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Kopij vóór 15-05-2021
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Max Support

Vanwege het coronavirus zijn er nu ook volop online mogelijkheden om
Engelse lessen te volgen bij WINNISH
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Van de redactie
Waar heeft iedereen het tegenwoordig over? Corona . . . Gelukkig weet Sirjansland de dans aardig te
ontspringen. We zitten er nu al negen maanden in, dus houd ik er hier maar over op.
Ook deze keer kan er weer een editie van “De Sirene” worden uitgegeven. Gelukkig maar, want wat moet
Sirjansland, nu zonder dorpskrant? In deze “De Sirene” leest u natuurlijk weer over serieuze zaken zoals
informatie van de Dorpsraad en de plannen die voor ons dorp in ontwikkeling zijn.
Maar ook de “gewone” weetjes van het Sirse komen aan bod. Nieuwe inwoners van ons dorp stellen zich
voor en nog heel veel meer. Bijvoorbeeld, dat Rudy Jongman een heel lekker recept met ons deelt.
Rudy Jongman, dat is toch een man zult u willen afvragen? Jawel, maar in de keuken zijn het tegenwoordig
al lang niet meer alleen keukenprinsessen die er de scepter zwaaien. Nee hoor, tegenwoordig zijn er ook
meer dan genoeg keukenprinsen actief.
Dat roept gelijk de vraag op: “waarom lezen we dan zo weinig (of geen) recepten van
mannen in onze dorpskrant?” Dat dit een verkapte oproep aan de mannen in Sir is om zich
met hun recept bij de redactie te melden behoeft natuurlijk geen betoog…..
Dus heren, schroom niet en kom op met uw recepten!
In de vorige Sirene vroegen we u eens naar de verschillende uitvoeringen van het wapen van Sirjansland te
kijken. Welke uitvoering is de juiste, maar vooral “welke uitvoering mag op het voorblad van onze
dorpskrant? Velen kozen het aloude logo dat nu weer voorop staat. Want waarom wijzigen? Het is toch goed
zo….?
Onderaan dit redactionele stukje ziet u een (radar) weerkaartje met daarin een flink deel rood. Gaat de
redactie nu ook het weer behandelen……? Huh, dit weerkaartje gedeeltelijk rood…..? Wat jammer dat deze
Sirene in zwart-wit gedrukt wordt. Op pagina 28 leest u wat hiervan de reden is. En gelukkig kunt u alles in
kleur lezen in het archief van De Sirene op de website van de dorpsraad:
https://dorpsraad-sirjansland.nl/desirenearchief
Veel leesplezier en tot slot wenst de redactie van de Sirene u prettige feestdagen en voor 2021 veel geluk in
goede gezondheid toe!

Sandra Maat, Joke Goudzwaard en Kees Haringsma

3

Informatie van de Dorpsraad
Samenstelling:
Ton Wingelaar
Penningmeester
Heleen de Hulster Communicatie via website
Nienke Mulders
Willem Marsman
Anneke Haringsma, Secretaris, Contactpersoon gemeente
Ruud Boon Voorzitter, Mediacontactpersoon
Annette Lenos, Aspirant-lid *)
Een belangrijke activiteit van de Dorpsraad, de openbare dorpsraadbijeenkomsten zijn door de Corona
maatregelen niet mogelijk. Ook de meeste activiteiten van Sir Vooruit kunnen geen doorgang vinden. Helaas
hebben we daardoor veel minder contact met elkaar.
Tot nu toe zijn er via de Dorpsraad geen noodkreten binnengekomen en heeft de Dorpsraad het idee dat
iedereen zich kan redden. Ook via deze weg de oproep om het te laten weten als je ergens mee geholpen
kan worden of gewoon een praatje wil maken.
In de Dorpsraadvergadering op 30 oktober 2019 is het voorstel gedaan de dorpsklok ’s middags om 12 uur
weer te luiden. Dit is besproken met de gemeente en in de Dorpsraad van 11 maart 2020 besloten.
Inmiddels is deze oude gewoonte terug in Sirjansland.
Voor de vacature in de Dorpsraad heeft zich inmiddels één kandidaat gemeld, Annette Lenos. *) Volgens de
statuten is zij nu nog aspirant-lid, totdat zij tijdens de volgende openbare dorpsraadvergadering is verkozen.
Heb jij ook een idee hoe je kan bijdragen aan de afstemming binnen Sirjansland en met de gemeente
Schouwen-Duiveland, meld je dan ook bij ons aan.
Alle reacties zijn welkom via de website https://dorpsraad-sirjansland.nl/ of per telefoon:
Ruud Boon 06 24 21 47 39, Ton Wingelaar 06 53 40 10 91, Anneke Haringsma 06 42 21 65 90,
Heleen de Hulster 06 40 45 27 26.
Namens de Dorpsraad,
Anneke, Heleen, Nienke, Ruud, Ton, Willem en Annette
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Dorpsvisie (dorpsplan) een korte update van denktank Old School

De activiteiten rond ons dorpsplan zijn afgelopen periode doorgegaan. Alleen een
bezoek van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland is helaas op het laatste
moment afgezegd in verband met contact met een Coronapatiënt. GS is benieuwd om
te zien hoe wij in Sirjansland zaken oppakken en gebruik maken van ‘Right to
Challange’.

1. De bloemenranden langs de Dillingsweg en bij de ijsbaan hebben volop in bloei gestaan en zeker de
zonnebloemen kregen de nodige bekijks.
2. Bij de fietsstopplaats op de Dillingsweg is in afstemming met het waterschap een bijenhotel
geplaatst dat wij kregen van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en door de Rabobank
gefinancierd is.
3. Over het onderhoud van het dorpsbosje is afstemming met Staatsbosbeheer geweest. Ook is er een
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer opgesteld.
4. Samen met een aantal medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland een ronde door het
dorp gemaakt. Hierbij is gekeken naar bestrating, verkeersborden, verkeersremmers, openbaar
groen, afvalcontainers/afvalbakken en dergelijke. Doel was het afstemmen van onderhoud en
verbeteringen.

Het dorpsplan zelf nadert de afronding. In de eerste helft van het jaar zijn tijdens
inloopsessies de hoofdstukken “Hoe wonen en werken we in de toekomst in
Sirjansland?” en “Hoe gaan we Sirjansland leefbaar houden?” besproken. In de
tweede helft van het jaar zijn “Welke eisen stellen we aan de openbare ruimte?”
en “Hoe voorziet Sirjansland in de toekomst in haar Energie?” voorgelegd aan
de bewoners van Sirjansland. Als volgende stap wordt het gehele document
met de gemeente Schouwen-Duiveland gedeeld.
Zie je verbeterpunten in ons dorp of heb je ideeën over de toekomst van Sirjansland, deel die met ons via
k.buytels@hotmail.com of stop een briefje bij Karin in de brievenbus: Lageweg 11.
Tot zover, namens de Dorpsvisie,
Ton, Anja, Dineke, Heleen, Jacqueline, Jaap Jan, Koos, Willem, Nienke en Karin

Advertenties
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Buurt WhatsApp Sirjansland

Beste dorpsgenoten,
Al enkele jaren is er een Buurt Preventie in ons dorp. 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 76 deelnemers.
Ook nieuwe inwoners kunnen zich bij de BWA aanmelden mits u 18 jaar of ouder bent. Hieronder leest u
hoe u dat kunt doen.
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, als nieuwe inwoners van Sir, óók 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 SchouwenDuiveland (Ria Engelen sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680)

Advertentie

Jumbo Nieuwerkerk Schot, Polderweg 3
Nieuwerkerk
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Ons zoekplaatje van juli 2020
Het zoekplaatje uit de vorige Sirene bleek niet zo moeilijk te zijn.
Dit is het hekwerk rondom de “Koningslinde” met de herinneringsplaquette
dat rondom deze boom staat bij de ingang van de kerk.
De datum 30-4-2013 verwijst naar de dag dat Willem Alexander koning
werd. De boom is een lindeboom. Vandaar de naam ‘Koningslinde’.
Samen met de kinderen van de school en de gemeente is deze boom daar
toen geplant.

Uit de vele inzendingen werd de volgende winnares geloot:
Janny Fluijt. Van harte gefeliciteerd!
Zij mocht de superheerlijke appeltaart van Kadoshop en Lunchroom De
Punt in ontvangst nemen en deze zal inmiddels wel met smaak zijn
verorberd.

