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Van de redactie & een verkiezing
De redactie heeft in deze editie heel veel nieuwtjes. Waaronder een verkiezing. Ja, u leest
het goed. “Waar is dat nu goed voor”, vraag u zich af? U leest dit op pag. 7.
We zijn erg benieuwd naar uw keuze….
In deze editie treft u een uitgebreid gesprek aan met de gemeente over het groenbeheer in
ons dorp. Hierin komen de heren Harry Davidse en Peter Bodbijl uitgebreid aan het woord.
U leest dit op de pagina’s 10 t/m 12.
Foutjes zijn snel gemaakt in de vorige Sirene. De naam van onze grote schrijver Ds. J.Th. Pronk bij het stuk
Rondom de Kerk is vergeten! De redactie heeft zich, na deze ontdekking, toch even in het hoekje zitten
schamen! We hopen het hiermee rechtgezet te hebben. Helaas hebben wij voor deze Sirene geen bijdrage
van hem mogen ontvangen. Hopelijk wel in onze volgende Sirene.
Ook noemden we de buurvrouw van Aline van der Eijk-Bouwman: Jeanine Neele, maar haar juiste naam is
Sjanien Neele-Quist. In deze Sirene verzorgt zij nu onze Kookpen.
“Ier in Sir kan aolles” zoals u weet. Kijk maar naar het krantenartikel hieronder uit de PZC die wij tijdens de
tentoonstelling aantroffen op tafel Dit bleek een stuk tekst van de oude smid, D. Hanse, te zijn.
De organisatrice van dit geweldige initiatief, Gerda Nuijten, vertelt over de tentoonstelling van 8 en 9
november jl. in ons dorpshuis op pag. 17.
Wist u trouwens dat er een fee in Sir rondzweeft? Nee? Kijk dan maar eens op pag. 26. Daar treft u het
bewijs aan. En dit is echt geen sprookje….!
En wist u trouwens dat er tijdens de laatste ‘eten in Sir’ van dit jaar heel veel heerlijke ovenschotels door
vele koks (m/v) zijn klaargemaakt voor alle hongerige aanwezigen! Kijk maar op pag. 28.
Verder een impressie over de open dag bij DES bv, een nieuw bedrijf aan de Sportweg, het verhaal van
twee heel gezellige, sportieve jongedames. En natuurlijk ontbreken ook onze andere vaste rubrieken niet.
Heel veel leesplezier met deze Sirene!
Wij van de redactie wensen u allen prettige kerstdagen en een heel gezond en gelukkig 2020 toe.

Uit de PZC van 5-6-1980
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Informatie van de Dorpsraad
Samenstelling:
Ton Wingelaar
Heleen de Hulster
Nienke Mulders
Cees Struijk
Willem Marsman
Anneke Haringsma
Ruud Boon

Secretaris/penningmeester
Notulist/secretaris

Voorzitter

Hallo allemaal,
We zijn alweer een half jaar verder sinds de laatste informatiebrief vanuit de Dorpsraad. Een geweldige
zomer, erg warm (de was liep uit de bijenkasten) en nu een erg nat najaar. Richard Ahrens heeft zijn stoel
binnen de Dorpsraad inmiddels vergeven aan Anneke Haringsma. Richard nogmaals Dank en Anneke
Welkom!
Ondertussen staat het dorp Sir ook niet stil. Er wordt binnen de werkgroep Dorpsvisie hard gewerkt.
Informatie over de voortgang is te vinden op de Website van de dorpsraad en in deze Sirene.
Tijdens de verschillende Openbare vergaderingen zijn er ook weer een aantal gasten geweest.
Zo is Helle Frans van der Roest van de Imkervereniging Schouwen Duiveland wat komen vertellen over de
projecten die ontwikkeld worden om de biodiversiteit op het Eiland goed te houden en te verbeteren. Leuk
hierbij is dat er veel samenwerking met verschillende belangenorganisaties is en wordt gezocht waarbij
kennis met elkaar uitwisselen een belangrijk punt is.
Verder is de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen langs geweest met informatie rondom verduurzaming
van woningen. Tips, trucs en subsidiemogelijkheden zijn hier onder andere aan bod gekomen.
De website verdient echt een bezoek. Deze is inmiddels redelijk up-to-date en hier is veel informatie te
vinden over de ontwikkelingen binnen zowel de Dorpsraad als ook de Dorpsvisie.
Ook vanuit de inwoners ontstaan er toch steeds weer erg leuke initiatieven.
Gerda Nuijten-Nieuwland heeft begin november veel mensen op bezoek gehad tijdens haar erg mooie en
informatieve tentoonstelling over Sirjansland in het Dorpshuis. Erg mooi opgezet en buiten veel informatie
ook veel gezelligheid en mooie ontmoetingen.
Ook wordt er steeds weer veel aandacht besteed aan allerhande feesten zoals Sinterklaas, yoga, crea enz.
Er is altijd wel een excuus voor iets leuks!!!
Een van de laatste nog bestaande plantenbakken die als verkeersremmer diende op de Lageweg is helaas
gesneuveld tijdens een nachtelijke aanrijding. De schade bij de andere partij is onbekend, maar de bak was
niet meer te redden. De gemeente heeft nu echt de harde toezegging gedaan dat voor het eind van dit jaar
(dat schiet al op…) de resterende verkeersdrempel(s) geplaatst gaat worden….
Nu de feestdagen voor de deur. Ik wens iedereen namens de Dorpsraad hele fijne feestdagen toe. Heel veel
moois, geluk en vooral gezondheid voor het nieuwe jaar.
Ik hoop U allen te zien op de ODR van vrijdag 3 januari 2020 om dit persoonlijk nogmaals te kunnen doen.
Namens de Dorpsraad,
Ruud Boon
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Dorpsvisie / een korte update van denktank Old School
Hierbij een korte update van denktank Old School/Dorpsvisie
Graag brengen wij jullie op de hoogte over de voortgang van de Dorpsvisie.
In de Sirene van juli 2019 vertelden wij al over de Right to Challenge. Hierin is
Sirjansland als mogelijke pilot opgenomen. Right to Challenge is een “uitdaagrecht”.
Hierbij maken wij als dorp zelf ons plan voor de toekomst van Sirjansland.
De gemeente blijft een belangrijke partij bij de toekomst van ons dorp en ook voor het opstellen van het
dorpsplan. Eventuele veranderingen kunnen niet zonder de hulp van de gemeente worden uitgevoerd. Denk
aan bestemmingsplannen, benodigde vergunningen en aanpassingen in de openbare ruimte. En ook voor
het opstellen van het plan hebben wij de informatie en kennis van de gemeente nodig. Door de gemeente is
positief gereageerd op ons voorstel en als wij met een goede aanpak komen, zal dit bovendien financieel
ondersteund worden met € 25.000,00.
Zoals ook in de openbare dorpsraad op 30 oktober 2019 toegelicht is, zijn wij begonnen met het maken van
het plan. Ook hebben wij een dorpsgenoot gevonden die ons gaat helpen het plan zo te maken dat het ook
door de gemeente geaccepteerd zal worden en door de gemeenteraad zal worden overgenomen. Het
dorpsplan moet houvast geven bij de ontwikkelingen in Sirjansland en daarvoor is het belangrijk dat zo veel
mogelijk bewoners van Sirjansland het er mee eens zijn.

Naast algemene informatie over Sirjansland zoals de geschiedenis zullen er een aantal onderwerpen aan
bod moeten komen, denk daarbij aan Wonen/Werken, Leefbaarheid, Openbare ruimte en Energie. Ons idee
is om per onderwerp te gaan kijken hoe wij dit in Sirjansland in de toekomst willen hebben. Willen we meer
of minder woningen, huur of koop, waar? Hoe kunnen wij elkaar helpen als we allemaal ouder worden? Is
ons internet snel genoeg voor de toekomst? Hoe zorgen wij ervoor dat ons dorp leuke plekken heeft voor
mens en natuur? Zomaar wat vragen waar wij een antwoord op moeten geven.
Wil jij meedenken over één van deze onderwerpen? Laat het ons weten. Bij de Dorpsvisie gaat het erom hoe
Sirjansland er over 10 á 20 jaar uitziet.
Je kan jouw ideeën richten aan: k.buytels@hotmail.com of bij haar in de brievenbus stoppen: Lageweg 11.

Tot zover, namens de Dorpsvisie,
Ton, Anja, Dineke, Heleen, Jacqueline, Jaap Jan, Koos, Willem, Nienke, Karin
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Buurt WhatsApp Sirjansland

Beste dorpsgenoten,
Sinds enkele jaren is er een Buurt Preventie in Sir. Dit gebeurt via een Buurt WhatsApp (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 81 deelnemers. Samen met de gemeente en de politie zijn er op
het eiland meerdere groepen opgericht.
De beheerders van alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep.
In die speciale beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden er 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

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

Advertentie
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Verkiezing voor alle inwoners van ons dorp: het wapen van Sirjansland
André de Jong trof dit ‘gouden’ wapen (A) van Sirjansland aan op de site van Wikipedia.
De redactie grijpt dit aan om u, als lezer en lezeres van onze Sirene, te laten kiezen.
Dus kiest u maar! Het wapen dat de meeste stemmen haalt zal vanaf de volgende Sirene op het voorblad
komen te staan! Wordt het deze gouden versie links of de versie die op de Sirene staat en Sir 700 heeft
opgefleurd? Of toch C? Laat het ons weten en stuur uw mail naar de redactie of geef het mondeling of
schriftelijk aan ons door.

