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pagina van deze Sirene

Kopij vóór 1-11-2022

1

Advertenties

2

Van de redactie
De Sirene is jarig! 20 jaar geleden zag ons huis-aan-huis blaadje het licht en verscheen het voor
de 1e keer in uw brievenbus. Dit hadden de 3 dames van de toenmalige redactie natuurlijk ook
niet kunnen bedenken. Daarom is de redactie naar hen op zoek gegaan.
Anne-Marie Verton was een van hen en zij vermoedde dat de andere 2 misschien nog in Barendrecht
woonden, maar zeker wist ze dat niet. Barendrecht is best groot dus hoe konden we hen daar terugvinden?
Navragen bij Gerard en Joke Oele?
Gelukkig wist Joke nog de naam van de laatste school waar Saskia Bruijning had gewerkt voordat zij en
Willemijn van der Ark verhuisden. Dat bleek ’t Kofschip in Zierikzee te zijn. Deze school verstrekte het
telefoonnummer van Saskia, na het aanhoren van de reden van onze zoektocht. Dat bleek wel een duur
telefoontje te zijn. Want toen wij haar spraken was zij op vakantie in Spanje. Maar ach, alles voor het goede
doel, nietwaar? Natuurlijk wilden zij en Willemijn hieraan hun bijdrage leveren! U leest hun stukje op pag. 7.
Behalve dat, treft u uiteraard ook de vaste rubrieken aan van de Dorpsraad, de Commissie Dorpsplan, het
zoekplaatje, de school van toen, bedrijvigheid, de kookpen etc. En natuurlijk weer het even voorstellen van
vele nieuwe inwoners in ons dorpje. Want het is gewoon bekend dat Sir heel erg in trek is én blijft. Ook al
worden hier geen nieuwe woningen gebouwd. Gelukkig blijven Jan en John op ’t Hof volhouden! Kijk maar
op pag. 12.
Ingrid Krabbe heeft in haar archief een stuk gevonden van EMKA van vele jaren geleden. Wie of waarover
dit gaat leest u op pag. 17. Dirk Fluijt heeft zelf nog een stuk geschreven over de bouw van de
vleermuiskelder, want dat was ook alweer 20 jaar geleden. Dit vindt u op pag. 20.
En omdat De Sirene jarig is (en het gebruikelijk is dat jarigen trakteren) treft u bij deze Sirene ook een
tegoedbon aan. Lever deze vóór 1-8-2022 in op: Hans de Vliegerhof nr. 7 en u ontvangt spoedig daarna ons
cadeautje! Dankzij de dorpsraad en een anonieme schenking is dit mogelijk gemaakt.
O ja, de redactie heeft er hulp bijgekregen: Marianne Vane heeft zich aangemeld. Daar is de redactie zeer
blij mee, dus hartelijk welkom Marianne! In de volgende Sirene zal zij zich uitgebreid aan u voorstellen.
Wij wensen u allen, lieve lezers, heel veel lees- én kijkplezier in deze feestelijke Sirene,
namens de redactie, Sandra, Marianne en Joke

Wilt u alles rustig in kleur nalezen of bekijken?
Kijk dan op de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl
Daar vindt u behalve veel informatie over ons dorp ook alle voorgaande Sirenes:
https://dorpsraad-sirjansland.nl/desirenearchief/
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Informatie van de Dorpsraad
Gelukkig vonden er weer openbare dorpsraadsvergaderingen plaats. Op de laatst gehouden
vergadering is Jacqueline Kik-Stouten als bestuurslid herkozen en Heleen den Hulster afgetreden. Er is nog
een openstaande vacature. Mocht u interesse hebben om deze te vervullen laat het ons weten.
Door de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen moeten de statuten gewijzigd worden. Meer hierover kunt
u lezen op de website https://dorpsraad-sirjansland.nl
Hierbij een stukje uit bovenstaande statuten over het doel van de dorpsraad (DR):
Art. 3: St. Dorpsraad Sirjansland (DR) heeft ten doel het bevorderen en in stand houden van de leefbaarheid
en het dorpse karakter ten behoeve van alle inwoners van Sirjansland en directe omgeving, en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Deze Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 Het inventariseren van de wensen en behoeften van de inwoners van Sirjansland en het pogen, in
samenwerking met het particulier initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen;
 Het bevorderen van het meedenken en medeverantwoordelijkheid dragen van de inwoners met
betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu;
 Het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door de
bevolking wenselijk worden geacht;
 Het behartigen van de belangen van de inwoners van het werkgebied bij overheid en andere
instanties, onder andere door overleg en door gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent
aangelegenheden die in het werkgebied spelen;
 Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het
werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van
voorzieningen.
Al jaren is de DR in overleg met de gemeente en het waterschap over de grote overgang
van 80 km naar 30 km bij het betreden van het dorp vanaf de Bredeweg. Uiteindelijk is er
een stukje 60 km per uur tussen gekomen. Hierdoor zou het dorp minder hard betreden
“moeten” worden door het verkeer. Inmiddels zijn ook de borden bij het uitrijden van het dorp
aangepast naar begin 60 km weg.
Ook heeft de jaarlijkse herdenking van de watersnoodramp op 1 feb. weer plaatsgevonden. Met dank aan
Gerard Oele en André de Jong.
Vanuit de inwoners is er een vraag gekomen om de speelplaats achter de school anders in te richten en te
onderhouden. Dorpsbewoners die hierover mee willen denken en/of willen helpen kunnen contact opnemen
met Priscilla.
De gemeente en Zeeuwland zijn bezig met het opstellen van een kernprofiel van Sirjansland. In dit kernprofiel worden verschillende gegevens op een rij gezet, zoals demografische gegevens, sociaaleconomische
gegevens en andere informatie met betrekking tot woningbouw. Van hieruit wordt de woonbehoefte voor
Sirjansland bepaald en dit wordt gebruikt voor de invulling van het schoolgebouw. Binnenkort wordt dit
besproken met de DR.
Inmiddels is er een locatie aangewezen voor het 150 kV hoogspanningsstation bij Zierikzee. Het tracé hier
naar toe is ook bepaald. De grondeigenaren en grondgebruikers worden uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek. Deze gesprekken moeten nog plaatsvinden. Alles hierover is te vinden op:
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-schouwenduiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/
Financieel: ieder jaar krijgt onze DR subsidie van de gemeente. Dit geld is o.a. ter besteding voor het
leefbaar houden van ons dorp. Er is nog geld over van 2021. Als u ideeën heeft om dit geld te besteden laat
het ons weten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de DR Sirjansland: Anneke Haringsma, Priscilla Hilleman, Jacqueline Kik-Stouten,
Annette Lenos, Willem Marsman en Ton Wingelaar
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Een korte update van Commissie Dorpsplan/ Old School
door Jacqueline Kik-Stouten d.d. 01-05-2022
Woningbouw / toekomst schoolgebouw: Zie stukje dorpsraad voor uitleg.
Verbeteren openbare ruimte dorpshart: Geen aanvullingen na de update van
14-11-2021. We hopen in de volgende Sirene hier meer over te kunnen
vermelden.
Speelterrein achter de school: Zie stukje dorpsraad.
Dorpsbosje: Op de klusdag van afgelopen 12 maart is er onderhoud gepleegd in het dorpsbosje. Inmiddels
is er gemaaid, zowel het gras als de bramen. Dit willen we bijhouden zodat de paden begaanbaar blijven.
Op deze klusdag is er ook klimop geplant langs de muur bij CZAV, zodat deze uiteindelijk niet meer
zichtbaar zal zijn. CZAV is hiermee akkoord gegaan op voorwaarde dat deze 2 keer per jaar gesnoeid gaat
worden. Hiervoor moet nog een overeenkomst gemaakt worden met de dorpsraad.
Ook is er op deze dag weer veel afval verzameld.
Voor bovenstaande klusdagen is een whatsappgroep opgericht. Wilt u zich hiervoor aanmelden doe dit dan
bij Karin Buijtels, Lageweg 11 of tel 06 43 05 64 65.
Fietsstopplaats Dillingsweg: Er is een prijsopgave binnengekomen voor een informatiehuisje
op deze plek. Er is contact geweest met de gemeente om de omgevingsvergunning te
verkrijgen. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor sponsoring. Dit moet nog verder
onderzocht worden. De trap bij deze fietsstopplaats is afgelopen week opnieuw geplaatst,
omdat deze op verschillende plaatsen verzakt was.
Verkeer: Ingang Bredeweg is aangepast met een tussenstuk van 60 km per uur. Op het oostelijk deel van
de Dillingsweg zijn stukjes opnieuw geasfalteerd. Vorig jaar is op de Dillingsweg het aantal verkeersbewegingen geteld door het Waterschap en op dit moment wordt er nog een telling uitgevoerd. Overleg over
het verkeer is nog steeds gaande.
Met vriendelijke groet,
Namens Commissie Dorpsplan Sirjansland,
Anja, Dineke, Heleen, Jaap Jan, Jacqueline, Karin, Koos, Nienke, Ton en Willem