Ons nieuwe zoekplaatje
En dit is het nieuwe zoekplaatje.
Herkent u dit……? Waar is deze foto van genomen? Laat het de redactie weten (mail, telefoon of via een
briefje in de brievenbus) en maak ook kans op deze overheerlijke appeltaart gebakken en beschikbaar
gesteld door Kadoshop en Lunchroom De Punt.

Kadoshop en Lunchroom De Punt,
Scheldestraat 5, Zierikzee
Tel. 0111 41 37 24
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Rondom de kerk in gesprek met ds. J.Th. Pronk d.d. 8 oktober 2020
In onze vorige Sirene had de redactie op 12 april jl. telefonisch contact met ds. Pronk en dat is
voor dit stukje, vanwege het coronavirus, ook nu weer het geval.
Tijdens de verplichte lockdown die door onze regering was opgelegd, kwamen er slechts ca.
10 mensen naar de kerkdiensten. Dat was inclusief de dominee zelf, de koster, de ouderlingen, de diaken en
de geluidstechnicus.
Gelukkig kwam hier eind mei/begin juni een eind aan toen de intelligente lockdown werd versoepeld en er
meer mogelijkheden en vrijheden kwamen. In die periode zaten er 30 mensen bij de kerkdiensten in Sir. In
normale situaties zouden er tussen de 250 en 300 aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten. Dus u begrijpt
hoeveel invloed dit virus had op iedereen. (En nog steeds heeft.)
Toen premier Rutte in juni de regels versoepelde, kwam hier gelukkig al snel een eind aan. Inmiddels
kwamen er toen ca. 80 mensen naar de kerkdiensten, want er moest wel rekening gehouden worden met de
verplichte 1,5 m afstand van elkaar.
Om het aantal mensen beperkt te houden is er toen gekozen voor de volgende oplossing: de
kerkgemeenschap in drieën delen. Zodat ieder kerklid 1 x per 3 weken naar de kerkdienst kon komen.
Mensen die tot de risicogroep behoorden, bleven voorlopig gewoon thuis en volgden de diensten via de
Kerkomroep. Op deze manier is het tot ca. 5 weken geleden zo doorgegaan en dat was best goed te doen.
Totdat onze kerkgemeenschap het kerkgebouw in Dreischor kon huren voor een periode van vier weken.
Want die ruimte is vele malen groter zodat wij met 2 meter afstand van elkaar toch met 200 mensen bij
elkaar konden komen voor de kerkdiensten. A.s. zondag 11 oktober 2020 zou hier onze laatste kerkdienst
worden gehouden. De reden hiervan is dat minister Grapperhaus in overleg met het CIO (Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken) tot overeenstemming kwam om slechts 30 mensen in de kerken toe te laten
tijdens de diensten. Zolang het aantal besmettingen nu alsmaar blijft stijgen, zal het helaas nog lang duren
voordat alles weer zijn normale gang kan gaan.
Op de vraag of er nog andere manieren zijn om in de kerk het virus mogelijk te beteugelen antwoordt ds.
Pronk: “Er wordt door ca. een kwart van de aanwezigen tijdens de kerkdienst gezongen met mondkapjes op.
Zelf draag ik tijdens de diensten geen mondkapje” beaamt ds. Pronk, “want ik sta op ruim 4 meter afstand
van de mensen op de kansel.”
“Er is slechts 1 ingang die gebruikt wordt en voordat men de kerk mag betreden moet iedereen eerst de
handen ontsmetten bij de ontsmettingszuil. Twee of drie vrijwilligers begeleiden de mensen daarna naar hun
plaats. Uiteraard allemaal rekening houdend met de 1,5 meter afstand van elkaar. Ook na de diensten
worden de mensen door deze vrijwilligers begeleid naar de uitgang zodat de verplichte afstandsregel niet
vergeten wordt.”
Het nieuwe orgel komt ook nog even ter sprake. Ds. Pronk: “Er zijn problemen geweest met het orgel. Het is
eigenlijk een heel raar probleem, want een aantal mensen heeft nu serieuze gehoorproblemen opgelopen en
wat de oorzaak hier nu van is…? Dat is nog steeds niet geheel duidelijk. “
“Zelf konden wij er niet achter komen wat dit veroorzaakt had. Kwam dit door de
versterker, de boxen, de toonhoogtes of vervorming van het geluid binnen het
kerkgebouw? Omdat wij niet konden achterhalen waar dit door kwam, hebben wij er
experts bij gehaald. Want dat dit opgelost moet worden was klip en klaar! Het is natuurlijk
vreselijk dat hierdoor problemen zijn ontstaan. De kerkorgelcommissie, onder de leiding
van Arie van der Meer uit Bruinisse, had dit in het voorjaar van 2018 nooit kunnen
bevroeden dat zoiets vreselijks kon gebeuren. Het lijkt er ondertussen op dat het
probleem opgelost is door de experts. Die oplossing wordt nu getest en uitgeprobeerd.”

Foto’s van dhr. A van der Meer tijdens de installatie en het uittesten van het nieuwe kerkorgel
in de kerk van Sirjansland in 2018
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“Wat ons vertrek naar Michigan betreft: Het wachten is nog op een datum voor ons interview met een
consulair medewerker (m/v) van de Amerikaanse ambassade in Amsterdam. Dit is de laatste afrondende
fase van een heel proces voor onze internationale verhuizing.”
“Vanwege het coronavirus was de ambassade een hele tijd gesloten waardoor alles stillag. De goedkeuring
vanuit de VS was er begin maart al. Gelukkig is de ambassade half juli weer geopend, maar er werken
momenteel minder mensen waardoor er nog veel achterstand is. We wachten maar af wanneer wij de
uitnodiging hiervoor krijgen.”
“Voorlopig hebben we onze winterjassen maar weer uit de ingepakte dozen gehaald, want die hebben we
hier in Nederland nu nog wel nodig de komende periode. En natuurlijk werden de winterjassen in de
achterste doos en onderop teruggevonden. Achteraf ben ik wel blij dat wij niet alles in containers hadden
opgeslagen! Daar hebben we vorig jaar nog over getwijfeld of we dat zouden doen of niet.”
Hoe anders zou het gelopen zijn als er geen virus was uitgebroken over de hele wereld?! Dan had ds. Pronk
samen met zijn gezin al lang geleden de kerkgemeenschap en ons dorpje Sirjansland verlaten en woonde
en werkte hij al in Michigan. Dan hadden de parochianen en onze lezers van deze rubriek wellicht nu kennis
kunnen maken met een nieuwe dominee hier in Sirjansland. Laten we vooral hopen dat iedereen gezond
blijft en dat de droom van u en uw gezin om naar Amerika te verhuizen binnen niet al te lange tijd
werkelijkheid zal worden!
Heel hartelijk dank, dominee Pronk voor dit prettige en informatieve ‘gesprek op afstand in coronatijd.’

