31

Sir Vooruit
Hallo bewoners van Sirjansland en vrienden van Sir Vooruit,
Met de start van het maken van dit onderwerp kwam ons ter ore dat ons een oud-bestuurslid ontvallen is.
Op 82-jarige leeftijd is op 13 november Rinus Pronk overleden. En al nadenkende over de inhoud van dit
stukje in de Sirene moest ik toch even terugdenken aan een aantal jaren terug waarbij een andere oudbestuurder Jaap-Jan op ’t Hof en ik een aantal bestuursleden van vroeger bezocht hebben onder het
mom van ‘Sir Vooruit op bezoek bij ….’. Rinus Pronk hebben wij in 2008 bezocht en hij woonde toen in
Bruinisse. Maar Rinus was ergens in 1972 op het dorp komen wonen en heeft dat gedaan tot 2000. In die
jaren is hij langere tijd actief geweest voor Sir Vooruit. Samen met vele anderen waarvan de meeste hier
nu nog gewoon onder de mensen op het dorp zijn. En nu loop ik het gevaar dat ik iemand vergeet ()
maar als ik ze bij naam en toenaam mag noemen dan zijn er dat toch nog aardig wat. Jan Neele, Tilly
Sommer, Ingrid Krabbe, Gerard Oele, Cees Struijk, Philomene op ’t Hof, Dirk Fluijt, Linda de Bruine,
Janneke Hordijk, Arjan de Hulster, Rien Bodbijl, Rianne Hanse, Izaak op ’t Hof, Jacques Visser, Marjan
van de Anker, Anita de Munnik, Jessica Ahrens, Wim Mulders, Ellen Westerbeek, Petra van der Zande,
Jaap-Jan op ’t Hof, Eline Boonman, Marieke Heijboer en Stephanie Flikweert. Een mooi stelletje bij
elkaar;. Helaas zijn er ook enkelen overleden /en sommigen zijn verhuisd. Dat is met een ‘oude’
vereniging en bestuur onontkoombaar. En als jullie nu denken dat alleen bestuursleden iets doen, dan is
dat natuurlijk niet waar. We kunnen bijna altijd een beroep doen op de rest van de bewoners om dingen
voor elkaar te krijgen. En dat allemaal vrijwillig! In de huidige tijd spreekt men over ‘burgerparticipatie’.
Dat we meer met elkaar moeten doen om onze woonomgeving leefbaar te houden. Maar wat dat betreft
wordt dat hier op het dorp al decennia met elkaar gedaan. En daar mogen we met z’n allen best trots op
zijn!
Maar goed, Rinus Pronk dus. Ik vond het wel gepast een stukje uit dat interview hieronder te plaatsen.
Het geeft een mooi tijdsbeeld van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een aantal van die mooie Sir Vooruit
dingen zijn er na al die jaren nog steeds terug te vinden.
Rinus vertelde hoe hij op Sirjansland terecht kwam. En in Sirjansland Vooruit:
…… Rinus ging in Burgh in de kost bij mevrouw Beije en heeft uiteindelijk 4 jaar op de school gewerkt.
Via de school kwam hij in contact met een doof meisje van der Have uit Burgh. Dit meisje ging uiteindelijk
naar het Doveninstituut in Rotterdam en toen Rinus in contact kwam met dit instituut was hij meteen
verkocht. Toen daar een vacature vrij kwam solliciteerde hij daar en is er uiteindelijk 40 jaar (!) gebleven.