Advertenties

Hanse Veiligheid
Lageweg 17
Sirjansland
tel. 06 51 25 05 65
 BHV
 EHBO
 AED,
 Heftruck certificaat
 Advies bij RI&E
 BHV-Bedrijfsnoodplan, PBM
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Ons zoekplaatje van de vorige editie
Dit zoekplaatje was heel erg makkelijk, zo bleek wel. Daarom kwamen er
ook heel veel goede inzendingen binnen bij de redactie, maar helaas kan
er maar eentje winnen.
De oplossing was natuurlijk de windvaan in de vorm van een schip die
boven op onze kerktoren staat.

En wie is de gelukkige die er met deze overheerlijke appeltaart vandoor is gegaan…..?
Dat is geworden: Romy Verton die de appeltaart van Kadoshop en Lunchroom
De Punt uit Zierikzee in ontvangst mocht nemen. Hartelijk gefeliciteerd!

Ons nieuwe zoekplaatje
De foto van het nieuwe zoekplaatje is weer iets moeilijker.
Weet u wat dit is en waar u dit kunt vinden? Geef het dan weer aan onze
redactie door. Dit kan d.m.v. een papiertje met uw oplossing en uw naam in de
brievenbus of telefonisch of per mail.

Kadoshop en Lunchroom De Punt,
Scheldestraat 5, Zierikzee
Tel. 0111 41 37 24
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Ingezonden felicitatie door oud-redactieleden: door Saskia Bruijning en Willemijn van der Ark
Allereerst feliciteren wij de inwoners en redactie met De Sirene, de dorpskrant van, voor en over Sirjansland.
Wie had gedacht dat De Sirene na twintig jaar nog springlevend is!
Vanuit de Dorpsraad kwam toentertijd het verzoek om een dorpskrant samen te stellen met als doel te
schrijven over het ‘wel en wee’ van Sirjansland. De redactie, bestaande uit Anne-Marie Verton-de Vlieger,
Saskia Bruijning en Willemijn van der Ark, heeft een folder rond gebracht met de vraag welke naam de
dorpskrant moest krijgen en of de inwoners het leuk vonden om kopij aan te leveren. We kregen heel veel
leuke reacties. Uit de inzendingen koos de Dorpsraad de naam De Sirene.
De verschijningsfrequentie was net zo als nu tweemaal per jaar. Dat betekende veel, maar gezellig werk met
het in elkaar zetten van de dorpskrant.
Eerst werd de krant op school gekopieerd, waarna alle bladzijden op tafel werden gelegd. Vervolgens liepen
we rondjes om de bladzijden te ordenen tot een boekje. Daarna werd gebruik gemaakt van het kopieerapparaat van de familie Koos en Rian Hanse en werd de dorpskrant meteen tot boekje gebundeld.
We hebben met heel veel plezier aan de dorpskrant gewerkt, maar door gezondheidsredenen hebben we in
april 2003 de redactie aan een nieuw team overgedragen. Het is leuk om te zien dat De Sirene nog steeds
een warm hart wordt toegedragen.
Als voormalige inwoonsters van Sirjansland lezen wij met veel genoegen de digitale versie van De Sirene.
We wensen de inwoners van Sirjansland (en ex-inwoners) nog minstens twintig jaar leesplezier toe met De
Sirene!
Een warme groet vanuit de Betuwe,
Saskia en Willemijn

Advertenties
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Buurt WhatsApp Sirjansland
Beste dorpsgenoten,
In ons dorp is er ook een Buurt Preventie. Dit gebeurt via een (Buurt Whats) App (BWA) op je mobiele
telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burger 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 Sir’ se BWA groep uit 57 deelnemers. Nieuwe deelnemers zijn nog steeds welkom.

Hoe kan je deelnemen aan deze Buurt WhatsApp?
Stuur een E-mail naar: bwasirjansland@zeelandnet.nl met jouw naam, adres en het nummer
van jouw mobiele telefoon.
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.
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 (sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680)

Advertentie

Jumbo Nieuwerkerk Schot,
Polderweg 3
Nieuwerkerk
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Rondom de kerk
Ds. J.Th. Pronk is vorig jaar met zijn gezin naar Michigan vertrokken. Omdat er op dit
moment nog geen vaste predikant is benoemd door de kerkenraad is deze rubriek hierdoor
niet geschreven door een opvolger (m/v.)
Even voorstellen d.d. 11 juni 2022
In de voormalige woning van de dominee aan de Lageweg in ons dorp woont momenteel een familie uit
Oekraïne met hun hondje Leo van 9 maanden, sinds die vreselijke inval in hun thuisland door Russische
troepen.
Zij stellen zich hierbij aan u voor:
De oudste zoon in het gezin heet Artur Turchenko en hij is 13 jaar. Zijn oudere zus heet Anja Turchenko en
zij is 16 jaar.
Hierna volgt Ruslan Nezalskiy van 15 jaar en Danja Turchenko van 12 jaar. Artem Nezalskiy is 11 jaar en
Lisa Nezalska, de jongste, is 8 jaar. Moeder Vita Nezalska is 34 jaar. Zij komen uit het noordoosten van
Oekraïne waar zij in Poltava hebben gewoond.
Dank voor deze korte kennismaking. Wij hopen dat jullie spoedig weer terug naar Oekraïne kunnen reizen
zonder bezetters in jullie eigen land.

Vertaling in het Oekraïens:

Переклад на українську мову:

Представляємо себе 11 червня 2022 року
У колишньому будинку пастора на Лагевезі в нашому селі в даний час живе сім'я з України зі своєю
собакою Левом 9 місяців, з тих пір, як той страшний рейд на батьківщину російськими військами.
Цим вони представляються вам:
Старшого сина в сім'ї звуть Артур Турченко і йому 13 років. Його старшу сестру звуть Аня Турченко, їй
16 років.
Далі йдуть Руслан Незальський 15 років і Даня Турченко 12 років. Артему Незальському 11 років, а
наймолодшій Лізі Незальській – 8 років. Матері Віти Незальській 34 роки. Вони родом з північного
сходу України, де жили в Полтаві.
Дякую за цей короткий вступ і сподіваємося, що цей жорстокий ідіот, відповідальний за це, незабаром
буде покараний, щоб ви і багато хто з вас, хто втік з України, могли повернутися на свою країну без
жорстоких окупантів.
Foto gemaakt door de fam. Van Gameren tijdens rondvlucht boven ons dorp in ca. 1995
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Even voorstellen in coronatijd… (tel. Interview 17 januari 2022)
In deze rubriek stellen Ineke en Max Nelissen zich aan u voor. Beiden wonen sinds 20 november 2021 in
ons dorpje aan de Dillingsweg nr. 8.
Natuurlijk is de eerste vraag die aan nieuwe inwoners wordt gesteld: Hoe komen jullie hier op Sir verzeild?
Ineke vertelt dat zij is geboren in Brouwershaven en daarna ook nog in Kerkwerve heeft gewoond. Hierdoor
is ze uiteraard bekend met onze regio.
Haar man Max is geboren in Limburg. Hij is op jonge leeftijd met zijn ouders verhuisd naar Hooge Zwaluwe
in Noord-Brabant.
Omdat Max geen Zeeuws dialect spreekt en Ineke dus wel kan dit soms tot hilarische spraakverwarringen
leiden, vertelt ze. (Opm. redactie u ziet hiervan een voorbeeld in de Snelcursus Zeeuws van deze Sirene)
Zowel Max als zijzelf zijn beiden nog werkzaam in Noord-Brabant (Made). Ineke is daarnaast ook nog op
een school voor speciaal onderwijs in Terneuzen werkzaam. Daarom zochten ze een woning ergens in het
midden tussen Made, Zierikzee en Terneuzen, zoals Ineke dat noemt.
En dus bleek Schouwen-Duiveland eigenlijk een logische keuze te zijn. Hun zoektocht naar specifiek een vrij
gelegen woning bracht hen in Zierikzee en vele andere plaatsen, maar de woning die zij wensten kwamen zij
toen niet tegen. Totdat zij deze woning in Sirjansland te koop zagen staan. Laat dat nu net het huis zijn waar
ze naar op zoek waren!
Welke opleiding(en) hebben jullie gevolgd?
Max heeft het VWO gevolgd in Breda en Ineke heeft na haar Havo in Spijkenisse, eerst de lerarenopleidng
in Rotterdam afgerond. Na een aantal jaren voor de klas is zij psychologie gaan studeren.
Max is werkzaam als ambtenaar Maatschappelijke Aangelegenheden bij de gemeente Made. Ineke is
kinder- en jeugdpsycholoog in Made. En zoals gezegd ook nog op een school in Terneuzen.
Max is 56 jaar en Ineke is 54 jaar. Ze zijn nu inmiddels 8 jaar samen. Zij hebben elkaar leren kennen tijdens
het motorrijden. Want dat is een hobby van hun beiden. En van het een kwam het ander.
Ineke heeft uit haar vorige relatie drie dochters. De oudste woont op het eiland, de middelste in Goes en de
jongste studeert in Amsterdam.
Ze houden ook enorm van wandelen in de natuur, dus wat dat betreft zitten ze hier absoluut op het juiste
adres. Want de zeedijk en het Grevelingenmeer zijn binnen no time bereikbaar.
Hebben jullie huisdieren?
In huize Nelissen wonen twee huisdieren, te weten hun oude poes genaamd Walgie en een jonge kater van
2 jaar die Maat heet. Maat is een ondernemend beestje en is gevonden door Max tijdens een wandeling.
Helaas is Maat niet helemaal gezond, maar wel ontzettend lief.
Heel hartelijk dank Ineke en Max voor dit telefonisch interview. De redactie wenst jullie nog vele gelukkige en
gezonde jaren toe in ons dorpje!
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De school in Sirjansland van toen uit 1956

Voorste rij: Jan Heule, Nico Bal, Jacob Bolle, Rini de Kamper, Kees Struyk en een onbekende
2e rij:

Toos Kraak, Willy van Felius, Mieneke Bal, Anneke Krabbe, Adrie Kraak, Betsie van Felius,
Els Zeeman, Truus Kraak, Jannie Struyk en Janny Mol

3e rij:

Emmy Sijthoff, Annie Fluijt, Janny Bolle, Adrie de Jonge, Coby de Ronde, Janny de Jonge,
Janny Fluijt, Coby Noordhoek en Dirk Fluijt. Achterste rij: meester A. Heule, Mattie de Kamper,
Loekie Stuik [Loekie Ahrens], Tinus Krabbe Nzn., Jan Olree, Chris Klink, Leen Beije,
Leen Kraak, Jan Laban en meester Zijlstra

Hartelijk dank Ingrid Krabbe voor deze klassenfoto en bijna alle namen! Heeft u enig idee wie het jongetje
rechts vooraan is? Geef dit dan door aan de redactie. ERRATA: Het onbekende jongetje rechts vooraan heet:

Advertentie

Cor Sijthof (broertje van Emmy Sijthof)
Annie Fluijt moet worden Annie van Felius.

YOGA IN SIRJANSLAND
Je bent van harte welkom om mee te doen met yoga in het dorpshuis van Sirjansland.
DRU yoga is zeer toegankelijk, dynamisch en altijd onder muzikale begeleiding.
De lessen zijn in het dorpshuis op maandag van 15.45 - 17.00 en van 19.30- 20.45 uur.
Probeer eens een gratis proefles. Je bent welkom!
Voor meer info kijk op yogaheleen.nl
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ERRATA

Het onbekende jongetje rechts vooraan heet: Cor Sijthof
(broertje van Emmy Sijthof) &
de naam Annie Fluijt moet worden Annie van Felius.

Sirjanslands woningbouwinitiatief ter beoordeling bij de gem. S.D.
In navolging van het Dorpsplan Sirjansland (2020) is de volgende stap gezet in het
verhogen van de wooncapaciteit van Sirjansland. De initiatiefnemers, neven Jan en John
op ’ t Hof van Maatschap op ’t Hof, hebben in een dialoog met de bewoners van het dorp
een principeverzoek ontwikkeld waarmee ze de houding van de gemeente vragen ten
opzichte van het initiatief.
Gemotiveerd door het Right 2 Challenge zijn de jonge ondernemers gestart met het uitwerken van een
wooninitiatief in Sirjansland. Het idee was simpel: De vraag naar woningen, die staat beschreven in het
dorpsplan, beantwoorden door te bouwen naar de behoefte van Sirjansland. Ze benadrukken het belang van
een ontwikkeling die past bij Sirjansland. In samenwerking met de dorpsraad hebben ze de lokale opinie in
beeld gebracht door middel van een enquête. In een later stadium van het initiatief blijkt er grote
belangstelling voor het project. De 11 woningen, die maximaal toegestaan zijn vanwege de grens die de
ladder voor duurzame verstedelijking voorschrijft, waren binnen no-time vol met geïnteresseerde
Sirjanslanders. Daarnaast staan er ook twee woninggeïnteresseerden op de wachtlijst voor het geval dat er
afvallers zijn.
In samenwerking met de woninggeïnteresseerden is de inpassing van het woningbouwinitiatief ontwikkeld.
De potentiële bewoners hebben namelijk hun voorkeur kunnen aangegeven. Dat deden ze door middel van
een stemronde waarbij ze punten uitdeelden aan verschillende mogelijke inpassingschetsen.
De manier van werken is kenmerkend voor het duo. Ze hebben onderzocht wat de belangen van alle
betrokkenen waren en of er belangrijke voorkeuren, bezwaren en/of randvoorwaarden waren, die in dit
vroege stadium al geadresseerd konden worden. De geïdentificeerde betrokkenen waren: potentiële
bewoners, omliggende bedrijven, beheerder pastorie en de omwonenden. De belangrijke geïdentificeerde
voorkeuren zijn: ruimtelijke opzet van nieuwbouw, extra parkeergelegenheid, uitbreiding huidige
woonpercelen omwonenden, behoud van uitzicht huidige omwonenden, milieuzonering voor bedrijven.
Ook woningcorporatie Zeeuwland is enthousiast over dit initiatief. Directeur Marco van der Wel heeft
toegezegd om in samenwerking met de initiatiefnemers te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
realiseren van maximaal 4 sociale huurwoningen.
De jonge ondernemers zijn in afwachting van de reactie van de gemeente Schouwen-Duiveland omtrent de
medewerking vanuit de gemeente. Als de gemeente het principeverzoek positief beantwoord staan ze aan
de vooravond van een bestemmingsplanwijziging, om vervolgens bouwvergunning aan te vragen. Nog
genoeg werk voor de boeg dus.
Jan en John op ’t Hof

Snelcursus Zeeuws *) de oplossing vindt u op pag. 27
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! Nee, u kunt er
niets mee winnen.