Advertenties
Kik ongediertebestrijding &
bedrijfshygiëne
t 0111 21 80 00
e info@gripmetkik.nl
i www.gripmetkik.nl
Loensweg 27
4306 NB Nieuwerkerk
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Bericht uit het buitenland door Kees Krabbe vanuit Tasmanië van 14-9-2020
Groeten van een Tegenvoeter,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik op Sir was.
Deze winter, jullie zomer, zat het er helaas niet in
vanwege alle beperkingen rondom Corona.
Hier op Tasmanië valt het allemaal wel erg mee. In het
begin was er wel wat paniek, doordat er Corona
rondging dat was binnengebracht door enkele
reizigers van cruiseschepen. Met als gevolg dat het
lokale ziekenhuis hier in Burnie ruim een week dicht
moest voor ontsmetting, verplegend personeel in
quarantaine moest vanwege besmetting en waarbij in
enkele lokale bejaarden-/verzorgingshuizen helaas
enkele mensen zijn overleden.
We zijn toen hier, in het Noordwesten, beperkt in onze bewegingsvrijheid. Ook alle scholen gingen dicht.
Maar voor ons gezin waren de gevolgen beperkt, daar de landbouw als essentieel wordt beschouwd en ik
dus vrijwel alles nog kon blijven doen.
Voor Robin betekende het minder persoonlijk contact en meer vergaderingen via Zoom.(Zij doet projectwerk
in sociaal welzijn voor de Universiteit van Tasmania.)
Onze zoon Alex(14) kon niet naar zijn schoolklas, Wel hadden veel scholen de mogelijkheid voor werkende
ouders om hun kinderen naar school te sturen en daar onder toezicht online lessen te volgen. Van die
mogelijkheid hebben we na een week gebruik gemaakt, omdat het gewoon niet werkte om hem thuis te
houden en hem te laten leren.
Dit alles heeft enkele weken geduurd en toen zijn de meeste beperkingen opgegeven. Ook nu (14
september 2020) zijn de meeste beperkingen opgegeven met betrekking tot restaurants en bars.
Dit heeft wel even geduurd.
Sport is ook weer mogelijk, eind mei, zei het met enige beperkingen. Ik doe nu al 3 jaar boogschieten.
Reizen is voor ons op dit moment alleen in Tasmanië mogelijk, omdat Victoria nog steeds op slot zit.
Voor buitenlandse reizen moet je ook een heel goede reden hebben, anders kom je het land niet uit.
Al met al valt het voor ons gezin dus mee. We konden helaas niet op reis deze winter.
De Boerderij (voor sommige lezers wordt het misschien een beetje te saai..)
Na een paar jaar geen bloemen/bollen te hebben geteeld, ben ik nu voor het tweede seizoen in de
Hyacinten en Narcissen bezig. Zei het op kleine schaal: ongeveer 1 ha. De planten staan nu volop in bloei
en lijken hier goed te groeien. Ik realiseer mij, dat ik de teelt van bollen een paar jaar gemist heb en ik werk
nu weer met veel plezier in de Hyacinten.
Bollenteelt is voor mij een uitdaging. Hoe moeilijker, hoe beter. Ik heb gelukkig wat ervaring en kan met
vragen in Nederland terecht en natuurlijk ook het internet afstruinen naar artikelen over bollenteelt. En dan
maar proberen om het in iets bruikbaars te vertalen en dingen in het klein hier uitproberen. De grond is hier
gewoon anders dan bij jullie. Dit is geen rijke Zeeuwse klei of zavel *), maar oude vulkanische klei . Van
nature heel waterdoorlatend, maar ook zuur (geen kalk.)
*) opm. redactie Zavel: is een zandachtige grondsoort.

Dus dat betekent voor een gewas als de Hyacint: heel wat kalk aanvoeren, wat niet zo heel moeilijk is hier.
Er zijn hier kalksteengebergtes in de buurt. Fosfaat is ook laag, dus dat betekent een “happy medium”
zoeken tussen fosfaat aanvoeren (kosten) en gewas-respons (opbrengst.)
Ook de winterdominante neerslag is van invloed. Dat betekent stikstof (N) meerdere malen in kleinere
hoeveelheden aanvoeren, anders loop je het risico dat het allemaal uitspoelt en in de zee belandt . (Dat is
natuurlijk 2x niet goed: kosten én slecht voor het milieu). Ook zwavel is een probleem hier in het voorjaar.
We hebben hier altijd al lage depositie (aanvoer uit regen) gehad en het spoelt net als stikstof makkelijk uit.
Dus zwavelzure ammoniak of zwavelzure kali gaat hier in het vroege voorjaar enkele keren in de kunstmest
strooier.
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Ook sporenelementen zoals Molybdeen en Nikkel zijn voor sommige gewassen belangrijk.
Naar de zomer toe, hier november/december, wordt het allemaal wat makkelijker. Er valt minder regen
(uitspoeling/afspoeling) en er zijn hogere temperaturen (meer mineralisatie van organische stof). Helaas
moet ik wel beregenen.
Organische stof is belangrijk in de bodem, maar niet eenvoudig en rendabel op peil te houden.
Kosten voor groenbemesterzaad zijn aan de hoge kant en je moet meestal flink beregenen om een goed
gewas te telen. Het kan hier wel beter doorgroeien in de winter, omdat we slechts een enkele keer
nachtvorst hebben. Wel is het weer moeilijker om in te werken in het voorjaar, zodat je een goed zaaibed
kan maken voor het volgende gewas. Ik heb dit nog niet helemaal uitgewerkt maar ik blijf proberen.
Naast de bollen, teel ik Tarwe, Opium Poppy (blauwmaanzaad) en hennep voor het zaad (menselijke
consumptie.) Ook Poppy doet het beter op meer kalkhoudende grond. Dit gaat de laatste jaren dan ook
beter op mijn bedrijf nu mijn grond niet meer zo zuur is.
Ik hoop volgende zomer weer even Sirjansland aan te kunnen doen. Ik ben benieuwd hoe het er dan uit zal
zien op Sportweg 4. En er is niets zo goed als even bijpraten met mijn (ex)-dorpsgenoten en ja bij voorkeur
in het Zeeuws.
Voor nu het allerbeste en ik hoop jullie in de toekomst weer te ontmoeten!
En mocht je om een of andere reden in deze uithoek van de wereld terecht komen, dan ben je natuurlijk
welkom.
Groetjes Robin, Alex en Kees Krabbe
1022 Oldina Road
Oldina TAS 7325

Advertenties
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De school in Sirjansland van toen
Aanvulling bij de foto in De Sirene van juli 2020, blz. 8, "De school van toen." Op de
achterste rij ontbrak de naam van dit meisje op de klassenfoto (1954) hiernaast
afgebeeld, maar zij is inmiddels herkend! Dit is Jannie Struijk.

Schoolreisje naar Den Haag: foto gemaakt in 1952 op het Plein 1813

Achteraan v.l.n.r.: Meester A. Heule, Adrie de Ronde, juffrouw van Amersfoort en Nelly Fluijt.
Middelste rij: Hanny Hanse, Corry van Felius, Klazien Goudzwaard, Mieneke Hanse, Mieneke Bal,
Janneke Bolle T. do., Heleen van Hoeve, Janny de Jonge, Keetje Goudzwaard,
Toos Kraak, Janny Fluijt, Anny Fluijt, Keetje Goudzwaard , Nelly Mol,
Jaantje Klink C. do. en Ans van Hoeve.
Voorste rij:

Johan Goudzwaard, Jacob Klink L.zo., Constant de Jonge, Piet Zandijk, Geert Kroese,
Kees Bolle Tzn., Wim Goudzwaard, Rinus Klink C. zn., Dingeman Heijboer J. zn.,
Wim van Dienst, Adrie Verstrate en Cor Olree.

Liggend:

Frans van Hoeve, P. Heijboer M.zn. en Jan Olree.

Opmerking redactie: (do = dochter van en zn= is zoon van.)

Dank Ingrid Krabbe en Janny de Vlieger voor de namen van de kinderen die op deze foto staan afgebeeld &
vooral Piet Heijboer voor deze foto. Het unieke aan deze foto is dat deze de watersnoodramp heeft overleefd
omdat het fotoalbum op zolder lag! Nogmaals heel hartelijk dank!
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Bijzonder verhaal bij een foto

Beide foto’s zijn afkomstig uit het album van
mevrouw A. Stuijk. Hartelijk dank hiervoor!