A)

B)

C)

A) Het wapen van Sirjansland Op 31-07-1817 bevestigde de Hoge Raad van Adel in Den Haag een aantal
gemeenten in het bezit van hun wapens. Een klein deel van die gemeenten, waaronder Sirjansland, was
echter al opgeheven, namelijk in het jaar ervoor op 1-3-1816. Het lijkt erop dat de ambtenaren in Den Haag
langs elkaar heen werkten of erg langzaam. De Hoge Raad was vermoedelijk niet op de hoogte van de
opheffing van deze gemeenten, want anders hadden ze de bevestiging achterwege gelaten. Sirjansland ging
op in de gemeente Oosterland en is sinds 1997 onderdeel van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Blazoenering
De blazoenering van het wapen luidde als volgt: "Ingehoekt gedeeld van 3½ stuk van zilver en sabel en een
schildhoofd van goud, beladen met 3 schapen van zilver, staande op een losse grond van sinopel, de
middelste omgewend." De heraldische kleuren zijn zilver (wit), sabel (zwart), goud (goud of geel) en sinopel
(groen). Overigens geeft de Hoge Raad van Adel in het register zelf geen beschrijving van het wapen, maar
slechts een afbeelding
B & C) Verklaring
Het wapen is ontleend aan het wapen van voormalig eiland Duiveland met in het schildhoofd een
onderscheiding voor Sirjansland. De schapen zijn afkomstig uit het wapen van Dreischor. Sirjansland lag
voor de bedijking van 1305 op een deel van Dreischor. Het gemeentewapen was een variant op het
heerlijkheidswapen van de heerlijkheid 's Heer Jansland (de oude naam van Sirjansland; afb.: zie hiernaast),
waarbij de kleuren van de geren omgedraaid waren, de drie schapen allemaal dezelfde kant opkeken en het
schildhoofd van keel was. Bij de aanvraag van het gemeentewapen werd geen verklaring noch redenen
opgegeven om af te wijken van het voorgaande heerlijkheidswapen.
https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/gemeentearchief/geschiedenis/geschiedenis-van-dekernen/sirjansland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Sirjansland
Advertentie
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Ons zoekplaatje van juli 2019
Deze opgave was niet al te moeilijk want we kregen vele goede antwoorden binnen.
Dat kon ook niet anders, natuurlijk. Afgebeeld is de makelaar die bovenop de schuur
staat bij Kees Stouten aan de Sportweg.
De winnares is: Christa Stouten. Hartelijk gefeliciteerd! Zij heeft de appeltaart tijdens de
klepmiddag in november overhandigd gekregen van Sandra.

Ons nieuwe zoekplaatje
Onze volgende opgave is deze foto. Wat en waar is dit te zien in ons dorp ….?

Stuur dan uw oplossing naar ons mailadres: sirenesir@hotmail.com of geef het mondeling of schriftelijk door
aan een van de redactieleden en maak kans op deze super én overheerlijke appeltaart, gebakken door
Kadoshop en Lunchroom De Punt!

Kadoshop en Lunchroom De Punt,
Scheldestraat 5, Zierikzee
Tel. 0111 41 37 24
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Helaas ontbreekt het stuk “Rondom de kerk” vandaar dat de redactie ons Sirse lied heeft geplaatst:
Tekst door Marisca Lems, Anne-Marie Verton en Jaap Jan op ’t Hof,naar: Het Goede Doel: België
Str Jalland,
Waar kan ik heen, ik kan nie naar Dreister
Kan niet naar Dreister, dae bin ze zo streng
Waar kan ik heen, ik kan nie nae ’t Schutje
Kan niet nae ’t Schutje, dae doe ze zo eng
‘k Wil nie weunen in Aemstie
Want Aemstie dat is m’n te eat
En wat Oasterland betreft
Dat durp bestae nie echt
Waar kan ik heen, ‘k wil nie nae Bruunisse
Nie nae Bruunisse, dae gae oalles stuk
Waar kan ik heen, ik kan nie nae de Stad
Nie nae de Stad, dat is vee te druk
‘k Wil nie weune in Briepe
Want Briepe dat is m’n te nat
En op Nieuwerkerreke
Wil ik nie werreke
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren
Waar ik heen kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is een plaats tussen de sterren
Waar ik heen kan gaan
Waar kan ik heen, ik kan nie nae Tholen
‘k Wil nie nae Tholen, dat is m’n te zoet
Waar kan ik heen, ik kan nie nae Fluplangd
‘k Wil nie nae Fluplangd, dae gaet ’t te goed
‘k Wil niet weune in Brouhouw
Want Brouhouw dat is m’n te koud
Ik wil nie weg uut Zeeland
Want dan krieg ik ’t benauwd
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren
Waar ik heen kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is een plaats tussen de sterren
Waar ik heen kan gaan

Advertentie
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In gesprek met de heren Harry Davidse & Peter Bodbijl van de gemeente
De redactie van de Sirene wilde al langere tijd de heer Harry Davidse van
de gemeente SD interviewen in verband met het onderhoud van het groen
in ons dorp. Hij is als hoofd Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte, vanuit de
ambtelijke organisatie, de eindverantwoordelijke hiervoor. Bijgaand gesprek
vond plaats op 28 augustus jl. Bij dit gesprek was ook de uitvoerder van de
regio Oost, de heer Peter Bodbijl, aanwezig.
Als hoofd uitvoering openbare ruimte heeft de heer H. Davidse een breed takenpakket. Hieronder valt niet
alleen het onderhoud van het groen in alle kernen, maar ook:
•
•
•

de 3 havens in Brouwershaven, Bruinisse en Zierikzee;
de vakspecialisten die onderhoud aan gebouwen, speeltoestellen, voertuigen en rioolgemalen
verzorgen;
het serviceteam dat door de gemeente is ingesteld. Dit team beantwoordt en behandelt klachten,
vragen en opmerkingen, die via de servicelijn, telefonisch, of per mail worden gesteld.

Ook is hij verantwoordelijk voor de personele bezetting, de financiën van zijn afdelingen en uiteraard het
resultaat.
De heer P. Bodbijl is in de regio Oost als uitvoerder verantwoordelijk voor het feitelijke onderhoud. Dit werk
wordt door diverse wijkteams uitgevoerd, waarbij meestal en bij voorkeur dezelfde personen in een wijk
werkzaam zijn. Zij zorgen niet alleen voor het onderhoud van de diverse plantvakken, maar ook voor het
onderhoud van de bestrating en het vervangen van de bebording. Dit wordt dan het onderhoud van het
groen en grijs genoemd. Op onze vraag of zij dan niet over het blauw gaan (water) krijgen wij als antwoord
dat de verantwoording voor de waterkwaliteit bij het Waterschap Scheldestromen ligt. Het schonen van de
sloten en waterpartijen wordt door een aannemer verzorgd. (In 2019 door Prop.)
Alle veranderingen in de te beheren oppervlakken en hoeveelheden worden digitaal verwerkt. Hierbij wordt
getracht om dit, zo snel als mogelijk is, door te voeren in de beheersystemen van de gemeente, om alles zo
actueel mogelijk te laten zijn.
Na deze introductie wil de redactie graag weten waarom de gemeente een aantal jaren geleden zo veel
machines heeft weggedaan. Hierop vertelt de heer Davidse dat na de herindeling van 1997 (waarbij zeven
voormalige gemeenten tot een werden samengevoegd) heel veel materieel beschikbaar kwam. Zo had de
gemeente in een klap zes versnippermachines. Ook zat er verouderd materieel tussen en machines die niet
meer werden gebruikt. Daarop werd besloten om hiervan een groot deel te verkopen. Nu heeft de gemeente
bijvoorbeeld nog maar twee versnippermachines. Een andere reden voor die verkoop was bijvoorbeeld
regelgeving met betrekking tot belasting van de mensen die de machines moesten bedienen (denk aan
lawaai). Ook het feit dat de mensen langer moeten doorwerken voordat men met pensioen mag telde mee.
Het samengaan van alle gemeentes op Schouwen-Duiveland tot een grote eilandgemeente heeft gelukkig
niet geleid tot gedwongen ontslagen. Via natuurlijk verloop hebben er wel mensen de gemeente verlaten en
zijn er enkelen van baan veranderd, aldus de heer Davidse.
Daarnaast maakt de gemeente gebruik van, zoals de heer Davidse dit noemt, andere marktpartijen. Zij
beschikken vaak over meer en specialistisch materieel dan de gemeente. Vandaar dat hiervan vaak gebruik
wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld is aangegeven voor het onderhoud van de sloten (blauw.)
De gemeente heeft zelf ongeveer 35 mensen in dienst voor de uitvoering van het onderhoud aan "groen en
grijs". Afhankelijk van het seizoen kan dit aantal, door de inhuur van extern personeel en uitbesteding met
7-20 mensen toenemen. Het maaien van gazons en ruw gras wordt, net als slootonderhoud voornamelijk
uitbesteed.
En ja, uitbesteding van werk heeft zowel zijn voor- als zijn nadelen. Een voordeel van de inzet van eigen
mensen is vooral dat zij bekend zijn met het gebied én de bewoners. Zij zijn ook verantwoordelijk voor hun
gebied. Vanwege hun bekendheid met de plaatselijke bewoners kunnen zij bijv. ook signaleren of er iets niet
klopt als er bij iemand die altijd stipt om 10 uur naar buiten zit te kijken en dit op een zekere dag niet doet. Zij
kunnen dit dan bij het zorgloket van de gemeente aankaarten zodat er polshoogte genomen kan worden. Bij
uitbesteding van werk is hiervan natuurlijk geen sprake.
10