De liefde voor Schouwen-Duiveland is echter altijd gebleven en zo gebeurde het dat hij en zijn vrouw nog
vele jaren op Schouwen kwamen en fanatiek paardenliefhebber werd. We laten Rinus vrij vertellen: “Wij
konden via de familie Van de Graaf paarden gebruiken. Toen na vele jaren de nieuwe tolbrug geopend
werd (Haringvlietbrug) bestond er voor ons ineens de mogelijkheid om én op Schouwen-Duiveland te
wonen én te kunnen blijven werken in Rotterdam. Via diezelfde familie Van de Graaf hoorde wij dat er in
Sirjansland een huisje te koop was. Mevrouw van Elderen ging naar het bejaardenhuis en Dirk Hanse
had dat huis gekocht, of verhandelde dat voor haar, maar dat weet ik niet meer zeker. In ieder geval heb
ik op een mooie dag bij Dirk aangeklopt en werden we het al snel eens over de koopprijs van het huis en
van een stukje grond dat achter het huis lag. Ik werd in Sir ontvangen als in een warm bad! Man, wat er
allemaal niet voor ons geregeld werd! Het huis was in een dergelijke staat dat op een gegeven moment
alleen nog de buitenmuren rechtop stonden maar vele lieve mensen zoals Ingrid en Tinus Krabbe,
Martina en Kees de Jonge (zij maakten ons hele huis schoon! Zomaar!), Marien Verstraete, (ik zie hem
nog al die IJsselsteentjes van ons huis schoonkappen), Hans de Vlieger (die verhuisde ons van
Rotterdam-Hoogvliet naar Sir, ook zomaar!) en meester Heule (er staat nog op m’n netvlies gedrukt dat
hij met de kruiwagen voor ons zand kruide). Heule kende ik nog uit m’n Burghse tijd, ons
schoolkorfbalteam verloor namelijk altijd van het schoolteam uit Sir. Man, wat waren die goed!” Verder
werden Joop Capelle en Stouten ingehuurd om het huis op te knappen. We schrijven ergens in 1972 en
1973. Rinus en Ursel en hun kinderen Annegreet, Marijke en Riny kwamen in de Kerklaan te wonen. Ze
kwamen naast een stukje land te wonen dat door augurkenkweker Beije gepacht werd. Die man was een
‘apart figuur’ maar bijzonder aardig. Hij had een schuurtje waar het altijd vreselijk warm was en door
middel van blikjes en dergelijke bij elkaar gehouden werd. Hij was heel goed met dieren, hij heeft ooit nog
eens een veulen van mij goed behandelt. Verder had hij bokken en geiten en pruimde tabak”.
“Meteen na ons intrekken in Sir vond Ursel dat ik ook aan de diverse activiteiten mee moest doen. Ik
denk niet dat we toen al spraken over de naam “Sirjansland Vooruit”, het was gewoon een mengelmoes
van Oranjeactiviteiten, ijsvereniging en korfbal en daarnaast het behartigen van dorpsbelangen. Wel was
het zo dat we in 1973 een groot evenement hadden toen Juliana 25 jaar vorstin was.
Hier hebben wij (red.: meester Heule, Ingrid Krabbe, Dirk Fluijt, Hans de Vlieger, Tilly Sommer, Jan op ’t
Hof, Rinus Pronk) heel veel voorbereidingstijd aan besteed. Beregezellig!
32