Deze foto is gemaakt op donderdag 6 oktober 1983. Normaal gesproken zou een exacte datum van een foto
zijn vergeten, maar bij deze is dat zeker niet het geval. Want twee personen die hier op deze foto staan
afgebeeld, weten dit nog als de dag van gisteren. Een dag later traden zij in het huwelijk, vandaar.
U ziet hier een bruidspaar op een kameel zitten, met in de linkerhoek een Arabier. Achter de kameel staan
ook nog enkele Arabieren. De foto is gemaakt bij de lagere school in Sirjansland. De Arabier, aan de
linkerzijde is de voormalige schooldirecteur, Gerard Oele. De bruid op de rug van de kameel was de
toenmalige kleuterjuffrouw: Maja van der Linde uit Dreischor en haar toekomstige partner, Jaap-Jan Vink uit
Zierikzee.
Maja was die middag naar de school ‘gelokt’ om haar aanstaande huwelijk
met de kinderen van de school te vieren. Het lag in de bedoeling dat zij met
haar aanstaande echtgenoot verkleed op een kar tijdens een lawaaioptocht
een rondje door het dorp zouden rijden. Dat was haar althans verteld. De
kinderen waren verkleed voor een “Oosterse” bruiloft op school.
Maja en Jaap-Jan stonden in de aanbouw achter de school om zich te
verkleden. Haar bruidsjurk was afkomstig van een van de moeders van de
kinderen. Het pak en de hoge hoed kwam van iemand anders zijn opa.
“En zo konden we dus als bruidspaar op de kar” vertelde Maja. “Jaap-Jan
had hier eigenlijk wel zijn bedenkingen over. Maar ja, dan moet je maar niet
met een kleuterjuf trouwen,” vervolgde ze. “Dus moest hij wel meedoen.”
En zo gezegd, zo gedaan.
Op het schoolplein was echter geen kar te bekennen! Wat er wel stond: een levensgrote kameel…….!
Luisterend naar de naam Gerda*. (* Dit bleek uit de PZC van 7-10-1983. Het dier was 15 jaar oud en kwam uit Eede
in Z-Vl.) Gerard Oele had alle bedrijven benaderd die Sir toen rijk was om deze gebeurtenis te sponsoren.
Dat deze kameel en de optocht door de straten van Sir tot veel hilariteit leidde, zult u begrijpen.
Deze unieke gebeurtenis werd behalve door onze regionale krant de PZC ook opgepikt door het AD. Zelfs
de beroemde fotograaf, Leen Koper van Foto Verschoore uit Zierikzee, die de originele trouwreportage een
dag later zou maken, dacht even dat hij zich vergist had in de datum..!
Want zij zouden toch niet op 6 oktober trouwen?! Toch niet een dag eerder? Maar gelukkig begreep hij al
spoedig dat dit het feestje voor de kinderen van de school was met hún juf en haar toekomstige partner.
En zo kon het gebeuren dat er een bruidspaar op een kameel héél erg beroemd is geworden. Niet alleen
hier bij ons in Sirjansland, maar ook in de rest van Nederland!
Dank Maja en Jaap-Jan Vink voor jullie spontane bijdrage bij het tot stand komen van dit stukje!
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Bedrijvigheid Uitbreiding CZAV in Sirjansland
Het terrein bij de CZAV aan de Lageweg is inmiddels uitgebreid ten opzichte
van enkele jaren geleden. De reden hiervan was de sluiting van de weegbrug
en opslag in Zierikzee. Zo is er, aldus de heer L. Vos van de CZAV, een
verharde en geasfalteerde oppervlakte van 1.000m2 bijgekomen.
De bomen en bosschages zijn verwijderd en de ondergrond is voorzien van drainage en extra afvoerkolken
zodat het water daar snel afgevoerd kan worden. keerwanden rondom dit terrein zorgen er voor dat het daar
opgeslagen graan tijdelijk op zijn plek blijft liggen. Meestal is dat een dag of twee waarna het in de loods
wordt opgeslagen. De locatie van de CZAV verzorgt de ontvangst, opslag en afvoer van voornamelijk winteren zomergraan. Gerst wordt niet opgeslagen, maar gelijk afgevoerd. Tijdens de oogstperiode wordt er in
ploegendiensten gewerkt van 7 tot 23 uur om alles op tijd binnen te halen.
Helaas, voor de opbrengst, was er de afgelopen periode buiten de weergoden gerekend. Want de
oppervlakte die hierdoor gecreëerd werd was bestemd voor het tijdelijk opslaan van de extra verwachte
graanaanvoer uit Zierikzee en omgeving. Immers bij een volle loods moeten de agrariërs toch van hun tarwe
af….. (De aanvoer van granen in Sir komt vanuit het hele gebied van Duiveland en zelfs uit Brouwershaven
etc.)
Wij belden ook nog met de heer J. van Klinken uit Nieuwerkerk om hem te vragen hoeveel ton extra granen
nu in de afgelopen oogstmaanden werd afgeleverd in Sir.
De opbrengst viel behoorlijk tegen, gaf hij aan. Dit werd met name veroorzaakt door het natte najaar in 2019
en het hele droge voorjaar in april. Om te kunnen groeien hebben de aren van het gewas voor de
knopvorming vocht nodig en dat was er niet in die periode.
85% is meestal afkomstig van de wintertarwe die in september/oktober het jaar daarvoor zijn ingezaaid en
de overige 15% is zomertarwe dat eind februari was ingezaaid. Verwacht werd dat er ca. 15.000 ton graan in
Sir zou worden gelost, maar het was slechts 11.000 ton. Dus 4.000 ton minder!
Of dit het gevolg is van klimaatverandering? Wie zal het zeggen? Feit is wel, beaamt dhr. Van Klinken, dat
ook de gerst nu 2 à 3 weken vroeger kan worden geoogst dan voorheen. De wintergerst wordt als veevoeder
geteeld en de zomergerst wordt gebruikt voor de bierbrouwerijen vertelt hij.
Een andere reden voor minder aanvoer in Sir kwam door het transport vanuit de vestiging in Achthuizen. De
granen gingen hiervandaan rechtstreeks naar de nieuwe loods in Dinteloord.
Hiervoor komt de aanvoer vanuit Zierikzee dus in de plaats.
Dat de totale opbrengsten kunnen fluctueren valt te begrijpen, want dat is uiteraard sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Zo was 2019 wat opbrengst betreft een topjaar met de hoogste hectare opbrengst
ooit aldus de heer Vos.
Hoe het de komende jaren zal zijn? Wie zal het zeggen? Laten we hopen dat
deze uitbreiding van de CZAV niet voor niets is geweest en dat het nieuwe
terrein zijn nut zal bewijzen!
Bedankt mijnheer Vos en Van Klinken voor uw toelichting bij dit stukje!

Advertenties
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Even voorstellen in Coronatijd

