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De Dorpskrant voor Sirjansland

De Sirene

De redactie.

Rest ons nog U veel leesplezier en fijne paasdagen toe te
wensen.

Heeft U uw mede-inwoners iets leuks, spannends of
interessants te melden, schroom dan niet maar neem contact
met ons op en wij zetten het voor U in de volgende Sirene!
De kopij voor het oktober nummer graag inleveren vóór
1 september a.s.
Ons nieuwe e-mail adres is sirenesir@hotmail.com
U kunt het natuurlijk ook bij één van ons in de brievenbus
stoppen.
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Naast de vaste rubrieken als trugkieke, kerkelijk nieuws, even
voorstellen, klassewerk, e.d. krijgt U ook weer nieuwtjes van
Sir Vooruit, de Dorpsraad en het verenigingsgebouw.
Jeroen Giljam vertelt over zijn bijzondere hobby, Ab Verschoor
praat u bij over het groen beheer in en om Sirjansland en Jaap
Jan op Hof vertelt over de renovatie van hun varkenskot.

We zijn heel blij om u te mogen voorstellen aan een nieuw
gezicht in onze redactie. Corry op ’t Hof-Krabbe zal onze
nieuwe computervrouw worden.
We willen Aad heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat
hij zich inzette voor “De Sirene”. We hebben mede dankzij Aad
vele leuke krantjes gemaakt.
Gelukkig hebben we met Corry er een enthousiaste
computervrouw voor terug gekregen en heeft zij nu de eer om
al uw leuke stukjes netjes in ons krantje te zetten.

Na een winter vol afwisseling – want wees eerlijk, we hebben
sneeuw, hagel, zon, regen en (een beetje) kou gehad – gaan
we vol goede moed op naar een heerlijke zomer. Wij kunnen U
helaas geen weersvooruitzichten geven, maar bijna alles van
bovenstaande zal er wel in zitten.

Redactioneel
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Sindsdien zijn miljoenen mensen en dieren genezen door de
Homeopathie.

Samuel Hahnemann heeft ons aan het eind van de achttiende
eeuw de homeopathie gegeven, maar het principe dat aan
homeopathie ten grondslag ligt, duikt al sinds de tijd van de
Grieken op in de medische filosofie.

Mijn naam is: Ines Sayers en ik ben gevraagd om wat over
Homeopathie voor huisdieren uit te leggen. De 'alternatieve'
geneeswijzen worden gewoonlijk allemaal op één hoop
gegooid, de homeopathie vormt daarop geen uitzondering.
Homeopathie wordt vaak verward met kruiden geneeswijzen,
natuurgeneeskunde en geloof.
De homeopathie staat echter op zichzelf, maakt gebruik van
een passend middel, dat speciaal uitgezocht wordt, bij dier of
mens, er wordt hierbij niet alleen naar de ziektesymptomen
gekeken, maar ook naar het karakter, hoe reageert het dier of
de mens bijvoorbeeld op warmte, kou. Voorkeur voor voedsel
kan ook een belangrijke indicatie zijn om een middel voor te
schrijven. Natuurgeneeskunde maakt gebruik van middelen
om het lichaam van dier of mens op een natuurlijke manier te
ondersteunen, zonder het ziekteproces te onderdrukken. De
uitscheiding van vocht wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door
het lichaam aan te zetten tot uitscheiding, met behulp van
kruiden die de nieren stimuleren.
Zelf maak ik wel gebruik van de ondersteunende werking van
natuurgeneeskundige middelen als ondersteuning bij een
homeopathische behandeling.

Homeopathie voor huisdieren.

Als ik bij een dier kom is meestal iedereen al geweest van
dierenarts tot therapeut.

van Ines Sayers

Met vriendelijke groet, Ines Sayers.

Voor meer info kunt u vrijblijvend bellen 0111-64 20 63
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Homeopathie is bijzonder geschikt voor chronische ziekten,
reuma, gedragsprobleem (als het niet aan de opvoeding ligt),
begeleiding bij het sterven, angsten.
Ook werkt zij heel goed voor in het wild levende dieren. Ik werk
sinds bijna 2 jaar voor de dierenambulance, wilde dieren
krijgen daar een homeopathische behandeling van mij, waarbij
ze een grote kans maken het later in het wild weer te redden.