Lèh mah doe dan………! *) Opm. zie pag 27
Hufelisiteerd…… mit dit jubileum….!
D'a mah je ghroâs op weze……!

Spreekwoorden en gezegden Oplossing zie pag. 27
Helaas bestaan er niet zoveel spreekwoorden/gezegdes over festiviteiten met taart, gebak of slingers. Maar
u treft u hieronder toch een paar originele:




Waar de taart verbrand is strooit men de meeste suiker…
Dat mag wel met een krijtje aan de balk…
Een slinger om de arm houden…. (bekender is: een slag om de arm houden…)
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Ingezonden mededeling
In de Sirene van december 2021 las u over popkoor Vreugd! Omdat de redactie niets wist over dit leuke
muzikale gezelschap hebben wij hen benaderd om iets over dit koor te schrijven. Zij oefenen op
dinsdagavond in ons dorpshuis na de gym club.*) Leest u maar.

popkoor Vreugd !
voor iedereen die van gezelligheid en zingen houdt

Popkoor Vreugd bestaat al zeker 10 jaar, maar na de coronapandemie bestaat het koor nu slechts uit 6
personen. Daarvoor bestond deze zangclub uit 13 personen. Mariëlle Baron is een van de drijvende
krachten achter dit clubje mensen die gewoon heel erg veel plezier beleven aan gezamenlijk zingen. Ze
repeteren in het dorpshuis in Sirjansland Daarom wordt er in deze Sirene aandacht besteed aan dit popkoor.
Mogelijk heeft u ook zin om te zingen met anderen, maar geen zin om hiervoor een eind te rijden…..?
De leden komen onder meer uit: Dreischor, Brouwershaven, Zierikzee. Voorheen oefenden ze in Brouwershaven. Het koor treedt niet op. Want samen zingen doen ze gewoon, omdat zij dat leuk vinden en hier
enorm veel plezier aan beleven. En de naam geeft exact aan waarvoor zij staan: een koor die popsongs
zingt terwijl ze daar gezamenlijk enorm veel vreugd aan beleven. Ze zingen meerstemmig.
Het repertoire bestaat uit oude én nieuwe popsongs. Zoals de Beatles, Kensington, Suzan en Freek, Lady
Gaga en ga zo maar door.
Het is laagdrempelig: Je hoeft niet te kunnen zingen om deel te kunnen nemen aan het popkoor Vreugd.
Heb je interesse? Ga dan eens een kijkje nemen als er geoefend wordt in ons dorpshuis. Man of vrouw, het
maakt niet uit. Iedereen is welkom!
Op dinsdagavond in het dorpshuis van Sirjansland vanaf 20.30 tot 22.00 uur treft u hen daar aan.
*) In verband met de zomervakantie is dit uiteraard pas weer mogelijk vanaf de eerste week van september.
Op de website vreugd.wordpress.com vindt u meer informatie.

Een beetje stilte in de polder….
Op gekwetter, gefluit en gefladder na van de vogeltjes in de bosschages rondom dit bankje biedt dit plekje
uitzicht op de rij kopbomen en meer naar het noorden en oosten toe de polder rondom Sir. Dit is een
uitrustplekje bij uitstek. ‘Even weg van de weg’…. Sluit uw ogen en geniet van al deze geluiden als u daar
plaats neemt.
Afval achterlaten is hier uiteraard ten striktste verboden, vandaar dat u er ook geen afvalbak aantreft. Dus
wilt u hier uw boterhammetje eten of uw blikje op pak melk leegdrinken? Neem dit dan mee terug naar huis
om het daar op de juiste wijze weg te gooien. Hartelijk dank namens alle inwoners van ons dorp!
Het bankje is geplaatst door de club vrijwilligers die ook in het dorpsbosje
hebben gewerkt en de bloemranden inzaaiden.
Sir Vooruit heeft dit financieel mogelijk gemaakt.

Advertentie
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Bedrijvigheid (interview 14 mei 2022)
Op Kerklaan nr. 12 in Sirjansland is er momenteel heel veel aan
het veranderen. Voorheen was dit de loods van de heer J. Poot en
daarna van Kreko. Maar onlangs is de loods die het dichtst tegen
de kern van Sir aanligt gekocht door een hoveniersbedrijf uit
Dreischor. Die heeft dit gesplitst en een ervan doorverkocht aan de
3 heren van Tegelzetbedrijf W. de Valk uit Sirjansland. Wim de
Valk, René van ’t Hof en Speeltoestellen De Bruine zijn inmiddels
de trotse eigenaren.

Omdat de gemeente Schouwen-Duiveland er ook naar streeft om leegstand te voorkomen, heeft het slechts
½ jaar geduurd voordat de vergunning binnen was om met de verbouwing van dit pand te kunnen starten.
Tegelzetbedrijf W. van der Valk heeft van de gemeente de toezegging gekregen dat hier geen woningen
gebouwd mogen worden vanwege mogelijke geluidsoverlast.
Ze zijn maar wat blij met deze enorme ruimte. Want hun oude opslagloods aan de Nijverheidsweg in
Bruinisse was veel te klein geworden. Zeker sinds zij heel veel werkzaamheden voor de Roompot uitvoeren.
En omdat materialen steeds duurder worden, vanwege corona in China en de oorlog in Oekraïne nog
moeilijker verkrijgbaar zijn, is opslag van een voorraad absoluut een must, aldus Wim. Vandaar dat zij op
zoek waren naar een grotere opslagloods.
Naast de loods, achter de woningen aan de Kerklaan hebben de heren ook nog 500m2 straatwerk
aangebracht. Dat is een hele vooruitgang voor de omgeving zo blijkt. Want deze strook werd nooit
onderhouden en stond vol onkruid toen Kreko in het pand gehuisvest was. De familie W. Hendrikse en
mevrouw P. Dooge-van Ast die beiden hun moestuin ernaast hebben zijn hier maar wat blij mee.
Het is de bedoeling dat de voorzijde van het pand ‘gepotdekseld’ wordt waardoor er één geheel van wordt
gemaakt. Wim en zijn partners hadden gehoopt in de bouwvak klaar te zijn zodat alles snel ingericht kon
worden, maar zoals het er nu uit ziet zal dit vermoedelijk pas eind van dit jaar zijn.
Speeltoestellen de Bruin verkoopt nu nog volop zwembaden en speeltoestellen in deze periode dus zal hij
ook pas aan het eind van dit jaar alles naar de loods overbrengen.
Kortom de heren hebben nog genoeg te doen, zo blijkt.
Over het lapje gras aan de kant van de Dillingsweg, waar voorheen de paarden van Rian en Koos Hanse
liepen, valt nu nog niet veel te zeggen. Dit is nog in ontwikkeling, aldus Wim. Maar wat hier gebouwd zal
gaan worden is tot dusver nog niet bekend.
Hartelijk dank Wim en zakenpartners voor dit gesprek en heel veel succes met jullie verhuizing naar deze
nieuwe en grote locatie in ons dorp.

Advertentie
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Bijzonder verhaal bij een foto… (uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 26-8-1988)
m.m.v. Marieke Coolbergen-Heijboer & Jan Heijboer
Deze foto stond in de Krantenbank Zeeland over een heel bijzondere
gebeurtenis uit 1988. En dus absoluut een verhaal bij een foto waard.
Vandaar dat u dit in deze rubriek aantreft. Ons dorp kreeg op die
bewuste dag bezoek van 19 ooievaars in totaal! Helaas stond de naam
van de fotograaf er niet bij, maar deze foto is gemaakt door Joop van
Houdt aldus Marieke.
Oud-inwoners uit die tijd kunnen zich dit misschien nog wel herinneren.
Want ooievaars kwamen (en komen) hier zelden in levende lijve voor.
Zeker niet zo’n groot aantal! Zij vertoefden op het terrein van het bedrijf
Dingemans volgens dit krantenartikel. Maar dat was natuurlijk bij de
heer Dingeman Heijboer.
En om dit verhaal nog extra bijzonder te maken: Mariekes broertje Jan werd in 1989 geboren en zijn
geboorte-kaartje was, hoe kon het ook anders, gebaseerd op dit bijzondere bezoek uit die tijd op vaders
terrein in Sir.
Jan kreeg hierdoor, misschien wel als enige op ons eiland, dankzij zijn ouders dit zeer unieke
geboortekaartje waarop een foto staat afgebeeld met een van die toenmalige ooievaars!