Dit keer stellen Annette Lenos en Marien Vane zich in deze rubriek aan u voor. Vanwege het virus sprak ik
hen telefonisch. Annette is 27 jaar en Marien 31 jaar. Annette is geboren in Schiedam, maar is al op jonge
leeftijd met haar familie verhuisd naar Bruinisse. Marien is een geboren en getogen Strujallander dus
iedereen kent hem al. Dat zij elkaar voorheen nooit tegen zijn gekomen op ons eiland blijft een raadsel.
Hoe zij elkaar wél ontmoeten is daarom zeker het vermelden waard. Want dat was op een hele bijzondere
en leuke manier, zo bleek. Marien was aan het werk als installatiemonteur bij Manege Balans in Dreischor
waar Annette haar paard, First Lady, gestald stond. Tijdens zijn werkzaamheden zag hij daar “een hele
leuke meid paardrijden”, zo vertelde hij. “Wow”, dacht hij “die wil ik wel beter leren kennen!” En om met haar
in contact te komen plakte hij zijn telefoonnummer op haar kast. Haar eerste reactie was: “Wie ben jij?” En
zo is het gekomen. Een aantal maanden later kregen zij verkering. Marien woonde toen nog in Sirjansland.
Inmiddels is dat ruim 11 jaar geleden en wonen zij samen. Hij verkocht zijn woning in Colijnsplaat waarna ze
samen op zoek gingen naar een huis met veel ruimte voor haar 3 paarden. First Lady is de oudste, zij is 27
jaar en geniet van een soort prepensioen. ”We maken nog wel wat ritjes, maar niks moet” vertelt Annette. Ze
kreeg First Lady voor haar 9de verjaardag en riep altijd al dat First Lady bij haar in de tuin moest komen
wonen. Dat is gelukt! Shadira is 8 jaar en de jongste, Aziz, is pas 2 jaar.
Met Shadira doet zij mee aan wedstrijden, lange afstandsritten
genaamd: “Endurance.” (Dit is een tak van paardensport waarin
je binnen een vastgelegde tijd een bepaalde afstand moet
afleggen in een buitengebied. Dit gebied kan variëren van zeer
vlak tot zeer bergachtig en van harde grond tot mul zand. De
afstanden die worden afgelegd liggen tussen de 20 en 160 km.)
Zoals gezegd zochten zij een woning met veel ruimte en dat
bleek de boerderij aan de Sportweg 4 te zijn met veel land
rondom en diverse grote schuren. Laat dat nou net hun droom
zijn! Ruimte voor Annette haar paarden en voor Marien zijn
hobby: sleutelen aan zijn brommers.
In augustus 2019 was de koop rond. De diverse schuren werden als eerste
aangepakt: de asbest-daken werden verwijderd en vervangen door een nieuw dak
met isolatie. De paarden moesten natuurlijk zo snel mogelijk naar huis komen en ook
Marien kon niet wachten om ‘zijn schuur’ in te richten. In Colijnsplaat had hij een
klein schuurtje wat bomvol stond. Hij kon zijn geluk niet op toen hij al zijn spullen
kwijt kon in de schuur én er zelf ook nog omheen kon lopen.
Aan de woning moet nog heel veel gebeuren. De buitenkant van het huis zal blijven
staan. Ze geven aan dat ze de stijl zoveel mogelijk willen behouden. Wel willen ze de
bestaande aanbouwen vervangen door één grotere aanbouw, maar eerst moeten ze
daar de vergunning nog voor krijgen.
Zodra dat het geval is kan er gestart worden met de verbouwing. Dit gebeurt in hun vrije tijd en in het
weekend. Omdat de woning in de oorlog en tijdens de ramp onder water heeft gestaan verdienen de muren
wel extra aandacht. Waarna alles zal worden geïsoleerd en voorzien van alle gemakken van de huidige tijd.
Zij hopen dat de verbouwing binnen 5 jaar voltooid zal zijn.
Marien is blij om weer terug te zijn in Sir. En hoe vindt Annette Sirjansland? In het begin dacht ze: “In Sir
wonen…..?” Nee, dat leek haar niets, maar inmiddels is zij maar wat blij om in ons dorpje te wonen met
zoveel ruimte voor haar paarden. Daarnaast woont zij zo weer dichtbij haar familie.
Welke opleiding hebben jullie gevolgd? Annette is fiscalist van beroep. “Het is een beetje met de paplepel
ingegoten, mijn vader is ook fiscalist. Ik heb wel meer studies bekeken, maar kwam toch uit bij Fiscaal Recht
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam“ zegt zij.
Marien heeft VMBO Elektrotechniek gedaan in Middelharnis en heeft daarna de MBO-opleiding Installatietechniek bij het Zadkine-college in Rotterdam gevolgd. Voor de verbouwing van hun woning is dat laatste
natuurlijk reuze handig! “Volgens mij zijn wij een goed team” vult Annette aan.
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Hebben jullie nog andere hobby’s, buiten de al genoemde hierboven? Ja zeker, beiden houden erg van
wintersport. Maar helaas, vanwege het coronavirus, is er dit jaar niets meer van gekomen. Marien en
Annette vinden allebei snowboarden erg leuk en Annette skiet ook graag. Annette voegt toe dat zij ook de
Yogalessen van Heleen de Hulster-Op ’t Hof volgt in het dorpshuis. “Erg leuk dat een klein dorpje als
Sirjansland, zoiets te bieden heeft,” zegt zij.
Hebben jullie nog andere huisdieren? Ja, er loopt nog grijs gecyperde poes rond, ze heet Pip. Zij brengt
dagelijks extra vlees op de mat voor haar baasje en vrouwtje, vertelt Marien: meestal een muis of 10 per
week. Dus ook poes is heel erg blij dat zij hier is komen wonen! Het muizenbestand niet, uiteraard.
Dank Annette en Marien voor dit leuke, telefonische interview.
De mensen van de redactie wensen jullie succes met jullie verbouwing en veel liefde en geluk samen in ons
dorpje!

Advertentie

17

Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf 1980 …
Sociale huurwoningen zijn in Sirjansland lange tijd niet meer gebouwd. Het
was in de jaren 70 van de vorige eeuw dat hier voor het laatst dergelijke
nieuwe woningen waren gebouwd. Dat blijkt ook uit het bijgaande stukje in de
Zierikzeesche Nieuwsbode (ZN) van 17-6-1983 toen de woningen op maandag
20 juni van dat jaar werden opgeleverd.
In oktober startte de bouw in Sir zoals
blijkt uit deze krantenkop boven een foto toen der tijd gemaakt in
Ellemeet uit de ZN van 29-10-1982.
De opdrachtgeven was de woningbouwvereniging Beter Wonen uit Zierikzee. De woningen, een blok van 4,
werden aan de Grevelingenstraat gebouwd op de percelen C12 gedeeltelijk en H59 gedeeltelijk. Dit noemde
men ‘het kleine kernen experiment’ in die periode. Het werd woningtype 3 genoemd en elke woning was
voorzien van een zogenaamd verhuisraam aan de voorzijde.
De architecten waren Leo de Jonge BV en ir. C. van Ruitenburg, beiden uit Rotterdam. Zoals hiervoor al
aangegeven, werden deze woningen ook in Ellemeet gerealiseerd. Helaas stond er in het archief van de
gem. Duiveland niets vermeld over de bouwkosten.
Gelukkig stond dit wel in het archief van de gem. Midden-schouwen, waar
Ellemeet toen onder viel. De totale kosten voor deze 4 woningen bedroeg
f 283.400,00. De woningen hadden een totale bruto inhoud van 1.185m3 en
een bruto vloeroppervlak van 377m2. In het archief bleek geen naam van
de bouwer terug te vinden. Maar hiervoor is de Krantenbank Zeeland de
aangewezen plaats om deze informatie toch te achterhalen. Want in de
PZC van 7-6-1983 wordt de naam van Bouwbedrijf Prince vermeld voor de
woningen in Ellemeet. Mogelijk dat dit bedrijf ook de woningen hier bij ons
heeft gebouwd. Echter, dit valt niet met zekerheid te zeggen.
De welstandscommissie had in eerste instantie veel bezwaar tegen deze woningen, zo bleek. Zij vonden
indertijd dat deze woningen ‘niet af waren.’ De kap werd te plat gevonden, de gevelkozijnen en de
combinatie van de entree en het toiletkozijn werd afgekeurd. Hun conclusie was; “Qua uiterlijk waren dit
nogal armoedig uitziende woningen.” Welke aanpassingen er zijn gemaakt om de welstandscommissie te
behagen is niet geheel duidelijk. Pas op 9 augustus 1982 werd de bouwvergunning verleend.
Als reden dat Sirjansland pas in 1982 huurwoningen kreeg toegewezen door de gem. Duiveland werd
genoemd dat de bevolking in die tijd een geleidelijke groei had gekend van vooral jongeren. Dit in
tegenstelling tot de eerder aangenomen veronderstelling dat er vooral veel ouderen zouden wonen.
De dorpsraad had de woonwensen van de toekomstige bewoners geïnventariseerd. De toenmalige
regionale werkgroep van dit kleine kernen experiment had zich garant gesteld voor de voorbereidingskosten
die Beter Wonen zou moeten maken als dit project niet haalbaar zou zijn. Maar gelukkig was dit wel het
geval.
Echter uit diverse kranten van die periode kwam naar voren dat
Sir er geen 4 maar 8 woningen bij zou krijgen. Dit vermeldde de
ZN van 13-4-1982 zoals hiernaast blijkt uit het stukje van de
gemeente Duiveland. Vermoedelijk was het de provincie die hier
een stokje voor stak. Maar of dit inderdaad het geval was is mij
niet duidelijk geworden.
Voorlopig had Sir weer nieuwe huurwoningen en daar waren de
toenmalige dorpsbewoners zeer tevreden mee!
Joke Goudzwaard
ZN 13-4-1982
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Jacqueline en Hans Tarmond zijn op 23 december 2019 samen met hun dochter Mabel tegenover Camping
’t Hoge Zand aan de Zandweg komen wonen. Via een vriend hadden zij een tip gekregen dat deze woning te
koop stond. De woning op deze locatie, inclusief een grote tuin rondom, voldeed helemaal aan hun wensen.
Inmiddels is ook de tuin aangepakt en opnieuw ingericht.
Er moet nog best nog veel verbouwd worden, maar de locatie en het grote huis ernaast boden aanzienlijke
mogelijkheden voor hun plannen. Zodoende hebben zij deze woning gekocht. Daarvoor woonden zij in
Bruinisse en Dreischor. En nu dus in het vriendelijke en landelijke gebied van Sir…… Vanuit hier is de
randstad toch goed bereikbaar. Want mensen die geboren en getogen zijn in Rotterdam, zoals zij, willen af
en toe toch iets van het “stadse” ervaren dat je hier in deze omgeving niet zo snel aantreft.
Dat Jacqueline een enorm “mensen-mens” is, blijkt wel uit haar werk in het heden én in het verleden. Tien
jaar geleden heeft Jacqueline nl. ’Kraamzorg Schouwen-Duiveland‘ opgericht. Zij doet dit werk met drie
collega’s. Daarvoor runde zij samen met haar man twintig jaar lang het restaurant ‘De Vrienden van Bru’ aan
de Nieuwstraat 24-26 in Bruinisse. Dus over initiatieven niet te klagen!
Inmiddels is Jacqueline 56 jaar en Hans 70 jaar, dochter Mabel is 21 jaar. Zij studeert Social Degree aan het
HBO. Dat is een managementopleiding, verduidelijkt Jacqueline. Mabel heeft voordat het virus toesloeg
gelukkig nog een half jaar voor haar studie in Bonaire gewoond en is nu dus weer thuis bij haar ouders.
Behalve Mabel hebben Jacqueline en Hans nog een dochter, Judith, en een zoon, Arthur. Beiden wonen
elders met hun partners en kinderen. Jacqueline en haar man zijn inmiddels de trotse oma en opa van 5
kleinkinderen (Stein, Wout, Eefje, Jan-Berend en Meve.) Laatstgenoemde is mede vernoemd naar haar
tante.
Weet je wat het zo leuk maakt om hier te wonen? De kinderen mogen gebruik maken van de tennisbaan
hiernaast en mijn kleinkinderen mogen van Tamara en Ton Hammink jr. ook gebruik maken van het
zwembad op de camping. Dat is toch hartstikke lief….!? Overlast van de camping heeft ze absoluut niet. Om
23 uur is alles rustig.
Nog een andere reden waarom wij op zoek waren naar een woning zoals hier met deze mogelijkheden,
vraagt Jacqueline? Omdat ik het zo ontzettend leuk vind om mensen te verwennen En daarom zijn we in de
woning naast ons huis een B & B begonnen! En om in de traditie van ons vorige horecaleven te blijven
noemen we dit: ”De vrienden van Sir.” Dat is dus ook een van mijn hobby’s. Evenals koken voor vrienden. Ik
vind dat zo leuk om te doen. Gastvrijheid bieden. Genieten van wat we te bieden hebben. En dat wordt
enorm gewaardeerd door onze vele gasten die hier gebruik van hebben gemaakt, merk ik.
Jacqueline is even stil, waarop ze vervolgt: Wel geef ik de mensen bij het verlaten van onze B & B het
advies om het hek goed af te sluiten als zij van het terrein afrijden. Want haar trouwe viervoeter Bram, de
Golden Retriever, mag niet plots op de weg komen. Dat baart haar wel zorgen, de snelheid die sommige
mensen op de Zandweg rijden! (Opm. redactie: Misschien een idee voor het Waterschap om op deze weg de
verkeerssnelheden te meten…..?)