Aannemers die voor de gemeente werken hebben meerdere opdrachtgevers waardoor zij beter geoutilleerd
zijn qua machinepark, maar ook wat betreft de kennis vanuit de markt. Machines kunnen door hen veel
efficiënter en economischer ingezet worden en dat is daardoor weer veel voordeliger dan wanneer de
gemeente die machines zelf zou moeten aanschaffen, onderhouden en bemensen. Wel kan het bij klachten
over het werk van een externe partij soms wat langer duren alvorens iets opgelost of afgehandeld wordt.
Reden hiervan is dat er dan een extra schakel tussen zit, terwijl de gemeente directer kan reageren.
Gelukkig is door alle technische vooruitgang de bereikbaarheid van personen stukken gemakkelijker dan
pakweg 15-20 jaar geleden.
Het onderhoud, ofwel het beheer van de openbare ruimte, wordt aan de hand van een beeldbestek
uitgevoerd. Je kan dus zeggen dat de gemeente een proactief beheer voert. In zo’n bestek is beschreven
hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn. Met een hoofdletter wordt aangeven welk ambitieniveau men
voor een bepaald gebied wenst. Dat kan een A, een B, een C of een D zijn. Een A staat voor intensief
onderhoud en dan ziet alles eruit als om door een ringetje te halen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
begraafplaats en het gebied rondom de kerk. In Sirjansland is dat dus helaas maar een erg klein gebied. De
overige stukken vallen onder B. Hierbij is het ambitieniveau en dus ook het onderhoudsniveau een trapje
lager en bij de ambitieniveaus C en D is dat dus nog lager. Voor alle kernen binnen de gemeente geldt
feitelijk dat binnen de bebouwde kom alleen de twee hoogste ambitieniveaus, A en B, nagestreefd worden,
aldus de heer Davidse.
Red.: Voor wie dit allemaal te abstract is: "Google eens op 'beeldkwaliteit' en kijk dan bij 'afbeeldingen'."
De gemeente mag sinds 2016 geen chemisch onkruidbestrijdingsmiddelen
meer gebruiken. Niet in het groen maar ook niet op de verhardingen. Mede
hierdoor liggen hele stukken er qua onderhoudsbeeld nogal sjofel bij.
Onkruidbestrijding heet nu onkruidbeheersing. Door middel van hete lucht,
borstelen of branden wordt het onkruid op de verharding aangepakt, maar
verdwijnen doet het onkruid hierdoor niet. De wortels blijven meestal
volledig intact waardoor het resultaat zeker niet goed te noemen is. Ook op
plaatsen waar vaak geparkeerde auto’s staan is duidelijk te zien wat het
gevolg is van deze methodes. De machines kunnen dan immers niet bij de
onkruiden komen. De heer Davidse hoopt dat de markt in de toekomst met nieuwe en betere initiatieven
komt, waardoor het beeld mogelijk aangepast kan worden en tot ieders tevredenheid. Wie weet welke
innovatieve ontwikkelingen er tenslotte nog zullen volgen …..?
Klachten over ongewenst groen worden soms wel gemeld, maar helaas kan de gemeente niet alles
oplossen. Soms is het mogelijk om het ontwerp aan te passen of te kiezen voor een ander soort materiaal of
bijvoorbeeld voegen afdichten. Zoals bijvoorbeeld in Noordgouwe waar een strook elementverharding is
vervangen door gras bij de ingang van het sportveld zodat dit stuk ook meegenomen kan worden bij de
maaibeurten.
Echter, klagen is een menselijke eigenschap, maar velen laten na om dit bij de gemeente via de servicelijn
te melden. De medewerkers (m/v) hebben rechtstreeks contact met de mannen buiten zodat terechte
klachten gelijk doorgegeven én snel opgelost kunnen worden.
Voor calamiteiten is de gemeente natuurlijk 24 uur per dag bereikbaar. Voor diegene die de servicelijn wil
bereiken bijgaand het telefoonnummer: 0111 45 21 11. De reactietijd voor meldingen is afhankelijk van de
urgentie. De gemeentelijke uitvoering tracht zo snel mogelijk te reageren naar de klant toe. Meestal wordt
binnen 2 dagen contact opgenomen na een melding. "Terugkoppeling is en blijft belangrijk want wij zijn er
tenslotte voor de mensen" zegt de heer Davidse. Dit wordt uiteraard ook gewaardeerd, zo is gebleken.
Om nog even terug te komen op het wijkteam: zij komen om de paar weken in de kern terug. Wordt de
beeldkwaliteit ook getoetst? Daarop antwoordt dhr. Davidse dat dit bij de aannemer, die het werk uitvoert, is
neergelegd. Zij dienen zichzelf te controleren. In september voert de gemeente zelf een controlemeting uit
naar de kwaliteit van het geleverde werk.
Klachten over het maaien aan de Lageweg in Sirjansland zijn niet bekend en of niet gemeld bij de gemeente.
Het onderhoud van het gazon kent verschillende beheergroepen stelt de heer Davidse, waarbij er
onderscheid wordt gemaakt tussen maaien van het gazon (maximale hoogte 8 cm.) zoals bij de Bredeweg
en maaien van ruw gras intensief (maximale hoogte 25 cm) en ruw gras extensief (word 2x per jaar
gemaaid) Of er door langere graslengte overlast door teken voor komt in Sir is niet bekend bij de gemeente.
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De heer Bodbijl meldt dat hij binnenkort naar Sir komt naar aanleiding van een klacht van een bewoner die
overlast heeft van bramen. Wat hier tegen gedaan kan worden? Mogelijk weghalen door ze te maaien, maar
dan blijven ze terugkomen zolang ze niet rigoureus worden verwijderd. Of wellicht omvorming van deze
beplantingsstrook.
Omvorming van plantvakken wordt altijd in overleg met het ingenieursbureau gedaan.
Is dit ook mogelijk voor de beplantingsvakken aan de Lageweg bij de CZAV en bij Hanse
wil de redactie weten? De bomen die hier geplant zijn, de esdoorns, worden niet
nogmaals vervangen als blijkt dat ze het loodje leggen. Halen ze het dan blijven ze
staan. (Opm. redactie: De grond op die locatie is - zoals velen van onze lezers weten vervuild.) Of is het mogelijk om deze vervuilde grond te verwijderen en te vervangen? Dit
zou een mogelijkheid zijn, aldus de heer Bodbijl.
De redactie legt de heren een hypothetische vraag voor: "Denkt u dat het mogelijk wordt
dat in de toekomst groenonderhoud helemaal niet meer door de gemeente wordt
uitgevoerd?" Hierop geeft de heer Davidse aan dat hij erg benieuwd is naar de “Right to
Challenge” die de gemeente met Sirjansland is aangegaan. Hij had vooraf met een collega hier nog over
willen spreken voordat dit interview plaats vond, maar helaas is dat niet gelukt. Of het totale onderhoud van
het groen zal worden uitbesteed? Of dat burgers meehelpen? Dat lijkt hem niet, want een eigen
onderhoudsploeg blijkt toch een toegevoegde waarde te hebben voor de gemeenschap. Het lijkt hem
verstandig om vooral een goede mix te behouden met een vast team, met bewoners en met partijen uit de
markt.
Omdat de gemeente op diverse plaatsen op ons eiland plantvakken reeds opnieuw heeft aangelegd met
prachtige bij-vriendelijke beplantingen (waaronder vlinderstruiken) zoals bijvoorbeeld in Bruinisse en
Dreischor hopen de bewoners in Sir ook dat hier ooit meer biodiversiteit zal verschijnen. Nu groeien er in de
2 stroken langs het pad, tussen de Korte Noordstraat naar de Grevelingenstraat, hortensia’s in diverse
kleuren, maar helaas is een groot deel (vanwege te weinig water?) voor de tweede keer doodgegaan. Wordt
hier opnieuw ingeboet (= dode beplanting vervangen) dan dienen deze planten wel extra water te krijgen. De
bomen (Prunussen) hebben het gelukkig wel gered.
Bij vervangen van “versleten beplanting” zoals de gemeente dat noemt, wordt al wel rekening gehouden met
meer aandacht voor variatie en de bijen en vlinders, aldus de heer Davidse.
Het Uitvoeringsbedrijf van de gemeente is, kortom, een dienstverlenende instantie, die klantgerichtheid hoog
in het vaandel heeft staan! Dus heeft u klachten of wensen laat het hen dan weten en loop niet te mopperen
zouden wij zeggen. Want oplossingen kunnen verbetering betekenen. U kunt uw evt. klachten melden via:
De website www.Schouwen-Duiveland.nl (24 uur per dag) of telefonisch 0111 45 21 11
dagelijks van 8.00 -17.00 en op vrijdag van 8.00 -16.00 uur (behalve op zon- en feestdagen.)
Hartelijk dank mijnheer Davidse en mijnheer Bodbijl voor dit onderhoudende gesprek.

Advertentie
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Rondleiding open dag DES BV (korte impressie) 8 juni 2019 DES BV
(Duurzame Energie Sirjansland) opent feestelijk haar deuren voor alle belangstellenden.

Het begint natuurlijk met de chips van snoeihout en shreds.
Grote en kleinere stukken houtafval worden volautomatisch gemengd en richting de
verbrandingsoven getransporteerd.