Zo’n bijzondere gebeurtenis in de familie wordt niet snel vergeten, zo blijkt. Daarom besloten Jan en zijn
vrouw Melissa later om het geboortekaartje van hun zoontje Jan ook van een ooievaar te voorzien. Helaas
lieten de ooievaars toen Sir links liggen…..
Maar een leuk én bijzonder verhaal is dit zeker, vandaar dat u dit in deze rubriek aantreft. Heel erg hartelijk
dank Jan en Marieke voor deze informatie bij dit bijzondere verhaal bij een foto!
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Een eeuweling uit Sir……
Stond er vorig jaar een stukje in de Sirene over de 100-jarige mevrouw W. Fluijt-Hoogerhuis. Eind 2021 was
die eer voor de heer J. Fluijt, geboren in Sirjansland op 13 december 1921.
Ook voor hem is er vorig najaar een Magnoliaboom (oftewel tulpenboom) geplant bij de bankjes op de
ijsbaan aan de Sportweg. Helaas is deze mijnheer overleden, maar het is wel een heel mooi aandenken aan
deze oud-politieagent die zo lang geleden in ons dorp is geboren. Deze foto’s zijn ter beschikking gesteld
door zijn zoon Dirk - en schoondochter Janny Fluijt, tijdens het planten. Vooraan ziet u burgemeester J.C.
van den Hoek met de eeuweling en zijn zoon tijdens het planten van zijn boom. Heel erg hartelijk dank voor
deze unieke foto’s.
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Sirjanslands molen vernieuwd
1. Sirjanslands’molen, pas geleên
Vervallen en versleten,
Is thans hersteld en mag met recht
Sierraad van ’t dorpje heeten!

6. Nu blinkt de kap weer in de zon,
De steenen malen rustig!
De wieken zwieren door de lucht;
’t Gaat alles even lustig!

2. Bouwvallig was hij van de kap
Tot onder aan de balie
Gevolg van misbruik bij ’t gebruik;
De wilskracht van Jan Salie!

7. Den eigenaar een eersaluut
Voor ’t doen der restauratie!
En van den Hamer voor zijn werk,
Want dat was en prestatie!

3. De Ambachtsheer van Oosterland
Zei eensklaps onverholen:
“Ik koop en ik herstel met haast
Die mooien ouden molen”.

8. In ’t Zeeuwsche landschap staat nu weer
Een molen te bewond’ren
Een molen tiptop afgewerkt
Van boven en van ondren!

4. Hij toog naar Brouwershaven heen
En sprak met van den Hamer:
Een molenmaker wijd befaamd;
Geen kwieker en bekwamer.

9. Zijn wieken gaan weer op en neer
In regelmatig toeren!....
De mulder wacht nu op de gunst
Van burgerij en boeren!

5. En van den Hamer toog aan ’t werk,
En mocht ’t genoegen smaken
Om van ’t vervallen molentje
Een bruikbaar ding te maken!

Sirjansland, 13 Oct. 1937, EMKA

Hartelijk dank, Ingrid Krabbe voor deze leuke en antieke bijdrage van 85 jaar geleden.
Ingrid vermoedde dat EMKA de heer M.K. de Ronde was, de opa van Kees Struijk en dat blijkt te kloppen.
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Even voorstellen ….. (telefonisch interview d.d. 5 april 2022)
Marie-Janne Sanders en Henk ten Klooster zijn geen onbekenden op ons eiland, zo blijkt. De redactie heeft
hen benaderd om zich aan u voor te stellen en daar werken ze graag aan mee. Onderstaand leest u meer
over hen.
Marie-Janne is geboren in Nuenen en op haar 21 e verhuisd naar
Burgh-Haamstede. Daarna heeft ze ook nog op diverse andere
plaatsen op ons eiland gewoond, waaronder Zierikzee,
Ouwerkerk, Oosterland, Burgh-Haamstede en Bruinisse.
Henk daarentegen is geboren in Friesland, aldus Marie-Janne.
Maar hij is met zijn ouders al op jonge leeftijd verhuisd naar
Oosterland. De reden hiervan was de aanwezigheid van een
eendenkooi. Net als de meeste kinderen op ons eiland heeft
Henk indertijd in Zierikzee op de middelbare school gezeten. De
eendenkooi is nog steeds een hobby van hem, verzekert MarieJanne.
Marie-Janne is 60 jaar en Henk 64 jaar. Henk was weduwnaar en
Marie-Janne gescheiden voordat zij elkaar leerden kennen,
waarna ze een Latrelatie zijn begonnen. Ze hebben samen vijf
kinderen en vijf kleinkinderen.
Met het samenwonen hebben ze bewust gewacht totdat alle
kinderen uit huis waren. En in die tussentijd werd er gezocht naar
een voor hen passende woning. En dat bleek deze boerderij te
zijn aan de Bredeweg nr. 3 net buiten ons dorp. Na diverse
aanpassingen aan de woning zijn ze erin getrokken. Marie-Janne
en Henk zijn maar wat blij met dit unieke plekje!
In de wei naast hun woning lopen inmiddels al enkele schapen rond. Binnenkort hoopt Marie-Janne dat de
beestenboel uitgebreid kan worden met een aantal kippen, want hiervoor is ruimte genoeg.
Henk is voor vele inwoners wellicht al jaren een bekende, omdat hij voorheen werkzaam was bij de
Q 8 benzinepomp aan de Rijksweg in Oosterland. Daar werkte hij, net als zijn vader en zijn broers en later
hijzelf met zijn zoon Herman. Nu werkt Henk samen met zijn twee zoons bij de bemande Tango benzinepompshop aan de A15 in Rotterdam.
Marie-Janne haar hobby is creatief bezig zijn, haar werk (ze werkt nog 2 dagen in de week) en natuurlijk het
oppassen op de kleinkinderen.
Hartelijk dank Marie-Janne en Henk voor dit interview en we wensen jullie nog heel veel gezonde en
gelukkige jaren toe in Sirjansland!

Advertenties
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Bericht vanuit het dorpshuis:
Eindelijk, na 2 jaar corona, kon er dan toch weer eens een muzikaal feestje worden georganiseerd in het
dorpshuis. Geen winterfeest, maar een heus Lentefeest: Met een optreden op zaterdag 26 maart jl. van de
Schouwen-Duivelandse band GRUSS:
De band bestaande uit: Johan van der Wielen, Peter Kok, Jacco van Gastel, Bert-Jan van der Wielen, Joris
Spitholt en zangeres Leida Daalmeijer brachten heerlijke klassieke én moderne rock nummers ten gehore!
Het was weer heel erg swingend én ontzettend gezellig, aldus Christa Stouten.