Het middel wat ik toepas bij een ziek dier, past
alleen maar bij dit ene dier, ook al heeft zijn
stalgenoot hetzelfde ziektebeeld. Ieder lichaam is
anders en ieder lichaam heeft zijn eigen zwakke
punten, waar de ziekte vat kan krijgen op het
lichaam. De homeopathie versterkt deze zwakke
punten. Het lichaam heeft alle chemische stoffen in zich:
iedereen weet wat het voor wonder is dat het lichaam een
nieuw mens kan creëren.Tijdens een homeopathische
behandeling wordt ook gebruik gemaakt van dit principe, en
worden de mechanismen tot zelfgenezing geactiveerd.

Ik heb 1800 middelen waar ik gebruik van kan maken, alle
middel zijn onderverdeeld in verschillende potenties, D1,
D2 .....tot 50 000. Bij een ziekte moet ik het middel als een
maatpak aan meten. Daarbij moet ik rekening houden met de
omgeving van het dier, karakter, lichaam, geestelijke
gesteldheid, eigenaar, erfelijke aanleg, voeding, leeftijd,
trauma’s en eventuele ongelukken die het dier heeft
meegemaakt.

Hoe ik werk.

De Bedrijvigheid
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Ten tijde van het inleveren van de kopij staan
we aan de vooravond van het schaatsfestijn in
Breda en is het resultaat nog niet weer te
geven, helaas.

Schaatsen

De Kerstboomverbranding had wat voeten in de
aarde dit jaar. Vanwege de hevige stormen in
januari dit jaar moest de eerste keer letterlijk en
figuurlijk afgeblazen worden. Een week later
was er een windstil moment zodat we
e
uiteindelijk op vrijdag 19 januari onze 3 Sirse
kerstboomverbranding konden houden. Ook
waren er weer prijzen te winnen voor de
ingeleverde bomen. Familie van Noord was de
gelukkige hoofdprijswinnaar. De deskundige
brandweer liet zien dat zij niet alleen goed
kunnen blussen maar ook goed in staat waren
de ‘brand er in te houden’. Onder het genot van
een drankje was het een gezellig samenkomen!
Komt u volgend jaar weer?

Kerstboomverbranding

Het laatste nieuws ...

Sirjansland Vooruit

€ 4,00 per persoon
€ 2,00 per persoon 65+
€ 8,00 per gezin

Voor je het weet, is het alweer Koninginnedag. Op maandag
30 april hopen we het hele dorp weer welkom te heten voor
een leuk feest. We hebben een leuk programma bedacht en
deze zullen wij u later in een nieuwsbrief toezenden.

Koninginnedag
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Met uw bijdrage kunnen wij net als voorgaande jaren en
mede dankzij de financiële steun van de Dorpsraad weer aan
de slag. Daarnaast zullen we een aantal nieuwe bewoners
benaderen om hen te vertellen van ons unieke Sir Vooruit en
hopen dat ook zij hun bijdrage zullen leveren. Overigens
staat het u altijd vrij om meer te doneren . . . .

Uw bijdrage bedraagt:

Het voorjaar komt eraan en dus komen we weer bij iedereen
langs om uw contributie voor het jaar 2007 op te halen
waarmee activiteiten georganiseerd kunnen worden. In de
planning staan voorlopig: Koninginnedag, meedoen aan de
e
Avondvierdaagse, de 5 Sirse dorps-BBQ, Halloween,
e
Sinterklaas, 4 Kerstboomverbranding en schaatsen op de
ijsbaan natuurlijk ....

Financiën
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Bestuur Sir Vooruit

Tot dusver.

Wist u dat?
Onze Nieuwsbrief wordt bij 135 huishoudens in Sir en
omgeving bezorgd door onze trouwe bezorgers Piet en Willy.
Ook hebben we enkele leden ver buiten het dorp en deze
voorzien we van nieuws via de fax en via e-Mail. Als u
geïnteresseerd bent om ook de brief via de Mail te ontvangen
dan kan dat altijd. Een simpel mailtje o.v.v. uw naam en
adres naar sirvooruit@zeelandnet.nl en wij zetten u op de
verzendlijst. Dit is voor ons een kleine moeite en voor u
wellicht een groot plezier.