Samen in een schuurtje oneindig aan papieren rozen
werken om een feestpoort te maken voor Koninginnedag.
Ook hebben we iets unieks georganiseerd: een
Oranjemarkt. Dat was een groot succes. Van heinde en ver
kwam men naar Sir om dit mee te mogen maken. Het was
ontzettend druk in de Dorpsstraat. Er werd in die tijd veel
gesponsord voor de Oranjemarkt door bedrijven en in grote
mate door Dakkies Bar. Ik heb echt hele goeie
herinneringen aan die tijd”.
Op onze vraag of hij nog wat herinneringen wilde ophalen
aan zijn Sir Vooruit tijd volgde een aaneenschakeling van
gebeurtenissen die we u uiteraard niet willen onthouden.
e
Rinus vertelt: “Heule en Ingrid Krabbe lopen verkleed door het dorp, het 1 Rad van Avontuur (dat ding
was loeizwaar en een ijzerzaagje bepaalde het nummer waar hij stopte, ik moest hem echter altijd een
extra duwtje geven want hij dreigde altijd bij hetzelfde nummertje te stoppen…) gemaakt met hulp van
Hans de Vlieger en de vader van Rudi Jongman, Cees Stouten die het ‘spijkers slaan’ regelde (oh ja, da’s
waar ook, toen Cees uit Kerkwerve naar Sir verhuisde aan de Kerklaan hebben we nog een grote
ooievaar boven op z’n huis gezet. Dat ding heeft er nog jáááren gestaan), Hans die een groot draaiorgel
geleend had en met dat geluid door de hele Dorpsstraat dreunde, Leo de kastelein die ons flink matste
met van alles en nog wat, herauten te paard, (zij liepen door Sir heen en kondigde met een statige
proclamatie Koninginnedag af), ijsfeesten op het Dijkwater (met echte generators en de koek en zopie
van Willy van Ast), Rinus Bolier die oliebollen bakte, het orgeltje van Paula waar ik nog in de Dorpsstraat
op gespeeld heb en de Sinterklaas die in ons dorp kwam. Mijn tijd in Burgh en Sirjansland waren het
beste van mijn hele leven ….”…
Tsja. Dan maar weer terug naar de actualiteit. Sinds de vorige Sirene hebben we weer een beregezellige
dorpsbarbecue gehad. Echter, net als vorig jaar, waren de weergoden ons niet goed gezind. Het was
koud en nat. Als alternatief hebben we de barbecue in en buiten het dorpshuis gehouden. En dat was
heel prettig! Binnen warm bij de kachel, en buiten in de regen onder de partytent. Het was op die manier
goed te doen maar we verlangen wel weer eens naar zo’n mooie warme zomeravond buiten op straat in
de buurt. Wellicht volgend jaar? De dorpsbarbecue houden we er voorlopig gewoon lekker in!
Wat dit jaar niet meer door ons gefaciliteerd werd is de medewerking aan de viering van Halloween. Strikt
genomen hebben we niet meer de vraag gekregen vanuit het dorp. En bij navraag blijkt het dit jaar niet
echt te leven op Sir. Of dat goed of slecht is laten we in het midden, maar Halloween is in ieder geval niet
georganiseerd. Misschien wordt het tijd voor heel iets anders rond het Herfstjaargetijde.
Sinterklaas kwam ook dit jaar weer op ons dorp. Zeer spectaculair zelfs! Dat die goede oude Sint af en
toe de tijd vergeet en dat hij dreigde te laat te komen werd door de Zwarte Pieten slim opgelost!
Vliegensvlug kwam hij naar Sir. En hoe! Gelukkig maar, want er waren toch veel kinderen op het feest
afgekomen!
We gaan dit jaar wel iets nieuws proberen. In collegiale samenwerking met de activiteitencommissie van
het dorpshuis wordt op donderdagavond 21 december vanaf 19.30u een Kerstborrel georganiseerd. In
een warme sfeer én met medewerking van het Oosterlands Oranjekoor gaan we een fijn begin van de
Kerst inzetten. We hebben er nu al zin in!
Begin volgend jaar (2018) organiseren we op vrijdag 12 januari vanaf 19:00 uur onze oude vertrouwde
Kerstboomverbranding.
En schrijft u maar alvast in de agenda: op zaterdag 17 maart 2018 20:00 uur is er weer een editie van het
Sirse Winterfeest in het Dorpshuis.
Rest ons u allen nog prettige feestdagen en voor nu alvast een gezond 2018 toe. Tot Sir!
Ton Wingelaar
Uw secretaris van Sir Vooruit
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Bijzondere foto of bijzonder verhaal?
Een foto van een ei……? Wat is daar nu zo bijzonder aan zult u denken. Toch geen fipronil….? Of een of
andere kippenziekte? Nee hoor, niets van dat alles. Dit ei is in de jaren 90 gelegd door een van de kippen
die toen bij Han Fluijt en Riet Goudzwaard aan de Sportweg 13 in Sirjansland woonde. Dit ei is, ter
vergelijking met het kuikentje dat u op de voorgrond op de bijgaande foto ziet, neergelegd om te laten
zien hoe klein dit diertje toen was. Want over dit vogeltje gaat dit verhaal. Voor alle duidelijkheid: dit was
geen kuikentje van een kip. Hoe dit diertje in het leven van Han en Riet verzeild is geraakt leest u
hieronder.