Foto gemaakt door 100% Bas en ter beschikking gesteld door GRUSS. Hartelijk dank hiervoor!
Gelukkig werden ook de klepmiddagen weer hervat, zoals te lezen stond in de nieuwsbrief die in ieders
brievenbus was beland. Hiervan wordt meestal door een beperkt clubje van ca.10 tot 15 personen,
voornamelijk vrouwen, gebruik gemaakt. Boeken en tijdschriften kunnen worden geruild én ingeleverd.
De high-tea in het dorpshuis was een regelrechte hit! Smikkelen en smullen voor alle aanwezigen! Er waren
20 man/vrouw aanwezig die zich al het lekkers heel goed lieten smaken.
En als klap op de vuurpijl was er natuurlijk het Eten in Sir op 23 maart jl., waarbij de snert en de pannenkoeken weer klaar stonden voor de vele hongerige inwoners die zich die avond vanaf 17 uur goed lieten
verwennen. 30 personen waren aangeschoven. U ziet dat deze bovenstaande uitjes in ons eigen dorp heel
erg gewaardeerd worden.
Ook vinden er in het dorpshuis nog steeds andere bezigheden plaats, waarbij
eten en drinken geen grote rol speelt.
We noemen ze nog even:
-

De yoga op de maandagmiddag en -avond van Heleen de Hulster-op ’t Hof;
De schilderclub op de dinsdagmiddag;
Op de dinsdagavond gymles van Mariëlle Baron;
Na deze gym oefent het zangkoortje “Popkoor Vreugd.”
De diverse vergaderingen van de Dorpsraad en Sir Vooruit;
De zondagsschool.

Bij diverse clubs is er nog ruimte voor meer deelnemers/ deelneemsters.
Informeer hiervoor bij de desbetreffende club of bij Christa Stouten,
telefoon: 0111 64 23 85.
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De vleermuiskelder is ook jarig door Dirk Fluijt
De vleermuiskelder in het dorpsbos van Sir bestaat dit jaar alweer
20 jaar. Elk jaar wordt de kunstmatige grot in februari onderworpen
aan een grondige inspectie en gecontroleerd op de bewoning van
vleermuizen. Helaas hebben de beesten nog steeds niet ontdekt
wat ze missen, omdat ze de grot tot nu toe links hebben laten
liggen.
Eigenlijk is dat niet zo heel erg vreemd. Het
kan zomaar zijn dat ze ineens ontdekken dat er
nog een onderkomen is waar ze beschutting
tegen de winterkou kunnen vinden. Er vliegen
in en rond het dorp en het bos verschillende
soorten vleermuizen waaronder de Grootoorvleermuis, de Watervleermuis en de
Dwergvleermuis. Deze vleermuizen hebben
nu ergens anders een (winter) verblijfplaats.
Als de kolonie niet uitbreidt is er ook geen behoefte aan een nieuw
winterverblijf.
Vleermuizen jagen s ’nachts en slapen overdag. Ze zitten dan op
warme, droge en donkere plekken zoals in een spouwmuur of
boomholte en veilig voor vijanden zoals katten, roofvogels en uilen.
Vleermuizen eten ‘s nachts soms wel duizenden insecten, vooral
muggen.
In de winter houden ze vanaf half november tot het vroege voorjaar een winterslaap en hebben daarvoor
een gelijkmatige temperatuur nodig om de vetverbranding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Die
constante temperatuur vinden ze onder andere in grotten zoals bij ons in het dorpsbos. Bekende
overwinteringsplaatsen zijn ook de bunkers in de duinen en bouwvallen van woningen. Er is dus nog hoop!
Wil je ook eens een kijkje in de vleermuisgrot nemen? Laat dat dan even weten en we
kunnen in de zomerperiode gerust even binnenkijken.
Dirk Fluijt
Hartelijk dank Dirk, voor deze bijdrage!

Advertentie
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Wederopbouw Sir na de ramp vervolg na 1989…
Helaas stond er een foutieve datum bij het stukje over de bouw van de 2 onder 1 kap woningen in de
Grevelingenstraat nr. 28 en 30 in de vorige Sirene. Dit had 1990 moeten zijn in plaats van 1989. Excuses.
Dank Ali Bolier voor deze correctie. In die beginjaren 90 werden er veel vrijstaande woningen gebouwd in
ons dorp in opdracht van particulieren. De meeste bouwlocaties waren aan de Grevelingenstraat.
Maar ook aan de Lageweg verrees er nog een
woning op nr. 38 in 1992, in opdracht van de fam.
Kieviet. De vergunning dateerde van november
1991. Dank fam. Kieviet voor deze foto’s.

In 1992 werd de woning met garage aan de Grevelingenstraat 15 gebouwd in opdracht van
de fam. De Vries.
Deze 2 onder 1 kap verrees in opdracht van Buro Jan Jonker in 1992. De
vergunning was gedateerd 4 juni 1992 en op de aanvraag stond toen huisnummer 24.
Aan het Kerkepad 3 verrees de bedrijfswoning voor de fam. Poot. De aanvraag voor de
bouw was al in 1992 en de uiteindeljike toestemming om te kunnen bouwen werd
vertraagd, omdat het bestemmingsplan eerst moest worden aangepast. De lap grond
waarop deze woning zou komen had toen nog een agrarische bestemming.
Op nr. 11 op de Grevelingenstraat werd in opdracht van de fam. Van Klinken in 1994
eveneens een woning met garage gebouwd door bouwbedrijf Capelle uit Oosterland.
Vergunningsdatum: 12 okt. 1993.
De woning met garage op nr. 17 werd eveneens door bouwbedrijf Capelle uit Oosterland
gebouwd in opdracht van de fam. Witkamp. Op de vergunning stond 17-8-1994 als datum.
De woning met garage op nr. 13, in opdracht van de fam. Van Gameren, volgde in 1996.
Deze woning werd gebouwd door Bouwbedrijf Slager uit Brouwershaven.
De vergunningsdatum was 19-12-1995.
Hartelijk dank Fam. Van Gameren voor deze originele foto’s uit
die periode!

Op het perceel schuin daar tegenover moest in 1e instantie 1 woning komen, maar dit werd later aangepast
in 2 woningen. Dat werden nr. 20 en 22. Wel moest het bestemmingsplan hiervoor gedeeltelijk worden
herzien.
De woning met garage aan de Grevelingenstraat nr. 22 werd
gebouwd na ontvangst van de vergunning op 2 okt 1996 in
opdracht van de Fam. N.A. Vaandrager door bouwbedrijf
Nieuwenhuis Rijssen BV.

De woning met garage aan de Grevelingenstraat nr. 20 werd in opdracht van de familie J.
Visser gebouwd. In stukken van het archief werd het huisnummer in eerste instantie nr.
30 genoemd. Dit is later aangepast. De woning is gebouw door Aannemingsbedrijf J.
Slager uit Brouwershaven. De vergunningsdatum was 24 feb. 1997.

Zo werd Sir, na jaren van ‘bouwstagnatie’ langzaam verder uitgebreid met vele nieuwe woningen, waardoor
ook de vaak jongere bevolking toenam. Dit resulteerde ook weer in de toename van het aantal kinderen dat
naar onze openbare lagere school toe ging in die periode.
Joke Goudzwaard
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De Kookpen door Wilma Struik - Neele
Kip in romige witte wijnsaus voor 2 personen & bereidingstijd 35 minuten
Ingrediënten:
125 gr crème fraîche
100 gr katenspek
250 ml droge witte wijn
3 sjalotten
2 kipfilets
2 tenen knoflook
½ kippenbouillonblokje
150 ml water
1 el maïzena (optioneel)
Bestrooi de kipfilets met zout en peper en braad in een klontje boter in enkele minuten rondom aan. De kip
hoeft niet gaar te zin. Haal de kip uit de pan en zet even weg.
Snijd ondertussen het katenspek in stukjes en snijd 3-4 kleine sjalotten over de lengte doormidden. Snijd
tevens de knoflook fijn.
Bak het katenspek in het achtergebleven vet even aan en voeg vervolgens de knoflook en de sjalotten toe.
Fruit kort aan en stoof vervolgens met deksel op de pan enkele minuutjes.
Schenk 250 ml witte wijn naar keuze bij de gefruite ui en knoflook en breng aan de kook. Laat 1 a 2 minuten
zachtjes koken. Voeg nu ook een half kippenbouillonblokje toe samen met ca. 150 ml water.
Doe de kipfilets terug in de pan en laat met deksel op de pan zachtjes gaarkoken in ca. 20 minuten.
Haal de kip uit de pan en klop met een garde de crème fraîche door het geheel. Hierdoor zal de saus zich
binden.
Voor een wat dikkere saus maak je een papje van 1 a 2 el maïzena met 1-2 el water en voeg je deze toe
aan de saus.
Doe de kipfilets terug in de pan en laat nog even op temperatuur komen. Serveer met aardappeltjes of
frietjes en een salade of kies voor rijst of pasta.
Eet smakelijk!
Ik geef de kookpen door aan:

John Bolier

Advertenties
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Sir Vooruit
Hallo lieve vrienden van Sir Vooruit!
Terugkijkend naar de laatste Sirene moeten we beginnen met een terugblik op een hele leuke Sinterklaasviering. Op ons kleine dorp wonen nu weer veel meer kinderen om een leuk feest te kunnen
organiseren. Fijn! Vanwege allerlei coronaregeltjes moest Sinterklaas helaas nog wel buiten gezocht
worden. Maar toch ook weer fijn dat de kinderen en de Pieten hem gevonden hebben.
Dit jaar hebben we helaas niet kunnen schaatsen. De ijsbaan ligt er werkelijk fantastisch bij! Maar ja, het
moet natuurlijk wel vriezen. Wie weet? Wellicht volgend jaar weer.
De Koningsdag mocht op het laatste moment eindelijk weer eens gevierd worden. Met oranje tompouce en
koffie, en voor sommige een oranjebittertje, hebben we ’s morgens weer gezamenlijk het Wilhelmus ter ere
van de jarige Koning kunnen zingen. Gevolgd door een Oranjebingo en wat kinderspelletjes voor het
dorpshuis was het weer een mooie start van de jaarlijkse traditie.
’s Avonds was er een Oranje Pub quiz in het dorpshuis. Dat was erg spannend! De deelnemers van de
Pauperbuurt hadden met een minimaal puntenverschil gewonnen, net voor het team Ringerragout mit Birnen
en de Droeftroepers. Het was heel gezellig!
Mocht de wereld er volgend jaar weer net zo relaxed uit zien als dit jaar dan zullen we weer een groter feest
organiseren met Koningsdag.
En nu staat de zomervakantie voor de deur. Na terugkomst van de campings zal Sir Vooruit op vrijdagavond
9 september 2022 voor de 19e keer de dorpsbarbecue organiseren?
Schrijft u deze datum alvast in uw agenda? Ja? Prima! Tot dan!
Sir Vooruit
Foto Marianne Vane: De laatste klepmiddag bij theetuin
De Stokroos in Nieuwerkerk 15-6-2022

Foto Christa Stouten: De SMWO Fietsclub pauzeert in ons dorpshuis, 21 juni 2022
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Wist je dat …………….
Er een App groep bestaat in ons dorp….?
Die allerlei originele en leuke dingen bedenkt….?
Zij nog hulp kunnen gebruiken…?
U zich hiervoor aan kunt melden bij Karin Buijtels….
Wist je dat….
De Sirene dit jaar 20 jaar is geworden…?
De naam van de Sirene in 2002 bedacht is door Mevrouw V.d. Meulen uit de Korte Noordstraat 1 en de heer
N.A. Vaandrager uit de Grevelingenstraat 22…..?
Wist je dat…..
Mieren niet graag je woning binnen komen wandelen….?
Als je kruidnagelpoeder in de gaatjes strooit ….?
Waar ze dan wel heen gaan …..?
Dat is niet bekend, maar mogelijk naar de buren….
Wist je dat….
Sirjansland heel erg gastvrij is…..?
Niet alleen vanwege de schitterende campings aan de Zandweg….?
Of het voormalige huis van de dominee…..?
De redactie deze caravan in de Kerklaan aantrof….
Of hier veel gebruik van wordt gemaakt…?
Dit toch nog eens goed uitgezocht moet worden….!
Wist je dat…
De konijnen op de Sportweg vorig jaar niet alleen het gras maaiden……?
Maar ze staken ook echt de ‘pootjes uit de mouwen’: ze ploegden, plukten bloemetjes
voor in een vaasje en verwijderden dode bloemen uit de kamille ….

Maar zodra het straatje geveegd moest worden kozen zij heel snel het “hazenpad” ….
Dank, Kees Haringsma voor deze originele actiefoto’s!

Wist je dat….
Dit icoontje hiernaast ook jarig is …..?
De smiley dit jaar 50 jaar bestaat…..?
Wie de echte eerste bedenker hiervan is geweest…..?
Geen idee, op internet stonden diverse namen……
Maar wat wel uitzonderlijk is….
Is dat dit nog steeds in allerlei vormen door velen wordt gebruikt….!
Wist je dat…
Bloedvlekken heel lastig te verwijderen zijn….?
Maar door er volle melk overheen te gieten….
En daarna in te wrijven met een droge doek….
De vlek zo weg is….?
(Dit ook schijnt te helpen bij chocoladevlekken…)

24

Wist je dat…..
Op de bouwtekening van de woning aan de Bredeweg 9 een hele originele straatnaam
vermeld stond….?
Dit niet eerder was opgevallen, maar hier toch echt “Spoorweg” stond…?
Een architect afkomstig uit Brabant kon je dat natuurlijk niet kwalijk nemen….
Want daar rijden treinen over het algemeen wel, maar hier…?
Waar zouden we zijn zonder de trein….? Nou gewoon, hier op Sir waar de bielzen niet
liggen, maar staan…. Maar fantasievol was dit wel…..!
Wist je dat…
¾ van alle diersoorten op aarde insecten zijn…..?
En ¾ van alle planten afhankelijk zijn van bestuiving door deze insecten….?
Wij dit absoluut niet wisten, maar de entomoloog Prof Dr. M. Dicke van de Universiteit van Wageningen dit
op 7 april 2022 meldde, naar aanleiding van de Insectenverkiezing van 2022…..
Waarbij de waterschorpioen met deze eer ging strijken….
Wist je dat…..
Er heel erg hard gewerkt is in het Dorpsbosje…?
Fanatiekelingen hier heel creatief met hout in de weer zijn geweest ….?
Dit voor iedereen van jong tot oud toegankelijk is….?
Aanmelden vooraf niet nodig is….
Of dit het begin van een gymparcours zal worden…?
Dit niet helemaal duidelijk is…..
Maar het idee is wel erg sympathiek …….
Wist je dat….
De collecte van Jantje Beton vorig jaar ook bij ons is georganiseerd…?
En de Scoutinggroep in Bruinisse 50% van deze opbrengst mocht ontvangen….?
Tamara Kik van deze club de secretaris is….?
De meeste inwoners niets van deze Jantje Betonactie wisten….?
De Scouting dit jaar wellicht in herkenbaar tenue nogmaals met hun collectebus langs zullen komen….?
Zodat de opbrengst wellicht nog beter zal zijn……..
Wist je dat….
Er in onze omgeving diverse ‘weeltjes’ zijn ontstaan…..?
Dit niet is veroorzaakt door de overvloedige regenval …..?
Maar door noeste arbeid van de desbetreffende grondeigenaren….
Of daar ook potten met goud zijn aangetroffen…..?
Wij hierover in het duister tasten….
Wel is gebleken, dat heel veel dieren in de wijde omtrek hier zeer mee in hun sas zijn….!
Foto Fam. Elzerman, dank voor deze foto!