Op de site van haar B & B staan schitterende foto’s van deze unieke plek die de familie Tarmond de gasten
te bieden heeft.
Dank Jacqueline en Hans voor dit gezellige telefonische
kennismakingsgesprek.
De redactie wenst jullie en jullie naasten veel geluk en
succes toe met jullie B & B op deze unieke locatie in
Sirjansland!
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De Kookpen door Rudy Jongman
Benodigdheden:
2 kg spareribs krabbetjes in stukken van 2 á 3 ribben
250 g ruwe rietsuiker of lichtbruine basterdsuiker
6 tenen knoflook fijngesneden
2- 3 el worcestersaus
4 el HP saus
125 ml Whisky Iers
125 ml moutazijn *)
4 takjes tijmblaadjes afgerist
1/5 tl pepertjes rood, gemalen
3 anijssterren
Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius.
Schep de spareribs in een braadslee waarin ze krap passen. Bestrooi met zout en peper.
Meng in een kom, de suiker, knoflook, sauzen, whisky, azijn, tijm, pepertjes en anijssterren. Schenk deze
marinade over de spareribs uit en dek af met aluminiumfolie.
Rooster de spareribs 1,5 uur, verwijder de folie en rooster ze nog eens 1,5 uur onder regelmatig
omscheppen tot ze botermals zijn en van het bot vallen. Schep ze op een schaal en houdt ze losjes afgedekt
met folie warm.
Zet de braadslee op het fornuis op matig vuur en roer de jus tot dit dik en stroperig is. Schenk over de
spareribs en serveer ze.
*) is bij sommige delicatessenzaken te koop. Of neem appelciderazijn. Te koop bij de supermarkten.
Eet smakelijk!
Ik geef de kookpen door aan:

Marjan van den Anker- de Vlieger
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Bericht van Staatsbosbeheer (SBB) over natuurontwikkeling Grevelingen
Van de heer Piet van Loon, Boswachter Publiek van SBB, ontvingen wij de onderstaande broedgegevens
over de gestage uitbreiding van de vogelpopulatie na de ingreep aan de kuststrook van de Grevelingen.
Ook deze mooie luchtfoto van deze kuststrook is van hem afkomstig.
“In 2020 waren er: 3 paar bontbekplevieren, 2 paar strandplevieren, 2 paar dwergsterns, 1 paar stormmeeuwen, 6 paar kluten en 1 paar kleine plevieren aan het broeden.”
“In 2019: 1 paar bontbekplevieren, 1 paar strandplevieren, 3 paar zilvermeeuwen, 2 paar visdiefjes en 1 paar
dwergsterns die deze plek als broedplaats hadden gevonden.”
“Zoals eerder aangegeven hebben de maatregelen dus succes gehad voor deze zogenaamde ‘kale-grondbroeders’. Voor deze soorten is het van belang dat we in de delta tal van geschikte locaties aanbieden
waardoor de soorten ‘kunnen kiezen’ waar ze gaan broeden en bij ongeschikte omstandigheden voldoende
andere locaties kunnen kiezen.”
Deze foto is ter beschikking gesteld door dhr. Piet van Loon van SBB. Heel hartelijk dank!.

Snelcursus Zeeuws *) zie de antwoorden op pag. 30
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! Nee, u kunt er
niets mee winnen…..
 Dat bin’k kwiet erocht mit mun veruuzing….
 Ah ’t ah evonde….?
 ‘ka un spieker erocht…! In dát dé zeer!

Spreekwoorden en gezegdes
Op de lagere school moesten leerlingen vroeger de betekenis van een spreekwoord of een gezegde leren.
Tegenwoordig komt dat niet meer vaak voor, zo blijkt. Daarom stellen wij nu de proef op de som.
Weet u nog de betekenis? De antwoorden treft u aan op pagina 30





Eigen vuurstee warmt het best
Hij laat de kachel niet met zich aanmaken
De kastanjes voor iemand uit het vuur halen
Kijk er staat een kacheltje op de dijk….

Collecteopbrengsten ….
Enkele collectanten zijn nog langs geweest in ons dorp, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.
 De collectanten hebben voor de Nierstichting € 201,78 in ons dorpje opgehaald;
 En de collecte voor de Brandenwonden bracht € 153,42 op. Iedereen heel hartelijk dank.
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Bericht vanuit het dorpshuis:
Het virus is nog steeds volop aanwezig waardoor vele bijeenkomsten, zoals ”Eten in Sir,”
nog steeds niet mogelijk zijn. Ook andere leuke en gezellige samenkomsten, met en
zonder muziek, zijn nu niet nog steeds niet mogelijk. Jammer hoor!
En slechts een paar regeltjes tekst over het dorpshuis is niet leuk in deze Sirene, daarom heeft de redactie
maar telefonisch contact gezocht met Lien. U kent haar vast nog wel. Samen met Stien kwam zij naar het
dorpshuis toe tijdens een van de Klepmiddagen, de Kerst- of de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Twee keurige dames gekapt en wel met ieder een vlotte babbel. Vol enthousiaste verhalen over het reilen en
zeilen in Sir in ‘plat Zeeuws’. Dat was soms voor enkele nieuwe bewoners in Sir niet helemaal te volgen.
Maar dat kon de pret niet drukken. Want als de meeste aanwezigen gierden van het lachen, dan begrepen
deze nieuwe mensen ook wel dat er iets heel erg grappigs werd verteld….! En lachen werkt aanstekelijk
zoals u weet.
Onderstaand stukje werd al in 2017 door Lien en Stien ten gehore gebracht tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis. (Dit is slechts een klein gedeelte van hun tekst.) Dus de gebeurtenissen zijn al
van enkele jaren geleden. En gelukkig voor diegene die geen dialect spreken is het gewoon in het
Nederlands……