Dit alles gebeurt onder het wakend oog van de controlekamer
hieronder.

Allerlei technische hoogstandjes in deze immense nieuwe installatie met heel veel techniek én metaal.

De oven waar het verbrandingsproces plaats vindt.

In deze opslagbollen wordt het CO2 gas opgeslagen totdat de
kwekers het nodig hebben in hun kassen.
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De schoorsteen waaruit de rookgassen gefilterd worden
afgevoerd.

Wat er overblijft komt in de bunker terecht waar de
slakken en stenen als restproducten in de wegenbouw
worden hergebruikt als onderlaag en versteviging van
en voor het asfalt.

Hartelijk dank, mijnheer Groenewegen van Prominent Grevelingen VOF voor deze rondleiding op 8-6.

De initiatiefnemers van deze nieuwe vorm van energie opwekken zijn de ondernemers Prominent
Grevelingen, D.T. van Noord Tomaten en Van Duijn Aubergines.

Advertentie
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Ingezonden door de Dorpsvisie i.v.m. de afvalcontainers bij het dorpsbosje
Naast de R2C (Right to Challenge) voor de dorpsvisie is er ook een R2C voor het verfraaien van de
openbare ruimte ingediend. Waarbij we willen starten met de ingang van het dorp bij de afvalcontainers.
In overleg met de gemeente zijn we tot het volgende voorstel gekomen:
Vermindering van de afvalcontainers: het blijkt dat in de plastic container veel landbouwplastic wordt gegooid
(wat er niet in mag.) Is er behoefte aan 2 van dergelijke containers? Kunnen deze beiden weggehaald
worden, omdat iedereen de mogelijkheid heeft om zelf een plastic rolemmer te hebben? Ook bestaat er de
mogelijkheid om bij de diverse winkels in omliggende dorpen plastic afval in te leveren. Wellicht is het ook
mogelijk om de plastic rolemmer met een buurman/-vrouw te delen. Inmiddels zijn er al eigenaren die dit
hebben aangeboden.
Over de kledingcontainer is nog onduidelijkheid of deze zal blijven staan i.v.m. het
dumpen van restafval in deze container.
In meerdere omliggende dorpen wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers.
Dit is misschien een optie. Gezien de kosten hiervan is het verminderen van containers
een optie. Door de ondergrondse containers blijkt er minder overig afval gedumpt te
worden naast de containers, wat zeker voor verfraaiing kan zorgen.
Indien u bezwaar heeft tegen het verwijderen van de plastic containers graag contact
opnemen met Jacqueline Kik-Stouten op 06 – 12 52 38 72 vóór 15 januari 2020.

Snelcursus Zeeuws *) oplossingen op pag. 32
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes!
En nee, u kunt er niets mee winnen…..
Wat is un wih druussig….!
‘k ah vaeke…!
Maek ier noe us tied voh….!
Noe wil ik us achteran rieëe….!

Advertentie
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Bedrijvigheid: Stoffenhuis Stouten
Jawel, een heel nieuw bedrijf is in mei 2019 gestart in ons dorp. Dit is Stoffenhuis Stouten van Liesbeth
Stouten-de Bruine aan de Sportweg 21. Nieuwsgierig als we zijn, wilden we toch iets meer horen over haar
nieuwe bedrijf. Vandaar dat wij haar nu in deze Sirene interviewen. Via internet of op afspraak kan iedereen
die op zoek is naar een bepaalde stof of toebehoren bij haar terecht. Haar bedrijf is alleen op zondag (en
feestdagen) gesloten.
“Hoe ben je op het idee gekomen”? Voorheen was Liesbeth werkzaam als secretaresse bij een
jeugdzorginstelling. Liesbeth vertelt dat ze al een aantal jaren op de woensdagavond op naailes zit in
Oosterland. Tijdens deze naailessen worden patronen niet zelf bedacht, maar uit diverse bladen
overgetrokken. Via de bibliotheek worden vele handwerkbladen op die manier geleend en weer
teruggebracht. En voor elke nieuwe creatie wilde ze bepaalde stoffen kopen, maar die waren hier in onze
regio eigenlijk niet te krijgen. Wel voor oudere mensen waren stoffen bij Van den Bos in Bruinisse te koop,
maar niet datgene wat Liesbeth in gedachten had. Vandaar dit initiatief van haar: www.stoffenhuisstouten.nl
Meestal maakt Liesbeth kleding voor haar 2 dochters, Elisa en Jozien. En zelfs haar echtgenoot John loopt
af en toe in een speciaal voor hem gemaakt overhemd te schitteren! Zoon Joris hoeft niet zo nodig kleding
die door zijn moeder is gemaakt.
Liesbeth heeft zowel voor kinderen als voor dames allerlei stoffen in een aparte kamer op zolder liggen. Ook
fournituren en diverse accessoires zijn bij haar te verkrijgen zoals: ritsen, biaisband, glitterbanden, rouches,
opplakemblemen.
Inmiddels is zij al ruim 6 maanden met haar webwinkel bezig en dankzij haar naaiclubnetwerk wordt er
aardig bij haar besteld. Tussen haakjes: Liesbeth verzorgt zelf geen verstelwerk. Daarvoor moet u naar
iemand anders toe. Wel kan ze op aanvraag bijvoorbeeld accessoires maken zoals vlaggetjesslingers,
haarbanden, scrunchies, kussentjes, schortjes of iets dergelijks. Mocht je zelf willen leren naaien, dan kun je
ook bij haar terecht.
De naamsbekendheid van haar bedrijf wordt ook regelmatig vergroot door diverse Fairs waar Liesbeth dan
staat met een kraampje met een aantal van haar producten. Ook stond ze bij de diverse snuffelmarkten van
de kerk in Oosterland en bij de CZAV dit voorjaar.
Liesbeth heeft van haar hobby dus haar werk weten te maken. Want, zegt ze beslist, het is toch vele malen
leuker om mensen te stimuleren om zelf iets te maken?! Maar het zit ook wel in het bloed van haar familie
hoor. Want haar oma was ook coupeuse in haar jonge jaren. Het bewijs hiervan, een mooie oude kast met
de naaimachine van haar oma, staat in de huiskamer te pronken. Deze staat er alleen voor de sier. Want
naaien met een elektrische naaimachine is toch echt een stukje
sneller en gemakkelijker.
Welnu, beste kledingmaaksters (m/v) of iedereen die dit wil
gaan proberen om zelf kleding te maken: maak gerust eens een
afspraak met Liesbeth. Haar adresgegevens, telefoonnummer
en mailadres staan hier bij dit stukje vermeld.
Heel veel succes Liesbeth, met dit super originele en goede
idee van je, om dit bedrijf in ons dorp te starten!
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Een terugblik op de interactieve tentoonstelling
Sirjansland 2019
Wauw! Wat waren dat twee fantastische dagen!

Iets organiseren dat lukt me wel, maar de details vragen veel tijd.
Bijvoorbeeld het "pakkie shag". Een sjekkie rollen was in de jaren 70 normaal, maar ik wilde geen onkosten
maken om dat te gaan kopen. Zie ik bij de Coop een meneer een sjekkie rollen, ik erop af. “Meneer, heeft u
misschien een leeg pakje in de auto?" He? ,,Ja volgende week een tentoonstelling.......... " “Nee, maar wel
thuis op kantoor, rij maar achter me aan." En hebbes! Mijn jurk en permanent uit de jaren 80, de landbouwmaterialen, de snoepjes, de ideeën bleven komen, gelukkig was de tijd toen om, ik bleef denken en
verzamelen. Radio Schouwen Duiveland nodigde mij uit om in de uitzending van 1 november, de
tentoonstelling toe te lichten. (Uitzending gemist 1-11-2019.) De PZC, Ons Eiland en de Wereldregio
vermelden de tentoonstelling in hun agenda!
Toen was het afwachten......zouden de mensen wel komen?
Op woensdag 6 november gaan Christa, Janny, Marianne (voor de landbouw spullen) en ik de
tentoonstelling opbouwen. “Jammer, er zou een kleed in de woonkamer moeten liggen" zegt Janny. Ze
vertelt dat er een goed kleed ligt in de nieuwe tweedehands winkel, maar die was dicht. Donderdagmorgen
komt een Whatsapp: Ik heb het kleed mogen lenen! Zo gaaf, de betrokkenheid van iedereen. En zo werd het
een mooie interactieve omgeving, de foto's, de spullen, oude kranten, schoolfoto's, zelfgebakken koekjes
(Ad bedankt) en meer dan 120 bezoekers over 2 dagen.
Ik heb genoten, bezoekers kwamen binnen met: Ik kom even kijken, Ik hou mijn jas aan, maar al snel
werden jassen uitgetrokken en bleven mensen praten. Hartverwarmende reacties van mensen die oude
vriendinnen weer zagen, een vriend van een overleden man ontmoette, Dochters met vader of moeder die
genoten. Mensen die op vrijdag zeiden: ik loop morgen nog even binnen hoor, ik heb nog lang niet alles
gezien. Iedereen was enthousiast: dit hadden we niet gedacht, wat veel werk, wat een goed idee! Erg veel
complimenten voor iedereen die heeft geholpen deze tentoonstelling tot een succes te maken. Ook de
kinderen uit het dorp en van de zondagsschool maakten een tekening van hun huis of van de kerk. Goed
gedaan allemaal!
Na de tentoonstelling blijven 2 vragen liggen: Van wie is de trouwjurk geweest die op de zolder van het
dorpshuis lag? Zie de foto op de pagina hierna.
En een dochter van meneer Hulle die bij de smid Hanse werkte, zou graag een foto hebben van haar vader
op de werkvloer bij de smid (1950/1960.)
De fotomappen liggen voorlopig nog bij mij thuis, kom ze gerust halen als u ze nog eens wilt bekijken.
Dorpsgenoten, dankjewel dat jullie deze tentoonstelling hebben bezocht! Dames van de klep voor de
verhalen! Dorpsraad bedankt voor de financiële ondersteuning, Janny en Christa voor twee dagen
gastvrouw zijn!
Een hartelijke groet,
Gerda Nuijten
Lageweg 34
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Oproepje
Dus wie weet van wie deze bruidsjapon is? U heeft deze kunnen zien
tijdens de tentoonstelling van 8 en 9 november jl., maar niemand weet wie
de eigenaresse is of was… Mogelijk kunt u helpen ……
Op de site van de dorpsraad kunt u deze foto in kleur zien en wellicht
herkent u deze bruidsjurk. Gerda Nuijten en de redactie vernemen het
graag van u.