Wist je dat…
Eén van de stokrozen bij de kerk heel poreuze bladeren heeft…..?
Het er dan zo uit ziet als op deze foto…..
Waar dit door wordt veroorzaakt….?
Geen idee! Wie het weet mag het zeggen….
Wist je dat….
Je mollen in je tuin kunt laten verdwijnen zonder mollenvanger?
Je een afgeknipte muziekwenskaart hiervoor moet hebben…?
Plak het mechaniekje vast zodat het continue geluid maakt, stop het in een goed
afgesloten zakje…
En stop dit zo diep mogelijk in de molshoop….
Reken maar dat de mol het hazenpad kiest…..
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Ingezonden mededeling: CAMERAMUSEUM IN ZIERIKZEE

Wist u dat u het CAMERAMUSEUM in Zierikzee weer kunt bezoeken….?
Enkele jaren geleden was dit museum nog te vinden in de Visstraat, maar omdat dit pand verkocht werd,
moest het museum toen zijn deuren sluiten. Het heeft daarna enkele jaren geduurd voordat er een nieuw
onderkomen was gevonden. En dat is gelukt.
Het CAMERAMUSEUM is sinds 17 februari 2022 officieel geopend. U vindt dit unieke museum aan de Korte
Sint Janstraat nr. 5 in Zierikzee.
Bezoekers zijn welkom op: woensdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De toegangsprijzen zijn: Volwassenen € 6,00, kinderen van 6 t/m 12 jaar € 3,00 tot 6 jaar gratis.
Het CAMERAMUSEUM werkt niet met betaalde krachten, maar uitsluitend met vrijwilligers. Wilt u zich
opgeven als vrijwilliger? Neem dan voor meer informatie hierover contact op met het bestuur:
tonny@cameramuseum.nl; of via het telefoonnummer 0111–412048.
Het CAMERAMUSEUM is een Stichting met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat,
indien u deze stichting een warm hart toedraagt en hen financieel wilt ondersteunen, dit onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar is van de belasting.
Wilt u het museum op een andere manier helpen? Dat kan ook. Er bestaat de mogelijkheid om donateur te
worden van het CAMERAMUSEUM. Donateur worden kan als volgt:
Vanaf € 25,00 per jaar kunt u donateur worden. Als dank ontvangt u een jaarkaart van het museum, deze is
geldig voor één persoon. U kunt het geld overmaken op het onderstaande ING bankrekening NL26 INGB
0005 9683 50 o.v.v. donateur, naam, adres en uw e-mailadres.
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!
Of is sponsoring misschien een optie? Bijvoorbeeld van een object?
Onderstaand treft u de diverse mogelijkheden aan:
Vermelding op het sponsorbord én op de website:





Naamsvermelding:
Grote naamsvermelding:
Naamsvermelding met klein logo:
Naamsvermelding met groot logo: vanaf

€
€
€
€

50,00
100,00
200,00
500,00

Projecten van meer dan € 1.500,00 kunnen ook in zijn geheel worden geadopteerd. Hierbij worden uw naam
en logo prominent in beeld gebracht bij het project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur. bob@cameramuseum.nl of tel. 0111 -412048
We hebben er als Stichting Cameramuseum onze missie van gemaakt om de objecten onder onze hoede te
nemen en beschikbaar te maken voor publiek. Om er van te leren en vooral ook van te genieten. Waar u
misschien niet bij stilstaat, is dat er aanzienlijke kosten zijn verbonden aan het onderhouden en behouden
van de collectie. U kunt ons hier nu bij helpen, door een object uit de collectie te ‘adopteren’ en zo het
onderhoud te sponsoren! Door het geld dat u doneert kunnen de historische objecten worden bewaard en
beschikbaar blijven voor toekomstige generaties.
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Collecteopbrengsten ….
De Scouting Bruinisse heeft in 2021 een collecte georganiseerd voor Jantje Beton. Het
bedrag dat is opgehaald voor deze club bedroeg: €119,54. Dank iedereen die hieraan
heeft bijgedragen.
Foto Tamara Kik

De collecteopbrengst van Het Epilepsiefonds was € 162,82. Alle goede gevers en uiteraard de collectanten
heel hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Vertaling in het Nederlands van snelcursus Zeeuws van pag. 12
Wist je dat Zeeuwse woorden in het Nederlands vaak niet goed worden begrepen? Zoals deze 1e hieronder.
Terwijl menigeen denkt dat hiermee wordt bedoeld om dit juist wel te laten doen…..





Laat maar achterwege….! *) met dank aan Ineke Nelissen
Gefeliciteerd ….met dit jubileum…!
Daar mag je trots op zijn….!

Oplossing spreekwoorden en gezegden Oplossing zie pag.12




Fouten en gebreken tracht men zo goed mogelijk te verbergen…
Dat is een merkwaardige gebeurtenis, dat mag je wel onthouden…
Een voorbehoud maken, een achterdeurtje openhouden….

Advertentie
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Kleurplaat
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Advertentie

Eet- en Drinkhuus
Camping ’t Hoge Zand
U bent van april t/m oktober van harte welkom in ons Eet- en Drinkhuus
op Camping ’t Hoge Zand. In het voor- en naseizoen zijn wij de
weekenden geopend (vrijdags 16.00 uur-sluit, zaterdags 12.00 uur-sluit,
zondags 12.00-20.00 uur) en in het hoogseizoen (juli en augustus) staan
we 7 dagen per week (vanaf 12.00 uur-sluit) tot uw beschikking:
-

Gezellig bruin café met (pool)biljart / dartbord
Verse patat
Uitgebreid assortiment snacks en ijs
Lekker eten of liever afhalen:
Diverse salades
Diverse vers belegde pizza’s
Diverse vis- en vleesmenu’s met friet/wedges en salade
Voor de volledige menukaart: check onze site

-

Verwarmd overdekt terras en zonnig terras met windschermen
Gratis wifi
Speelgelegenheid voor uw kinderen
Zwembad met ligbedden
Animatie 09-07 t/m 19-08-2022 (maandag t/m zaterdag)

Tevens organiseren we het hele seizoen door activiteiten voor jong en
oud. Op onze site kunt u zien wat we voor u in petto hebben.

Graag tot ziens op Camping ’t Hoge Zand!
Camping ’t Hoge Zand – Zandweg 4 – Sirjansland – Tel. 0111-641989
www.campinghogezand.nl
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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:
Richard Ahrens

H. de Vliegerhof 1

Jessica Ahrens

H. de Vliegerhof 1

Marjan van den Anker

Sportweg 16

64 34 72

Dirk Fluijt

Sportweg 2

64 21 08

Marcel Beljaars

Lageweg 5

Sjanie Giljam

Lageweg 12

06 12 91 00 16
06 40 63 55 77

Zandweg 4

64 19 89

Tonny Hammink jr.

Zandweg 4

64 19 89

Marianne Harmsen

Lageweg 5

Adrie de Jonge

Grevelingenstr. 30

64 34 76

Jacqueline Kik-Stouten

Dillingsweg 20

64 27 84

Annelies Oomen

Noord Hogeweg 6

48 33 32

Grevelingenstr. 28

Wilma en Cees Struijk

Dorpsstraat 15

Anne de Valk-Bij de Vaate

Lageweg 9

Peter Wilmans
Ton Wingelaar

06 36 33 49 37
06 46 74 14 71
06 13 69 50 86

Ton Hammink sr.

Anniek Proost

06 45 37 5412

06 53 60 42 75
06 21 59 25 72
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
Onze Dierenambulance Dierenhulp ontvangt geen enkele financiële bijdrage van de
gemeente voor de taken die wij uitvoeren.
Wilt u de Dierenambulance financieel ondersteunen? Alle giften zijn van harte
welkom! Ons bankrekeningnummer is: NL 15 ABNA 0484 031 066
Onze organisatie is een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) waardoor uw gift onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Namens de Dierenambulance Dierenhulp, hartelijk dank.
Onze Dierenambulance Dierenhulp is ook een samenwerking gestart met het Reddings Team Zeezoogdieren (RTZ). Want voor een melding van een gewonde hond op het strand is onze ambulance
uiteraard niet geschikt en kunnen wij een beroep doen op dit Reddingsteam. Zo kunnen wij ook daar
behulpzaam zijn zowel voor de dieren als hun baasjes.
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Advertenties

Coop Oosterland, Koninginneplein 2, Oosterland
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Redactie
Sandra Maat
Marianne Vane
Joke Goudzwaard

tel 06 15 54 44 12
tel 06 21 99 38 96
tel 64 41 61

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

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