Jaap Jan op ’t Hof gaat ons bestuur versterken. Voor wie nog
niet weet wie Jaap Jan is: hij woont samen met Corry en hun
twee zoons op de boerderij de Favorite aan de Dillingsweg.

Bestuursverandering
Na vele jaren trouwe, fanatieke en nuttige inzet heeft Jessica
Ahrens ons bestuur verlaten. Naar eigen zeggen om nu zelf,
samen met haar gezin, te kunnen genieten van alle
activiteiten die Sir Vooruit organiseert. Wij gunnen dat haar
van harte. Uiteraard zullen we haar missen, maar Jessica
heeft nog aangegeven de nodige hand- en spandiensten in
de toekomst te willen verrichten.

Avondvierdaagse
En is dat allemaal weer achter de rug, dan gaan
we gezellig verder voor de sportievelingen
in ons dorp: de Avondvierdaagse is op
11, 12, 13 en 14 juni. Noteer dus maar
vast in de agenda. U hoort nog van
ons...

2 dl. water
zout
100 gr. boter of margarine

Ik geef de kookpen door aan Jolanda Rossen.

Eet smakelijk!

Schil de aardappels en de appelen. Snij de appelen in vieren
en haal de klokhuizen eruit.
Zet de aardappels op met kokend water en zout. Leg de
stukjes zoete appelen op de aardappels en daar bovenop de
zure appelen.
Breng vlug aan de kook en laat doorkoken tot alles gaar is.
Bak de bloedworst bruin in de boter. Stamp de gare appelen
en aardappels goed dooreen.
De jus van de bloedworst kan door de stampot gemengd
worden, doch kan ook afzonderlijk worden gegeven met de
bloedworst. Dien de stampot onmiddellijk op.

500 gr. zoete appelen
750 gr. zure appelen
1½ kilo aardappels
500 gr. bloedworst

Ingrediënten:

door Mies de Dood.

Appelstampot met bloedworst

De kookpen
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Om in te burgeren ben ik al vrij snel lid geworden van popkoor
Popwave en daardoor leer je uiteraard heel wat mensen
kennen. Ook ga ik al weer een aantal jaren trouw naar de gym
in het dorpshuis, goed voor lichaam en geest.

Mijn naam is José Schootemeijer-de Groot en ik ben 50 jaar
geleden (zoals iedereen gezien heeft, die begin maart in de
Grevelingenstraat is geweest) geboren te Castricum (NoordHolland). Na de MAVO heb ik 5 jaar gewerkt als
tandartsassistente en ben in 1978 getrouwd met Jaap.
Aangezien mijn kersverse echtgenoot een leuke baan als
gymleraar vond in Rotterdam zijn wij daar gaan wonen. Heb
daar o.a. gewerkt als receptioniste en administratief
medewerker. Dochter Suzanne en zoon Timothy zijn daar ook
geboren. Suzanne is na onze verhuizing naar Zeeland in 2002
in Rotterdam gebleven bij haar vriend. Onze Timothy was in
ons gezin de eerste, die àlle bewoners van Sirjansland heeft
leren kennen! Dat begon al bij de jaarlijkse barbecue in
september waar wij uitdrukkelijk gevraagd werden om te
komen, terwijl wij er nog maar 2 weken woonden. Wij hebben
het prima naar ons zin in het Zeeuwse, wonen in een mooi
huis in een gezellig dorp, de natuur vlakbij, de Grevelingen om
in te zwemmen op loopafstand en een bootje in de haven van
Zierikzee.

Sinds 1 januari 2007 ben ik lid van de Dorpsraad van Sir en
daarom is mij gevraagd me even voor te stellen aan u.

Even voorstellen.

Uitgaanstip!!!!!!!

Uitgaanstip!!!!!!

Uitgaanstip!!!!!!

Nadat de vorige keer de voorstellingen jammer genoeg niet
doorgingen, staan de schouwspelers nu weer te trappelen om
u hun kunsten te laten zien. Ze staan gepland voor medio
oktober dus in de volgende Sirene hoort u er vast meer over.
Houdt in gedachten!!!!