De “boosdoener” die dit op zijn geweten had was dit hondje in de
poezenmand hieronder. Hij heette Pluis en hij was er de oorzaak van
dat er een kuikentje werd geboren op
een wel erg vreemde wijze.

Joepetee ca. 1,5 week oud en een kippenei

Pluis was opgegroeid op een Brabantse boerderij. Hij wist dus wat stropen
was…. En zo kon het gebeuren dat hij een nest vond met eieren. Vermoedelijk had hij het vrouwtje
verjaagd die daar op dat nest zat te broeden. Hij liep wel vaker een eind vooruit, maar nu bleef hij toch
wel erg lang uit het zicht… en omdat ik geen idee had waar hij op dat moment zat riep ik hem bij me.
Plots kwam hij terug met een ei in zijn bek. Een heel zwaar en behoorlijk warm ei én helemaal gaaf .…
Snel onder mijn shirt gestopt en meegenomen naar huis waar ik mijn zus had gebeld met de vraag of zij
wist of ma en Han, want zo noemden wij hen, misschien een broedzieke kip zouden hebben. (Zij waren
echter nog met vakantie, dus even bellen naar hen kon toen niet.)
We besloten samen toch maar even naar Sir te rijden met het ei, wederom warm ingepakt onder mijn
shirt, om te kijken of wij het onder een van de kippen konden leggen. Toen wij in Sir arriveerden bleek er
helaas geen enkele kip broedziek te zijn. Wat nu? Misschien was een van de duiven van Han wel
broedziek ….? Je wist maar nooit. En dat bleek een schot in de roos te zijn: Want ‘Tut” zat inderdaad
hoog en droog op haar nest. Dus onder haar werd het ei neergelegd. Snel nog even een briefje
geschreven voor Han en ma met de tekst: ” Pluis heeft een ei gevonden. Wat het is weten we niet…. Ligt
onder een van de duifjes….. Groetjes Janny en Joke.”
En zo verlieten we beiden Sir. Enige tijd later werden we gebeld met de mededeling van ma: “Muh ebbe
‘un tiekje……*) Het zat in het nest naast Tut.”

Enfin wij op kraamvisite…. Geen idee wat voor diertje we aan
zouden treffen. Bleek het een vrouwtjesfazantje te zijn. Ze werd
Joepetee genoemd… Ze groeide op in een grote caviakooi met
zand, een warmhoudlamp, de houtkachel en een grote oude sok
van Han waar ze als kuikentje in sliep.

De nog jonge Joepetee aan het middageten met Han Fluijt

*) We hebben een kuikentje
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Madame at graag ei, gebakken of gekookt … dat maakte haar
niet uit, appelmoes, vla, sla. Kortom alles wat de pot schafte at zij
het liefst mee. Gekookte erwtjes had haar voorkeur; absoluut
geen rauwe! Alhoewel ze ook speciaal fazantenvoer kreeg ging
haar voorkeur toch uit naar echt mensenvoer.

Joepetee eet het laatste restje gebakken ei

Gingen Han en ma op vakantie dan werd Joepetee met kooi en al ook ingepakt en meegenomen, want
dat arme dier kon toch niet alleen thuis blijven….!? Samen met de poes zat zij dan op de achterbank van
de auto. Veel bekijks hebben ze wel gehad zo met zijn allen op de camping!
Omdat Joepetee door mensen was grootgebracht, liep ze altijd in de buurt van ‘haar’ familie. Dit bracht
Johan Onderdijk ertoe om telkens te komen vragen wanneer deze vogel nou toch eens los zou worden
gelaten……. Want hij wist er wel raad mee, verzekerde hij……. Maar ma liet dat zeker niet gebeuren!
En zo leefde er ooit eens een vrouwtjesfazant op de Sportweg 13 in Sirjansland, die daar een luizenleven
heeft geleid. Ze kreeg haar natje en haar droogje op tijd. En als ze eens een keer werd overgeslagen
terwijl de familie zelf zat te eten dan zorgde ze er wel voor dat zij ook haar deel kreeg. Kortom dit was en
is het waargebeurde verhaal door de vondst van de kleine Pluis en de uitbroedpoging van duif Tut.

Joepetee op schoot bij Han

Joepetee voor de kachel

Joepetee heeft de respectabele leeftijd van 9 jaar gehaald.

Joke Goudzwaard

Heeft u ook een merkwaardig verhaal bij een foto of een wilt u ook iets bijzonders vermelden?
Laat het de redactie dan weten. Namen en telefoonnummers treft u aan op de achterzijde van deze
Sirene.
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Wist je dat …………….