Natuurontwikkeling
“In het najaar van 2018 zijn er maatregelen getroffen door Staatsbosbeheer om het kustlandschap van het
‘Slik Dijkwater’ te herstellen. Het buitendijkse gebiedje in de Grevelingen is aangepakt met als doel dat kustbroedvogels er veilig kunnen broeden. Het afgelopen broedseizoen (2019) hebben kustbroedvogels dit
gebied gevonden.
Na 3 jaar is de strandplevier weer terug van weggeweest. Een paar strandplevieren heeft twee kuikens
grootgebracht. Ook bontbekplevieren hebben twee jongen grootgebracht. Dat is goed nieuws, want met
deze ‘strandbroeders’ gaat het op Europees niveau erg slecht. Verder broedde er afgelopen broedseizoen
kieviten, kleine plevier, visdief, zilvermeeuwen, tureluurs en scholeksters.”
“De rapportage van het afgelopen broedseizoen is nog niet binnen. Alle tellingen van de hele Grevelingen
worden in één rapport verwerkt en ontvangen we pas in het voorjaar,” aldus de mail die wij van Wendy
Janse, Boswachter Publiek bij Staatsbosbeheer hebben ontvangen over deze nieuwe natuur in de
Grevelingen.
Bijgaande foto van een jonge visdief is gemaakt en t.b.s. door
Wendy Janse, SBB:
Hartelijk dank hiervoor! De redactie is erg benieuwd naar dit
rapport komend jaar.

Advertentie
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De onderstaande oproep mocht de redactie overnemen uit ‘Wantij’ van oktober 2019, hét tijdschrift over
natuur en milieu in Zeeland van de Zeeuwse Milieu Federatie (de ZMf):

OPROEP: Help mee zoeken naar grond voor nieuwe Zeeuwse bossen
De ZMf doet een oproep aan iedereen in Zeeland,
van burger tot bedrijven en gemeenten: laten we
actief op zoek gaan naar locaties voor onze nieuwe
bossen, misschien industrieterreinen, verlaten
percelen of middelbermen van snelwegen of andere
vormen van braakliggend terrein.
Ieder stuk ‘vergeten’ of verlaten grond of percelen die
niet meer worden onderhouden, kunnen enorm
bijdragen aan het verlagen van het CO2 - gehalte.
Dus weet je zo’n stuk grond in Zeeland, neem dan
contact met ons op.
Wie weet kan ZMf met jouw tip een mooi groen
initiatief starten!
Namens Ira Von Harras, directeur van de ZMf,
Kousteensedijk 7 I 4331 JE Middelburg
0118 654180
info@zmf.nl www.zmf.nl

Advertentie

DRU yoga in het dorpshuis
Wil je versoepelen en tegelijkertijd ontspannen?
Kom dan op maandagavond of woensdagochtend naar yoga.
DRU yoga staat voor een vloeiende toegankelijke vorm van yoga voor alle
leeftijden.
Bel mij, Heleen de Hulster, gerust voor informatie: 06 40 45 27 26
of vraag informatie op per mail heleendehulster@gmail.com
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Even voorstellen
Deze keer stellen wij aan u voor:
William Schutrups en Willemijn Verkamman. Hij is 35 en zij is 28 jaar oud. Zij wonen nu inmiddels 3,5 jaar in
hun boerderij aan de Bredeweg. (Voorheen zat hier een geiten houder die ook ijs van geitenmelk maakte en
verkocht….. )
William en Willemijn hebben nog enige tijd daarvoor in Bru gewoond, maar toen zij deze plek en dit huis
zagen waren ze verkocht. Want dit zochten ze: een vrije plek met heel veel ruimte. Hun woning is net na de
ramp gebouwd in 1956 en daarna nauwelijks gerenoveerd. Er moest dus behoorlijk wat aan vertimmerd en
verbouwd worden!
In die 3,5 jaar hebben zij samen kamertje voor kamertje het hele huis gestript en verbouwd. Van de ene
slaapkamer en een simpele niet geïsoleerde badkamer, die voorheen in de schuur zat, is niets meer over.
Dankzij alles zelf doen en sparen, verbouwen en opknappen hebben ze samen zo heel wat moois
gecreëerd.
Nu is er een hele ruime woon- en eetgedeelte gemaakt waarin gekookt en geleefd kan worden. De houten
balken zijn zichtbaar gelaten, waardoor alles heel ruimtelijk is. De ruimte staat vol met hele originele
accenten, zoals een deel van een sporttoestel (turnpaard/bok) waarvan het bovenste deel nu als eetbank
dienst doet. Aan de riante tafel kan een heel gezelschap plaats nemen en kiezen uit een van de vele
stoelen.
Zowel William als Willemijn zijn reuze handig. Dat kan ook niet anders, want beiden werken als uitvoerder in
de wegenbouw bij een en de zelfde baas, Boskalis. Daar hebben zij elkaar ook leren kennen. Ze werken wel
ieder op een andere locatie zodat ze niet altijd op elkaars lip zitten.
Willemijn komt van origine uit Bruinisse en William is geboren in Spakenburg. Willemijn heeft nog 1 oudere
broer, een zusje en een jongere broer die in de buurt wonen. William heeft ook nog een zusje, maar die
woont in Amersfoort.
De opleiding die Willemijn heeft gevolgd was MBO detailhandel, maar hierin vond ze absoluut geen
voldoening. Omdat zij bij haar opa Van der Have, die aan de Rijksweg woonde en daar een bedrijf had
(inmiddels overgenomen door haar broer) al op jonge leeftijd geleerd had om tractor te rijden en op een
kraan te draaien werd dit dus haar beroep. Als kraanmachiniste is zij haar loopbaan gestart. De oude
schuren achter het huis slopen, de vijver achter de woning uitgraven en de hele tuin opknappen heeft
Willemijn allemaal zelf met de kraan van haar broer gedaan.
William heeft in Spakenburg in een van de vele visverwerkingsbedrijven als haringschoonmaker gewerkt.
Daarnaast volgde hij een opleiding civiele techniek aan de HTS in Utrecht. Deze werd met gemak voltooid.
Naast werken en verbouwen hebben ze ook nog hobby’s. Willemijn zit al jaren op volleybal bij de
samengevoegde teams van Zierikzee (Mevo) en Bruinisse (Kwiek). Nu heet deze club Forza. Ze speelt in de
promotieklasse, traint 2 x per week en speelt bijna elke zaterdag een wedstrijd. Heel af en toe vindt ze het
leuk om met haar zusje te gaan hardlopen.
William is gek op oude auto’s. Amerikaanse vooral geeft hij aan. Vanwege de verbouwing heeft hij op dit
moment geen oude auto, maar hij is inmiddels wel weer op zoek naar een leuke opknapper voor in de
schuur.
In de zomer gaan William en Willemijn met hun bootje vaak de Grevelingen op, zo heb je tijdens de normale
werkweken toch al snel even een vakantiegevoel.
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“Hebben jullie huisdieren”? Nee gelukkig niet. Want die zouden hier aan de Bredeweg allemaal
doodgereden worden. We hebben wel een olifant*), grinnikt Willemijn. Die staat voor het raam.
Ooit gezien in een winkel en naderhand besloten om het ding te kopen en mee naar huis te
nemen. Je wil niet weten hoeveel moeite het heeft gekost om die in de auto te krijgen….

Vanwege de volleybaltraining van Willemijn diezelfde avond hou ik het interview maar kort.
Bedankt hoor, Willemijn en William voor dit leuke gesprek.

De redactie wenst jullie nog hele gezonde en gelukkige jaren op jullie boerderij!
Joke Goudzwaard

*) Opm. redactie: dit is geen echte levende olifant, maar een beeld.

Advertenties
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De school in Sirjansland van toen

Deze foto is afkomstig uit het archief van Ingrid Krabbe en toont een schoolklas uit 1941 – 1942

Achterste rij van links naar rechts.:

Hennie Dalebout, Han Dorst (van de Gantel), Rinus Olree, Jasper de Ronde, Nellie Klink,
Pietje Goudzwaard, Piet Olivier van Nieuwenhuizen, Jannetje van Zuidland en Kees Hoogerhuis

Voorste rij van links naar rechts:

Willy Quist, Thea Zwaal, Corrie Zwaal, Jannie Zandijk, Cobie Broere, Jacob Goudzwaard, Pieter Fluijt,
Piet Heijboer J. zn. en Johan Olree

Hartelijk dank Ingrid voor jouw bijdrage!
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Geen school meer op ons dorp

De geplande afspraak met Ivy Neele komt goed uit
want ook haar vriendin Rosa Stouten is bij dit interview
aanwezig. Zo kan de redactie met beide jongedames
spreken. Ivy en Rosa kennen elkaar al hun leven lang.