“LIEN: Het afgelopen jaar zijn er ook een aantal huizen verandert van eigenaar. We worden onder
gesneeuwd door de Randstatters. Hebben jullie een idee wat we kunnen doen om een echte Zeeuw te
blijven? Ook de school heeft of krijgt inwoners, er kan anti-kraak gewoond worden. Niemand op het
dorp wist dat er een douche in de school zit. Zelfs juf Joke niet.
De Bravenboers hun oefje heet dan wel Zeeuws Lef maar zondagsochtends staat Robert al op tijd in
Rotterdam om Feyenoord te zien voetballen. Dit heeft misschien wel geholpen om landskampioen te
worden.
STIEN: Over sneeuw gesproken, daar ging het al voor de kerst volop sneeuwen. Een witte wereld was
het met wel een paar dagen last. En met de kerst was het weer gewoon groen zoals bijna ieder jaar.
Wat een mooie boom hebben we weer zoals jullie zien. Christa heeft hem weer mooi opgetuigd met oa
gekregen spulletjes van inwoners hier van het dorp. Het kleine boompje buiten heeft ook zijn verlichting
weer aan. Wat moet hij nog groeien om weer een beetje in de buurt te komen met de vorige boom.
LIEN: 2 Weken geleden was het Oosterlands Oranjekoor uitgenodigd om hun kerstliederen te komen
zingen tijdens de kerstborrel. Het dorpshuis was goed gevuld, met niet alleen Sirjanslanders. Dat koor
bestaat voornamelijk uit Kraaien maar er zijn toch ook een tweetal galgestropers bij (Willy van Ast met
dochter Petra Dooge). De Kraaien hebben genoten op Sir. Er bleven toegiften komen in de vorm van
kerstliedjes maar een aantal bleven ook nog gezellig zitten borrelen.
STIEN: Ook moest de politie tegen het einde van het jaar nog een keer langskomen op Sir. Ergens in
het dorp of in de polder had een 15-jarige jongen 25 kilo illegaal vuurwerk in huis. Wat volgt is een
bezoek aan vuurwerkslachtoffers en een strafblad tot aan z’n 18 e verjaardag. Nou leutig hoor dat
vuurwerk. En zo werd het oudjaar en nu dus weer al de 1 e week van 2018 voorbij. Lien en Stien
wensen jullie allemaal een gelukkig maar vooral gezond 2018.”

Hartelijk dank, Lien & Stien voor deze hele originele terugblik die wij nu in de
Sirene van december 2020 mochten plaatsen! Een foto van jullie twee hebben we
helaas niet terug kunnen vinden. Maar gelukkig hebben we nog wel een plaatje
van de schitterende kerstboom die in 2018 in ons dorpshuis stond te pronken!
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Wist je dat …………….
Er begin dit jaar in Sir een vogeltje werd gesignaleerd…..
Die dol was op eten…..?
Zolang het licht was, geen enkele maaltijd oversloeg…..?
Hij (of zij) hiervan ook behoorlijk gewichtig ging doen….?
En hierdoor de bijnaam “Helmut Koolmees” kreeg…..?
Wist je dat …
‘De Weg van de Gladiolen’ het afgelopen jaar niet te zien was in Nijmegen (tijdens
de Nijmeegse Vierdaagse…?)
Maar gewoon hier, bij ons, in Sir……?
Deze tussen de plantuien van de Maatschap Op ’t Hof aan de Dillingsweg stonden
te bloeien….
Wist je dat ..
De ingezaaide bloemen in ons dorpje een heel groot succes bleken…!
Niet alleen insecten, zoals hommels……,
(waaronder deze joekel achter de Grevelingenstraat)
Maar ook plukkende toeristen én inwoners werden gesignaleerd…..?
Wij hiervan helaas geen foto hebben kunnen maken……

Wist je dat…
Er in Sir héél veel creatieve mensen wonen…?
Wij u deze afbeelding zeker niet wilden onthouden…..?
Want zeg nou zelf….
Is dit een Mondriaan ….. of niet….. ?
Wist je dat…
Er vlakbij ons dorp hele vreemde snuiters zijn
waargenomen…..?
Wij deze tegenkwamen in een veld vol mais…
Wat het was….? U mag het zeggen…..
Een harige “iets”, een slak én zelfs een olifant……
Of dit consequenties had voor de oogst….?
Wij, tot op heden, hierover niets met zekerheid
kunnen zeggen…
Wist je dat …..
Je voor bedrijfskleding én nog héél veel meer ….
heel goed terecht kan bij Monika’s Werkkleding shop…!
die inmiddels verhuisd is naar een veel groter pand …..
aan de Van Abeelestraat nr. 7 in Oosterland …..
Kijk maar eens naar haar advertentie op pagina 15 van deze Sirene….!
Wist je dat …..
Jaarlijks overstappen naar een andere energieleverancier al jaren mogelijk is….?
Maar dat slimme meters eigenlijk helemaal niet zo slim zijn….?
Dit bij een van de redactieleden is gebleken, toen er in het maandoverzicht over augustus….
Een gasverbruik stond vermeld van ruim 4.900 m3 aan gas…..
Foutje van de slimme meter waarbij 1 cijfertje was vergeten……..! Slim, nietwaar……..?
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Wist je dat…
Sir nu wel héél erg in trek is tegenwoordig……?
Zijn we inderdaad echt zo onweerstaanbaar geworden…?
Of zou de zak met geld van de gemeente (vanwege de R2C) hier debet aan zijn……?
Want kijk maar eens naar deze vergunningsaanvraag uit de Wereldregio van 24-7 jl. ….
Waaruit blijkt dat de Krabbenhoekseweg nu inmiddels ook in Sirjansland ligt...?

Wist je dat…..
Er onlangs in Sir een hotel is opgericht……?
Nee…..? Wij onze ogen ook niet geloofden…..
Hier geen bedden klaar staan met ’s morgens een gekookt eitje….
Mensen hier niet welkom zijn……..?
Alleen maar beestjes met én zonder vleugels…..
Wist je dat
Er een site bestaat die ‘Actueel Hoogtebestand Nederland’ (AHN) heet….?
Waar je ons dorpje tot in detail kunt terugvinden…?
Hierop heel erg duidelijk de vele hoogteverschillen af te lezen zijn…
Zoals het punt vlakbij onze BS, Willy Quist– van Ast, aangeeft dat dit +2.63 meter hoog is..
En aan de andere zijde van diezelfde straat bij de Lageweg dit -0,165 meter hoog (of laag is)..?
Sir mogelijk met dit enorme hoogteverschil wellicht ooit stroom kan opwekken door dit enorme verval…..?
Wist je dat ……
De bewoners van Sir misschien binnenkort gewoon stroom uit eigen dorp
kunnen afnemen..?
Wij hiervoor wellicht bij Koos Hanse moeten aankloppen…?
Hij zijn loodsen vol heeft laten leggen met zonnepanelen…
Of zou hij dit verkopen aan de hoogste bieder…?

Advertenties
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Even voorstellen in Coronatijd