Er ontwikkelingen zijn die het mogelijk gaan maken om gewassen te kweken op
zeewater? Tomaten zo‘n gewas is?
Dit op de voet gevolgd wordt door kweker D.T. van Noord die met een scheef oog naar de Grevelingen
kijkt die wel héél dichtbij is?

Sinterklaas zich dit jaar gruwelijk verslapen had?
Hij alleen nog op tijd kon zijn door gebruik te maken van een
helikopter? Dat half Sir stijf stond van spanning: wat doet hier nou
die helikopter boven ons dorp?
Zoiets nog nooit vertoond is, maar weer eens bewijst dat “aoles ier”
kan?

Dat Ad Nuijten hele lekkere gehaktballen kan maken?
Hij dit voor het tafelen in het dorpshuis heeft gedaan?
Hij er zelf niet van at?
Dit tot nadenken stemt?
De CZAV op Sir ongekend populair is onder de boeren is op het hele eiland?
Er tot diep in augustus nog van overal tarwe is aangevoerd, zelfs uit Zonnemaire en Kerkwerve?
De oorzaak ervan is, dat er een gigantische omweg gemaakt moest worden naar CZAV Zierikzee en
Sirjansland dus veel sneller was?
Dat er blijkbaar op Sir ook behoefte is aan een “openbaar toilet”?
Liefst dan wel uitgerust met een computer (spelletje?) en een dekbed om
de billen warm te houden?
De jaarlijkse barbecue wegens slecht weer uitgeweken is naar het
dorpshuis? Dit een buitengewoon geslaagde oplossing was?
Dat er mensen waren die hun eigen servies meegenomen hadden omdat
van plastic eten niet bevalt? Die mensen Marga en Lo heten en hun idee
mogelijk besmettelijk is? En goed voor het milieu?
Er op de “Staert” een machtig mooi huis gebouwd gaat worden?
Dat de eigenaren Ageeth en Willem heten en er volgend jaar al hopen te wonen?
Dat de Sirene ook aan hen gaat vragen om zich voor te stellen in onze rubriek?
Dat er in Dijkwater wel 60.000 bomen zijn gerooid?
Deze jonkies verder mogen groeien in Polen en dat er zoete appeltjes aan komen?

De vijftigste editie van de Eilandwedstrijd gewonnen werd
door onze eigen Dirk Fluijt?
Dat dit een competitie is om wie de meeste vis vangt?
Dirk wel 140 cm opgehaald heeft, verdeeld over 7 vissen?
Wij er onderhand toch wel op mogen hopen dat er binnenkort
op het dorp een viskraam geopend wordt?
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Collecteopbrengsten 2017
De collectanten van Woord en Daad hebben in ons dorp € 93,55 opgehaald.
De collecte van de Brandwondenstichting heeft in Sir € 170,35 opgebracht.
De Nierstichtingcollecte heeft € 202,15 opgeleverd.
De collecte voor het Dierenasiel Schouwen-Duiveland heeft € 274,07 opgebracht.
Alle gevers, en uiteraard ook alle collectanten en coördinatoren, heel hartelijk dank hiervoor!

Oplossing Snelcursus Zeeuws van pagina 31
Spelen deden we vroeger met een oude hamer, nijptang en een kromme roestige spijker;
Kijk, zulke dingen (zaken) kan je meemaken hier….
Ik mocht thuis nooit iets zeggen….
En nu naar huis …!