Beiden zijn inmiddels 9 jaar oud en zij zitten samen in
groep 6 van de OBASE in Nieuwerkerk met in totaal 24
kinderen. (Groep 5 en 6 bij elkaar geteld.) De meisjes
zijn in de meerderheid in hun klas, want er zitten maar
6 jongens bij hen in de groep. Het is inmiddels alweer
drie jaar geleden dat zij hier in Sir op school zaten.

Als ik vraag wat ze zich nog kunnen herinneren over de school in ons dorpje, vertellen ze dat zij zulke lieve
juffen hadden hier. Juf Tanja, Bonny, Bianca, Astrid en Ellen. Van juf Tanja en Bonny hebben zij in
Nieuwerkerk geen les meer. Juf Bianca geeft les in Zierikzee, dus die zien zij ook niet meer. Juf Ellen en
Astrid zijn meeverhuisd naar Nieuwerkerk. ‘We mochten soms op school slapen’ vertelt Rosa. ‘Dat was net
alsof we aan het kamperen waren, maar dan op school en dat was erg leuk.’ Wanneer gebeurde dat wil ik
weten. ‘Dat was tijdens de barbecue’ vult Rosa aan. ‘In Nieuwerkerk gebeurt dat niet.’

Er rijdt geen bus meer van Sir naar jullie school. Hoe gaan jullie nu naar school? ‘We gaan op de fiets, of als
het slecht weer is met de auto. Mijn moeder Sjanien Neele of Marjolein Stouten (de moeder van Rosa) of
Carin van der Werf (de moeder van Jessy) rijden om de beurt’ vertelt Ivy.

Hebben jullie hobby’s? ‘Ja, ik zit in Zierikzee op hockey bij de E-tjes van HSD. Al 2 jaar’ vertelt Ivy. Hoe ben
je daar terecht gekomen? ‘Mijn oudere zus Jessie van 12 jaar zat daar ook al op en ik ging altijd mee om te
kijken. Ik vond dat erg leuk daarom ben ik er ook op gegaan. Vandaag heb ik ook nog in Roosendaal
gehockeyd en we hebben met 3-1 gewonnen.” Dat is goed zeg, beaam ik. ‘Nee hoor, zegt Ivy trots ‘vorige
week hebben we met 11-0 gewonnen, dat was veel beter!’ Vind je het niet vervelend om in zo’n hockeypak
te lopen? Ivy kijkt me aan of ze twijfelt of ik deze vraag wel meen. “Nee, natuurlijk niet, want dat is je
bescherming! Van je scheenbenen en je tanden en zo’, zegt ze vastberaden.

En Rosa? Wat is jouw hobby? ‘Ik zit op turnen, dat doe ik al 5 jaar. Ook in Zierikzee bij Laco.’ ‘Soms gaan
we zwemmen bij Port Greve’ gaat Rosa verder. Beide dames hebben inmiddels vele zwemdiploma’s
behaald verneem ik. (A, B en C.) ‘En af en toe ga ik paardrijden bij de Theetuin de Stokroos in Nieuwerkerk’
vult Rosa aan. ‘Dan rijd ik op Sophie of op Sjakie. Mijn moeder brengt mij daar dan naar toe.’

Hebben jullie op school in Nieuwerkerk nog iets leuks gedaan voor de grote vakantie? “We zijn met groep 5,
6, 7 en 8 naar Bobbejaanland geweest deze zomer.’
Wat vind je het leukst om te doen op school, wil ik weten? ‘Gymen’ zegt Ivy. Rosa noemt gymen, maar ook
crea vindt ze leuk.

Van wie hebben jullie nu les? ‘Van juf Ellen. We krijgen van haar rekenen, taal, spelling, natuur en
geschiedenisles en Engels’ vertellen Ivy en Rosa me. Beide jongedames halen regelmatig hoge cijfers.
Terwijl Sjanien druk in de weer is met het eten bereiden schiet een volgende vraag in mijn gedachten:
Hebben jullie wel eens eten klaar gemaakt? ‘Ja’, geeft Rosa aan ‘spaghetti, die veel lekkerder was dan die
mijn moeder maakte! En pannenkoeken.‘

23

Hebben jullie huisdieren? ‘Niet meer’ zegt Ivy, ‘want de hondjes Roxy en Misty leven niet meer. Maar
volgend jaar na de zomer krijgen we een nieuw hondje die Gigi zal heten.’ ‘Wij hebben thuis ons hondje
Dipsy’ vertelt Rosa, ‘geen katten, want daar houdt mijn moeder niet zo van.’

Ivy is onderwijl druk in de weer met de nieuwe hype, het spul dat ‘putty’ heet. Een slijmerige substantie die
heel erg in is onder hun leeftijdgenootjes en Rosa is met een soort roze ‘boetseerklei’ een hondje aan het
maken.

Dat blijkt niet hun enige tijdverdrijf te zijn. Want volgens Sjanien maakt Ivy regelmatig korte filmpjes met
geluid op Tiktok. Ivy toont mij enkele zelfgemaakte opnamen op haar IPad. Wil je later beroemd worden
vraag ik Ivy? ‘Nee, ik wil later kraamverzorgster worden’ vertelt Ivy. En jij Rosa? ‘Ik wil later schoonheidsspecialiste worden’ zegt Rosa.

Hebben jullie nu nog vakantie? ‘Nee, vorige week hadden we herfstvakantie en met de kerst hebben we nog
een paar weken vakantie’ zegt Ivy.

Omdat het langzamerhand tijd is voor het avondeten en Rosa ook nog naar huis gebracht moet worden stop
ik met ons interview.

Bedankt hoor, Ivy en Rosa voor deze bijdrage en ik wens jullie beiden heel veel succes toe zowel op school
als met de hockey en het turnen!
Joke Goudzwaard

Advertenties
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Bijzonder verhaal bij een foto
Een drive-in-show midden in de polder aan de Zandweg….. ?
Voor vele jongere ouderen is dit iets uit hun jeugd. Maar wie of wat was Quincy’s Sound? Wat voor muziek
werd hier ten gehore gebracht? Op internet staan veel hits onder de naam Quincy. Ook kom je op sites
terecht voor koptelefoons. En natuurlijk Quincy Jones: een legende uit de popmuziek.
Omdat de redactie nieuwsgierig is zijn we gaan zoeken en vragen… Want hoe komt zo’n kar met die naam
in de polder van Sir terecht? Dankzij onze speurneuzen kwamen we een heel eind.
Dit karretje bleek afkomstig van Lean Hofland. (De partner van Nadine Stouten.)
Lang geleden had hij dit ooit op de kop weten te tikken van een DJ uit Kapelle Biezelinge. Lean vermoedde
dat hij dit rond 2011 had gedaan. Het kostte hem toen € 50,00. Hij zocht namelijk voor de band, waarin hij
toen der tijd zelf ook als muzikant speelde, een kar om de apparatuur mee te vervoeren. Zij waren zelf dus
niet deze Quincy’s Sound drive-in-show. Hun geluid was een heel ander genre nl. progressieve rock.
En ja, aan alles komt een eind. Zo ook aan hun gezamenlijke optredens. Maar de kar had hij zelf betaald en
wat moest hij er nu mee? Een tijdelijke stalling op de boerderij van Laurice Boonman aan de M.H. Jobsweg
bracht uitkomst. Bij Laurice heeft de wagen al heel wat verschillende locaties op het erf gehad. Want een sta
in de weg, met deze grootte, is het natuurlijk wel. Later is deze kar, na wat aanpassingen, door de kinderen
als verkooppunt ingezet.

En zodoende tref je dus deze mooie rode kar aan in de polder….
Met medewerking van Lean Hofland. Hartelijk dank voor jouw bijdrage!

Heeft u ook een bijzondere foto bij een verhaal of een bijzonder verhaal bij een foto? Laat het ons weten en
wie weet staat uw verhaal en/of uw foto in onze volgende Sirene. De namen en telefoonnummers staan op
de achterzijde van deze Sirene of mail naar Sirenesir@hotmail.com
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Wist je dat …………….
Er deze zomer een zonnebloem groeide en bloeide….?
Die de zon naar de kroon probeerde te steken……?
Zoveel bloemknoppen ontwikkelde….
Dat de fotograaf de tel kwijt raakte…?
Deze bloem werd aangetroffen aan de Krabbenhoekseweg in
Nieuwerkerk….?
Maar dit toch zeker het vermelden waard was….?

Wist je dat ….

Onze BS’er (Beroemdste Str Jallandse) Willy van Ast – Quist niet
alleen goede sier maakt met haar optreden voor Anne en de Zeeuwse
Kofferband….?
Zij inmiddels een huis vol met katten heeft……?
Geen dierenopvang is begonnen….. ?
maar zij dit doet door te breien en te breien…..
U zich vast afvraagt waarom…...?
Zij deze lieve speelgoedpoesjes maakt …..?
Waarvan de opbrengst geheel naar KIKA gaat……

Wist je dat ….