Deze keer stellen de nieuwe bewoners van de Kerklaan 1 zich aan u voor.
Hallo,
Wij zijn Andrea van Berk (34) en Jeroen de Man in het Veld
(36). We hebben twee kinderen, Nikita (4) en Dylano (1).
Graag zouden wij iedereen willen bedanken voor alle leuke
reacties en het warme onthaal van ons gezin in het dorp.
Wij voelen ons hier erg thuis en heel gelukkig met ons
plekje.
Sinds 14 januari wonen wij op nummer 1 in de Kerklaan.
Hiervoor woonden we in Schiedam in een appartement en
dan is het verschil met Sirjansland, waar we nu een
vrijstaand huis hebben best groot, maar dan alleen in
positieve zin. De menselijke maat, het sociale, samenleven
maar vooral de rust sluiten perfect aan naar wij op zoek
waren.
Jeroen is ondernemer en heeft zijn eigen bedrijf dat zich vooral richt op het installeren en in bedrijfstellen van
beveiligingssystemen. Maar ook advies en projectbegeleiding bij bedrijven en overheidsinstanties bij diverse
(integrale) veiligheidsvraagstukken. Ik zelf (Andrea) ben nu huisvrouw, maar met een nieuw huis, twee jonge
kinderen en een grote tuin is er altijd meer dan genoeg te doen.
Sirjansland kenden we al omdat we een tijdje op de camping in Sirjansland verbleven. Dat kwam onder
andere doordat het werk van Jeroen zich vooral in en rond Zeeland afspeelde. Omdat we toch een plekje
voor de caravan op de camping in Sirjansland hadden konden we deze mooi als uitvalsbasis gebruiken. Dat
kwam dus eigenlijk heel mooi uit.
Sirjansland beviel ons zo goed dat we ons appartement in Schiedam te koop zetten. Een koper daarvoor
diende zich al snel aan. Dat we voor boodschappen en andere voorzieningen niet direct In Sirjansland
terecht kunnen is geen enkel bezwaar. Ook in Schiedam was niet alles naast de deur, om over het vinden
van een parkeerplek maar te zwijgen. Dan is Oosterland, Nieuwerkerk, Bruinisse of Zierikzee eigenlijk lekker
vlakbij. Alle kleine dingen in het dagelijks leven ervaren wij hier als veel prettiger en dit sluit erg aan bij onze
manier van leven. Wel denken we dat als er nog meer gezinnen met jonge kinderen zouden zijn Nikita en
Dylano dat erg leuk zullen vinden.
Een grote tuin onderhouden is iets waar we, komend vanaf een appartement, niet veel ervaring mee
hadden. Maar met regelmatig wat in de tuin te werken is dat geen punt en goed te doen. Sinds we hier
wonen hebben we ook twee katten, broertjes, die vooral in het begin nogal eens op onderzoek uitgingen bij
de buren. Inmiddels zijn ze goed gewend en blijven ze keurig in onze tuin.
Met het nieuwe huis, de tuin, onze twee kinderen en de katten zijn gelijk onze huidige hobby’s benoemd. De
Sirene kenden we nog niet. We wisten wel van het bestaan af, maar door de verhuizing en de daarmee
gepaard gaande drukte is van het lezen daarvan, hoewel wel benieuwd, nog niet veel terecht gekomen.
Met dit interview is onze interesse natuurlijk wel extra gewekt. De volgende keer wordt De Sirene natuurlijk
helemaal gelezen.
Natuurlijk hopen we nog vele jaren met veel plezier in Sirjansland te mogen wonen.
Groet aan allen,
Andrea en Jeroen
De redactie bedankt Andrea en Jeroen voor het prettige interview en wenst hen veel plezier en woongenot in
Sirjansland.
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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- 55 06 96 36
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Sir Vooruit en terugblik naar Sirjansland 700 jaar
Helaas kon Sir Vooruit ook het afgelopen halfjaar niets
organiseren vanwege het coronavirus. (Gelukkig vergat
Sinterklaas de kinderen in Sir niet.)
Natuurlijk wilt u geen blanco pagina hier. Daarom mocht de redactie in het archief van Gerard Oele duiken
op zoek naar meer informatie over het 7-jarige eeuwfeest van Sir, nu alweer 15 jaar geleden.
Zoals u wellicht weet houdt de familie C. Struijk dit heel erg goed bij.
In april 2004 was het “Comité Sirjansland 700 jaar” al gestart met de
voorbereidingen voor dit feest. Drie dagen lang in sept. 2005: op 7, 9 en 10 om
precies te zijn. Erebogen stonden aan beide zijden van de Lageweg opgesteld,
huizen en tuinen waren feestelijk versierd en alle feestgangers liepen verkleed
rond. Het feest kon beginnen dankzij de vele bedrijven in en rondom Sir die dit
hadden gesponsord. De provincie gaf geen bijdrage, zodat het comité op 16
feb. 2005 besloot om langs de deuren te komen “schooien.” Weet u dat nog?
Deze als narren verklede mensen hebben die avond in 2,5 uur tijd € 1.150,00
bij elkaar opgehaald.
Het feest (incl. het Braamfeest) voor de kinderen startte op 7 september met
Oudhollandse kinderspelen en een kinderdisco. Het toneelstuk dat Heleen de
Hulster had geschreven werd opgevoerd met de kinderen op een boerenwagen
op vrijdag de 9e: zij gingen met een tijdmachine terug in de tijd. Ook zongen de
kinderen van de OBS samen met het zangkoor VZOS uit Oosterland vele (oud)
Hollandse liedjes. Na afloop was er gezellig samenzijn inclusief
achtergrondmuziek.
En uiteraard kon iedereen genieten van de geweldige fototentoonstelling in het dorpshuis die Ingrid Krabbe
en Corry Op ’t Hof hadden samengesteld. Deze foto’s werden door Ton Meuldijk later op een CD gezet
zodat iedereen nog lang kon nagenieten. Er stonden en hingen ook nog diverse kunstwerken die door
bewoners van Sir gemaakt waren.
Op za. 10 september 2005 was er een grote reünie van (oud)inwoners met een Middeleeuwse lunch. Heel
veel mensen kwamen naar Sir toe, van heinde en ver. Zelfs uit Amerika. De lunch kostte 350 eurocent.
Daarna volgde de modeshow in Middeleeuwse kleding op de catwalk in de Dorpsstraat. En Sir zou Sir niet
zijn als er niet werd gekorfbald. Ditmaal gekostumeerd. Als afsluiting volgde ‘s avonds de BBQ (voor slechts
700 eurocent) met muziek. En toen kwam daar die onweersbui……. Helaas moest het feest toen plots
worden beëindigd. (Vandaar het weerkaartje bij ons redactionele stukje in deze Sirene.)
Misschien kunnen we het over 5 of 10 jaar nog eens dunnetjes overdoen……. Maar dan wel zonder bui….?!
Onderstaande foto’s zijn gemaakt door de heer Ton Meuldijk. Hij heeft ook de CD gemaakt van dit feest.
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Kleurplaat
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Vertaling van Snelcursus Zeeuws in het Nederlands van pag. 22




Dat ben ik kwijt geraakt met (tijdens) mijn verhuizing…
Heb je het al gevonden?
Ik heb een spijker geraakt….! En dat deed pijn!

Spreekwoorden en gezegdes antwoorden van pag. 22





Nergens voel je je behaaglijker dan thuis
Hij laat niet met zich sollen
Een gevaarlijke arbeid verrichten voor een ander, die zich zelf buiten schot houdt maar er dan wel het
voordeel van geniet
Dit is geen gezegde, maar een dialect uit Heinkenszand aldus het Zeeuws Woordenboek en het
betekent: kijk, er staat een veulentje op de dijk. En dat spreek men zo uit:

“kiek, d'r stìt 'n kacheltje op d’n diek” aldus het hiervoor genoemde woordenboek.

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

Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:
Richard Ahrens

H. de Vliegerhof 1

Jessica Ahrens

H. de Vliegerhof 1

Marjan van den Anker

Sportweg 16

64 34 72

06 45 37 54 12

Dirk Fluijt

Sportweg 2

64 21 08

Sjanie Giljam

Lageweg 12

06 36 33 49 37
06 13 69 50 86

Ton Hammink sr.

Zandweg 4

64 19 89

Tonny Hammink jr.

Zandweg 4

64 19 89

Adrie de Jonge

Grevelingenstraat 30 64 34 76

Jacqueline Kik-Stouten

Dillingsweg 20

64 27 84

Annelies Oomen

Noord Hogeweg 6

48 33 32

Anniek Proost

Grevelingenstraat 28

Wilma en Cees Struijk

Dorpsstraat 15

Anne de Valk-Bij de Vaate

Lageweg 9

Peter Wilmans
Ton Wingelaar

06 12 91 00 16
06 40 63 55 77

06 53 60 42 75
06 12 52 38 72
06 23 34 19 61
06 30 13 59 62

64 13 72

06 55 81 00 73

H. de Vliegerhof 6

64 11 40

06 50 51 71 09
06 53 28 04 14

H. de Vliegerhof 3

72 03 45

06 53 40 10 91

Advertentie door donateur

Oog voor voedsel, hart voor mensen...
De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling.) Dit betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is van de
inkomstenbelasting. Het banknummer is: NL 75RABO 011.8180.401.
Namens de Voedselbank, 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 2021 toe.
Bovenal: blijf gezond!!!
Vanaf 26 maart 2021 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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Foto gemaakt door mevrouw A. Stuijk bij de woning van de familie De Jonge aan de Sportweg.
Toen was een witte winter nog heel gewoon…….! Foto genomen vermoedelijk in de jaren 80.
Heel hartelijk dank.

Redactie
Kees Haringsma
Sandra Maat
Joke Goudzwaard

tel 85 16 05
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
182 stuks.

U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors
en adverteerders.
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