Verkleed schaatsen in 1963 uit het fotoalbum van Kees Heule

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

Wat is een Repair Café?
Het Repair Café (RC) is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het RC wordt
gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren van kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn
deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en –vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers
nemen van thuis kapotte spullen mee. In het RC gaan ze, met behulp van de deskundigen, zelf aan de
slag. Wie niets heeft om te repareren, kan een drankje bij het Gors bestellen. Of gaan helpen bij een
reparatie van iemand anders. Of doe inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren of
klussen ter inzage liggen.
Waarom een RC? In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is,
en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel
mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet en reparatiekennis verdwijnt
snel. Mensen met deze praktische kennis weten dat wel maar worden door de maatschappij niet altijd
even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks
benut. Het RC brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer
mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen kunnen langer worden gebruikt en
hoeven niet te worden weggegooid. Daardoor zijn minder grondstoffen en energie nodig om nieuwe
producten te maken. Ook de CO2 uitstoot wordt beperkt. Want bij het maken van nieuwe producten- en
het recyclen van oude- komt CO2 vrij. Mensen leren op een andere manier naar hun spullen kijken en er
opnieuw de waarde van inzien. Het RC draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is nodig om
mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het RC laten zien dat
repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!
Dit RC stelt zich ten doel om:
a) Repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving
b) Reparatiekennis te behouden en te verspreiden
c) De sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en
drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en laagdrempelige
bijeenkomsten.

De reparaties zijn gratis in het RC. Is dat geen valse concurrentie voor professionele reparateurs,
zoals het naaiatelier en de fietsenmaker?
De mensen die RC bezoeken zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn
mensen die hun kapotte bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is
dan het aanschaffen van een nieuw product. Door deze mensen in het RC te helpen in ruil voor een
vrijwillige bijdrage, voorkomen we dat ze iets nieuws moeten kopen. Daarmee beconcurreren we niet de
professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en nieuwe
koopt. Verder leren bezoekers in het RC dat spullen veel vaker en makkelijker gerepareerd kunnen
worden dan zij misschien denken. Daardoor neemt de kans dat zij in het vervolg toch ook eens naar een
professionele reparateur gaan, eerder toe dan af.
Ten slotte: Vroeger repareerde iedereen thuis zelf van alles, en tegelijkertijd had je allerlei professionele
reparateurs. Het idee dat zelf repareren concurrentie is voor de professionele reparateurs, is dus niet
gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben
en steeds meer verdwijnen, ligt elders in ons economische systeem. Bijvoorbeeld in het feit dat de
belasting op grondstoffen heel laag is en die op arbeid juist hoog. Dát zou moeten veranderen!
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Sinterklaas heeft zich verslapen; de kinderen gaan hem verwelkomen bij de CZAV waar
hij per helikopter zal landen op zaterdag 25 november 2017

Advertenties
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AED in de Dorpsstraat

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

Tijdens de laatste Dorpsraadvergadering was de heer Peter Aarnoudse aanwezig van Hartveilig. Hij
hoopt dat diegene die op deze lijst hieronder vermeld staan, zich ook aan willen melden bij Hartveilig.
(zie ook het stukje van de Dorpsraad op pag. 10.) Meer informatie hierover?
Peter is bereikbaar via zijn telefoonnummer is: 06 22 92 96 73

Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:
Jacqueline Kik-Stouten
Carin van de Werf
Wilma en Cees Struijk
Adrie de Jonge
Jessica en Richard Ahrens
Christine en Ton Wingelaar
Peter Wilmans
“
“
Christa Stouten
Sjanie Giljam
Adri Kieviet
Annelies Oomen
“
“
Dirk Fluijt
Petra van der Zande
Marjan van den Anker
Jesca en Yvo de Bruin
Tonny Hammink jr.
“
“
Ton Hamming sr.

Dillingsweg 20
Dorpsstraat 6
Dorpsstraat 15
Grevelingenstraat
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H. de Vliegerhof 1
H. de Vliegerhof 3
H. de Vliegerhof 6
Lageweg 6
Lageweg 12
Lageweg 38
Noord Hogeweg 6
Sportweg 2
Sportweg 9
Sportweg 16
Zandweg 3
Zandweg 4
Zandweg 4

64 27 84
64 46 45
64 13 72
64 34 76
64 21 55
72 03 45
64 11 40
06 53 28 04 14
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
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Advertentie

Eet- en Drinkhuus
Camping ’t Hoge Zand
Wij danken u voor uw klandizie
afgelopen seizoen en wensen u
en uw dierbaren hele fijne
feestdagen toe.
Vanaf 30 maart 2018 zijn wij u
weer graag van dienst!
Familie Hammink, Camping ’t Hoge Zand
Zandweg 4, 4308 AB Sirjansland
tel. 641989 – www.campinghogezand.nl
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‘de oude iesbaene’ aan de Sportweg ca. 1992

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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