Zij niet de enige bekende in ons dorpje is…..?
Ook de zoon van Dick van Noord, Jeffrey, landelijke bekendheid heeft
verworven….?
Hij de landelijke pers heeft gehaald……
Omdat hij ook boer wil worden….
Maar geen gewone boer….
Hij zich wil bekwamen in “vertical farming”*)…..
En hierdoor met andere jongeren van de Hogere Agrarische School
(HAS) in Den Bosch op deze foto*) ging…..
(* uit de Volkskrant van 12-10-2019, foto gemaakt door Marcel van den Bergh)

*) Verticale landbouw

Wist je dat ….
Er tijdens de tentoonstelling van 8 en 9 november jl. heel veel antieke attributen
aanwezig waren ….?
Variërend van droogkap tot pim-pam-poentje tot echt oud geld …..?
De redactie zich toch afvraagt of deze eigenaar….
Het geld op de rug heeft groeien……?
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Wist je dat…
e

Oud papier de 1 zaterdag van elke maand in ons dorpje wordt opgehaald…?
Dit bestemd is voor het goede doel…..
Deze ophaalauto met sterke mannen vanuit Oosterland afkomstig is…?
Zij meestal rond 8.30 – 8.45 uur in Sir rondrijden ……
U hiervoor dus niet met oud papier naar de papierbak hoeft te slepen…..?
Maar gewoon de dozen op tijd voor uw woning neer kunt zetten……
Wist je dat…..
De gemeente in de Wereldregio van 20 sept jl. een toch wel erg bijzonder bestemmingsplan heeft
geplaatst…..?
Zij dit “Zonnemaire Ouwerkerk Sirjansland” noemden…….?
Deze locatie ons tot op heden nog niet geheel duidelijk is geworden….?
Wij ons toch enigszins nieuwsgierig afvragen of hier nog consequenties uit voort zullen komen…..?

Wist je dat….
Er in Sir een fee rondzweeft…..?
Wij dit ook niet geloofden…..?
Deze op een wel heel ludieke wijze aandacht vraagt…..?
En hij of zij de “hondenpoep-fee” wordt genoemd….?
De reden hiervoor wel duidelijk zal zijn…….?

Wist je dat….

De scheidingsperikelen in Engeland zelfs tot in Sir zijn doorgedrongen…..?
De redactie binnenkort de kreet uit de Korte Noordstraat verwacht….
“Noe breek m’n klompe…..!”
De eigenaar John Bolier is…… ?
(JB dus in plaats van BJ…….)
Of dit ten goede zal komen aan de Brexit nog zal moeten blijken…

Wist je dat……
Er op Schouwen-Duiveland een nieuw initiatief loopt….?
Er in de komende jaren wordt gewerkt aan deelauto's ….?
Deze in elk van de 17 kernen beschikbaar zullen zijn…..?
Sirjansland hier ook toe behoort en voorzien is in 2020….
Je via deze link meer informatie hierover kunt vinden….?
https://sdopweg.nl/deelauto/
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Bericht vanuit het dorpshuis:
Hoe goed gaat het met de klepmiddagen?
De klepmiddagen worden gemiddeld door zo'n 16 mensen bezocht. Hoewel de
klepmiddagen voor alle Str jallanders, vrouwen en mannen, is zijn het toch vooral
de vrouwen van ons dorp die zich er laten zien. Jammer, want het is er gezellig
en het is echt geen breikransje, heren! Natuurlijk wordt er heel wat "geklept",
maar er zijn ook andere activiteiten. Welke…? Laat u verrassen!
Tentoonstelling Gerda?
In oktober was er de interactieve tentoonstelling van Gerda Nuijten-Nieuwland. Dat Gerda alles goed
had voorbereid kon je direct zien aan de foto's, de boekjes en wat zij al niet meer heeft laten zien.
De inrichting was een wandeling door de jaren en aan de tafels kwam het interactieve karakter van
de tentoonstelling goed tot uiting. Met ongeveer 120 bezoekers, waaronder ook oud-Str jallanders
mocht er over belangstelling niet geklaagd
worden.
Eten in Sir?
Eten in Sir heeft met 25-30 eetlustigen weer aan het sociale doel van de activiteit ruimschoots
voldaan. Door de verschillende schotels die door bak- en kookgrage inwoners binnengedragen
waren, was er een keur aan verschillende gerechten. Een bedankje aan al die koks en kokkinnen is
zeker op z'n plaats. Overal een schepje van nemen, alles proeven en aan het eind merken dat je
eigenlijk veel teveel hebt gegeten.
Sinterklaas intocht?
De kinderen in Sirjansland waren het afgelopen jaar vast heel zoet geweest, want Sinterklaas heeft
ons dorp weer niet overgeslagen. Met zijn Zwarte Pieten, waarvan er één niet meer van het dak af
durfde en door de brandweer gered moest worden, heeft hij onze jongste Str Jallandertjes weer een
mooie middag bezorgd.
Winterfeest?
Het winterfeest is volgende keer op 14 maart 2020. De muzikale omlijsting gaat verzorgd worden
door "Round The Corner" waar John Bolier een voor iedereen bekend gezicht in is. Houdt uw
brievenbus in de gaten, want er zal voor die tijd vast weer een flyer hierover op uw deurmat vallen.
Bezetting vaste clubjes:
Yoga van Heleen de Hulster op de maandagavond en de woensdagochtend helpt mensen te
ontspannen en los te komen van de hectiek van alle dag. Op de maandagavond worden globaal 1011 yoga-matjes uitgerold en op woensdagmorgen zijn dat er zes tot zeven.
De gymclub van Mariëlle Baron “Bewust en Ontspannen Bewegen” op de dinsdagavond lokt ook
weer 10 mensen naar het dorpshuis.
Op dinsdagmiddag is er de schilderclub waar zonder lesinstructeur geschilderd wordt. Daar kan je
je creativiteit helemaal uitleven en met collega-artiesten ideeën opdoen en over je hobby praten.
Vergaderingen DR/ Old school/Dorpsvisie
Verder zijn er natuurlijk de regelmatige vergaderingen van de dorpsraad waarvan het
vergaderschema op de website www.dorpsraad-sirjansland.nl te vinden is; de commissie Dorpsvisie
en niet te vergeten Sir Vooruit.
Andere bijzondere activiteiten?
Wel ermee verbonden, maar misschien niet direct een dorpshuis-activiteit, wat te denken van de
zwerfvuil-opruimacties. Meer dan 20 zakken afval en als je de dag daarna weer blikjes ziet . . .
Jammer dat het voor sommigen zo moeilijk blijkt om blikjes, zakje enz. gewoon mee naar huis te
nemen of in een afvalbakje van de gemeente te deponeren.
Nieuwe ketel in het dorpshuis. Bevalt die?
Nou, die bevalt zeker. Als je bedenkt dat nu niet het hele gebouw warm gestookt moet worden als
alleen de kleine zaal gebruikt gaat worden is dat een groot voordeel.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de verbeteringen aan onder andere de keuken.
Datum Nieuwjaarsreceptie 2020?
Schrijf alvast vrijdag 3 januari 2020 in uw agenda als de dag van de nieuwjaarsreceptie waar Anne
en de Zeeuwse Kofferband aan zullen meewerken.
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En voor diegene die dit nog niet weten…In ons dorpshuis is ruimte te huur. Wilt u uw verjaardag,
kraamfeest, trouwreceptie, reünie of welk feit dan ook vieren? Dan kunt u de grote - of de kleine zaal huren
bij Christa Stouten. Info Christa Stouten 64 23 85 of per e-mail hstouten@zeelandnet.nl
Tot slot nog een kleine verrassing. De zaalhuur om bijv. verjaardagen te vieren wordt m.i.v. volgend jaar
verlaagd naar € 50,= voor een dagdeel.

Sir Vooruit
Lieve lezers van de Sirene,
Zo net voor de jaarwisseling hier nog een groet van ons! En we kijken terug op een mooi jaar.
In augustus werd de 17e Sirse Dorps-bbq gehouden. Deze is ondertussen niet meer weg te denken in
ons leuke dorpje. Een groot aantal mensen maakte gebruik van de mooie zomeravond en het
avondeten van de barbecue en de salades smaakten goed. Dit samen met een gezellig samenzijn was
het toch weer leuk om bij elkaar te zijn. Volgend jaar weer?
Sinterklaas was weer in ons dorp! Dit keer maakte een van de Pieten het wel heel erg bont door niet
meer van een dak af te durven. Zelfs de uitgerukte brandweer moest er aan te pas komen om de Piet
van het dak af te krijgen. In totaal waren er 18 kindertjes die dit hebben gezien. Gelukkig was
Sinterklaas zelf ook met de brandweerauto meegekomen, zodat er toch nog een heel gezellig
Sinterklaasfeest gevierd kon worden. Een heerlijke middag!
En dan gaan we ons nu klaarmaken voor de Winter van 2019/2020. En daarmee de grote vraag: krijgen
we ijspret? De ijsbaan is er klaar voor! Wie weet .
De datum voor het afsluitende Winterfeest is ook al bekend. Dat wordt zaterdag 14 maart 2020.
Wij wensen een ieder een hele prettige jaarwisseling toe en een fantastisch 2020!

Groeten!
Sir Vooruit
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf de jaren 1973 en verder …
In de vorige Sirene schreef ik over de bejaardenwoningen aan de Kerklaan uit 1973. Wie had deze
gebouwd? Het toeval wilde dat ik via een oud medewerker van de gemeente Duiveland hoorde dat dit
mogelijk Den Hartog zou kunnen zijn.
Een zoektocht verder in het archief bracht me bij de bouw van 8 bejaardenwoningen in Nieuwerkerk in november 1971 aan de Burg. Bouwmanstraat. Deze
woningen zien er hetzelfde uit als die bij ons.
En ja hoor, de bouwer bleek inderdaad Den Hartog uit ’s Gravendeel te zijn. De
architecten: P. Roelands en W. van Kesteren NV uit Hazerswoude. Ook deze
woningen werden gebouwd in opdracht van de St. Woningen en Woongebouwen
Bejaarden uit Zierikzee.
Al deze woningen hebben nl. gele stenen en donkere dakpannen. Tussen de voordeur en het raam van de
woonkamer bevindt zich nu, net als in Sir, een strook met 2 soorten gemetselde stenen. Ook is het
keukenraam hoger dan het raam van de kamer. Dus dit raadsel over de bouwer is opgelost. Op de tekening
staat een van de woningen uit Nieuwerkerk. De foto hieronder toont de woningen aan de Kerklaan.
Omdat er nog vele woningen in de gemeente in zeer slechte staat
waren, verstrekte de gemeente geld voor het opruimen van krotten en
bijdragen voor doorstroming naar andere woningen. Dit bedrag lag
tussen de 250,00 en 350,00 gulden en werd in het kader van de Wet
op de bezitsvorming uit een speciaal opgericht fonds verstrekt. Deze
informatie vond ik in notulen van de gemeente van 1971. Ook stonden
hier af en toe grappige zaken in, zoals een proef in Ouwerkerk om het
dorp te verfraaien. Dit zou dan worden gedaan door een volière te
plaatsen. Of dit ook werkelijk is uitgevoerd stond er niet bij. Maar goed
terug naar ons eigen dorpje.
De gemeente hanteerde in die tijd een vaste grondprijs voor het wederopbouwplan van fl. 30,50 per/m2 voor
nieuwbouw. Verbouwd en/of uitgebreid werd er gelukkig nog wel, zo blijkt uit de diverse bouwvergunningen.
In 1972 startte de bouw van een woning aan de Sportweg 16. In 1973 werd er aan de Lageweg 2 een
woning met garage gebouwd en een woning aan de Zandweg 1 en diverse bedrijfswoningen.
In 1974 werd onderstaande woning van de fam. Roks gebouwd aan de Kerklaan. (In 1975 was hun woning
klaar.) Deze foto’s komen uit het album van dhr. Rinus Roks. Hartelijk dank hiervoor.
In datzelfde jaar startte ook de bouw van een woning aan de MH Jobsweg. Aan de Noord Hogeweg werd
nog een bedrijfswoning gebouwd.

Eveneens in 1974 werd er op de hoek van de Lageweg/Kerklaan een woning gebouwd. In 1975 vond ik nog
een bouwvergunning voor de Sportlaan 5. (Jammer dat deze naam kort daarna veranderde in Sportweg.)
Toen bleef het lange tijd stil qua nieuwbouwactiviteiten in ons dorp.
Maar veel inwoners lieten het er niet bij zitten. Onder aanvoering van de heer A. Heule, destijds voorzitter
van Sirjansland Vooruit, werd aldus de PZC, een fel gevecht gevoerd voor verdere uitbreiding van ons dorp.
Van zoon Kees Heule, vernam ik dat ook zijn vader graag in Sir een huis had willen bouwen in die tijd.
Dit leidde niet alleen tot artikelen in de plaatselijke kranten. Zelfs een krant als Het Vrije Volk uit 10-4-1975
schreef hier over: “Sir wil niet sterven.” Ook de heer Op ‘t Hof sr. kaartte het gebrek aan nieuwbouw van
particuliere woningen regelmatig aan tijdens de vele gemeenteraadsvergaderingen.
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Hadden wij, Str Jallanders, ons toen nog duidelijker moeten laten horen
bij de gemeente hierover….?! Waren we misschien niet bij de tijd of
werd dit veroorzaakt door een haperende klok..? Kijk maar eens naar
het krantenartikel hiernaast uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van
5-1-1970 over de torenklok in Sir.
Of kwam dit doordat Sir in die periode vanaf de N59 voor onbekenden
slecht te vinden was…? Uit de notulen van 1973 las ik dat het nog ruim
1,5 jaar duurde, zoals dhr. Op ’t Hof op 17-8-1973 droog constateerde,
voordat er een verlichte wegwijzer langs de Rijksweg werd geplaatst
die de weg naar Sirjansland wees…. !
Dat dhr. Heule het voor Sir opnam bleek ook uit dit stukje uit de Krantenbank van
de PCZ van 4-1-1973. “Sir een gehucht…. Hoe durft men!” Sir had toen vele
winkels, campings én bedrijven. Dit stuk schreef hij n.a.v. het vervoer van de
jongste kinderen naar een kleuterschool in Oosterland.
Tot zover over de perikelen en de woningbouw (c.q. het gebrek hieraan) uit die
tijd. Hoe het verder afliep leest u in de volgende Sirene. Hierin komt de bouw van
een, zeker voor jaren, hele moderne woning aan bod.
Joke Goudzwaard

Collecteopbrengsten ….
De collecte van de KWF heeft € 259,50 in ons dorp opgebracht.
De Nierstichtingcollectanten hebben € 225,16 opgehaald.
De opbrengst voor de Brandwondenstichting was € 208,11.
Het Bartiméusfonds heeft dankzij Marianne Vane € 119,25 opgebracht.
De collectanten van het Dierenasiel Schouwen-Duiveland haalden € 263,48 op.

Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor uw bijdragen!

Advertentie

Jumbo Nieuwerkerk Schot,
Polderweg 3
Nieuwerkerk
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De Kookpen door Sjanien Neele-Quist, Sportweg 10
Winters Stoofpotje
Het is weer tijd voor winterse gerechten! Dit recept is er zo één. Je kunt het één dag van te voren maken, de
smaken kunnen dan goed intrekken. Heerlijk met verse frietjes of aardappelpuree.

3 uien
750 g magere rib-/runderlappen
50 g gezouten roomboter
2 gedroogde laurierblaadjes
4 kruidnagels
3 el rode wijnazijn
1 el appelstroop
1 vleesbouillontablet
400 ml kraanwater
1 plakje ontbijtkoek
1. Snipper de ui. Dep het vlees droog met keukenpapier en snijd het in grote stukken.
2. Verhit in een braadpan de boter en bak het vlees op middelhoog vuur in 10 min. rondom bruin. Fruit de ui 5
min. mee. Voeg de laurierblaadjes, de kruidnagels, de azijn( de tip om ontzettend zacht vlees te krijgen), de
appelstroop, het bouillontablet en water toe, zodat het vlees net bedekt is. Breng aan de kook en draai het
vuur laag. Stoof met de deksel op de pan in 2 uur zachtjes gaar.
3. Verkruimel de ontbijtkoek boven de pan en laat de koek in het stoofvocht oplossen en de saus binden.
Verwarm nog 5 min op laag vuur en breng op smaak met zout en peper.

Eet smakelijk allemaal!

Ik geef de kookpen door aan:

Herma Droppers

Vertaling in het Nederlands van pagina 15
Wat is hij weer opstandig…!
Ik heb slaap…..!
Maak hier nu eens tijd voor…!
Nu wil ik eens achteraan rijden….. (uit de wind rijden….)

32

Kleurplaat
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AED in de Dorpsstraat

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

Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:
Jessica en Richard Ahrens
Marjan van den Anker
Dirk Fluijt
Sjanie Giljam
Ton Hammink sr.
Tonny Hammink jr.
Adrie de Jonge
Jacqueline Kik-Stouten
Annelies Oomen
Anniek Proost
Wilma en Cees Struijk
Anne de Valk-Bij de Vaate
Peter Wilmans
Ton Wingelaar

H. de Vliegerhof 1
Sportweg 16
Sportweg 2
Lageweg 12
Zandweg 4
Zandweg 4
Grevelingenstraat 30
Dillingsweg 20
Noord Hogeweg 6
Grevelingenstraat 28
Dorpsstraat 15
Lageweg 9
H. de Vliegerhof 6
H. de Vliegerhof 3

64 21 55
64 34 72
64 21 08
06 13 69 50 86
64 19 89
64 19 89
64 34 76
64 27 84
48 33 32
64 13 72
64 11 40
72 03 45

06 53 60 42 75
06 12 52 38 72
06 23 34 19 61
06 30 13 59 62
06 55 81 00 73
06 50 51 71 09
06 53 28 04 14
06 53 40 10 91

Advertentie door donateur
Oog voor voedsel, hart voor mensen...

De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling.)
Dit betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Het banknummer is: NL 75RABO 011.8180.401.
Namens de Voedselbank, dank voor uw gift!
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Eet- en Drinkhuus
Camping ’t Hoge Zand
Wij danken u voor uw klandizie
afgelopen seizoen en wensen u
en uw dierbaren een heerlijke
kerst en een prachtig 2020 toe.
Vanaf 27 maart 2020 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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Mevrouw A. Stuijk bij het ’oude’ bord van Sir toen het nog bij de gemeente Duiveland behoorde
Deze foto is afkomstig uit haar album. Hartelijk dank hiervoor!

Redactie
Kees Haringsma
Sandra Maat
Joke Goudzwaard

tel 85 16 05
tel 06 15 54 44 12
tel 64 41 61

& m.m.v. Lean Hofland

Colofon
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van ca.
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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