José Schootemeijer

Tot ziens!
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Verder heb ik een parttime baan als administratief medewerker
bij een handelskantoor te Nieuwerkerk, besteed heel wat tijd
aan de tuin en verricht dus sinds 1 januari heel wat e-mail
leeswerk voor de Dorpsraad en voor de Cliëntenraad van
Brugzicht (daar werkt onze zoon), waar ik ook per 1 januari
2007 voor gevraagd ben.
De eerste vergadering voor de Dorpsraad moet nog komen,
maar ik zie wel wat er op mijn pad komt en zal me uiteraard
met veel enthousiasme voor het dorp inzetten.
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In 2006 werden 5 besloten dorpsraadvergaderingen (BDR) en
3 openbare dorpsraadvergaderingen (ODR) gehouden terwijl
de ODR van 7 november niet is doorgegaan wegens gebrek
aan agendapunten. Ook dit jaar was er geen kernbezoek van
het Gemeentebestuur.

Vergaderschema.

De DR Sirjansland bestond per 1 januari 2006 uit:
Bram van der Graaf (voorzitter), Dirk Fluijt (secretaris), André
de Jong (penningmeester), Heleen de Hulster, Petra van der
Zande, Sjaak Visser, Bram Marijs, Martin van der Hoek en
Gerard Oele.
Op 4 april 2006 waren er de volgende veranderingen:
Heleen de Hulster, Sjaak Visser, Bram Marijs en Dirk Fluijt
hebben de DR verlaten en zijn Arieke de Reus en Cees Struijk
tot de DR toegetreden waarbij Petra van der Zande het
secretariaat heeft overgenomen. Tevens zijn per 31 december
Petra van der Zande en Martin van der Hoek uitgetreden en
zijn José Schootemeijer en Jacqueline Kik toegetreden waarbij
Arieke de Reus het secretariaat heeft overgenomen.

Samenstelling Dorpsraad (DR).

Dorpsraad Sirjansland

Informatie van de

De DR heeft de volgende instellingen financieel ondersteund:
Herdenking van de Ramp, “Sirjansland Vooruit”, OBS
Sirjansland voor Schoonmaakactie en verkeersactie “Rijdt met
Uw hart”.
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Subsidies.

De website van de DR is modern en uitermate gebruikers
vriendelijk www.dorpsraad-sirjansland.nl .

Website.

In april heeft Sirjansland bezoek gehad van de
vrouwenadviescommissie (VAC) welke, in twee groepen
gesplitst en begeleid door leden van de dorpsraad, het dorp
heeft beoordeeld op veiligheid.

Projecten waarbij de DR is betrokken.

De DR is een gesprekspartner voor de gemeente en is tevens
de tussenstap tussen bewoners en het gemeentebestuur en
/of het gemeentelijk apparaat. Contactpersoon dorpsraden bij
de gemeente is Pethy Maris. De DR onderhoud contacten met
de andere stads en dorpsraden om gezamenlijke standpunten
in te nemen waar dat nodig is.

Werk van de Dorpsraad.

Het aantal bezoekers van de ODR vergaderingen bedroeg in
2006 gemiddeld 30 personen. De agenda is sterk bepalend
voor het bezoekers aantal. Een belangrijk onderwerp was het
rekruteren van belangstellenden tot het behalen van een
bedieningscertificaat voor de AED (defibrillator).

Openbare dorpsraadvergaderingen (ODR).
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De lijst met namen van de personen die het certificaat voor de
bediening van de defibrillator hebben gehaald is weer
uitgebreid.
De defibrillator is geplaatst op Camping ‘t Hoge Zand, bij de
telefooncel.
De gecertificeerden zijn:
Cees Struijk
Dorpsstraat 15
tel. 641372
Wilma Struijk
“
“
Ton Wingelaar
Hans de Vliegerhof 3
tel. 647117
Christine Wingelaar
“
“
Jessica Ahrens
Hans de Vliegerhof 1
tel. 642155
Richard Ahrens
“
“
Petra van der Zande
Sportweg 9
tel. 483807
Jannie Grootenboer
Noord Hogeweg 1
tel. 641382
Patricia Goyaars
Zandweg 3
tel. 641623
Dirk Fluijt
Sportweg 2
tel. 642108

Certificaten defibrillator.

Dorpsraad Sirjansland
André de Jong

Verkeersveiligheid ter hoogte van de school, behoud
verenigingsgebouw, bloembakken in het dorp in samenwerking
met leerlingen van de OBS. Oproep aan inwoners om 30 km
zone te respecteren.

Projecten 2006
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Twee jaar nadat ik deze slangen kocht, heb ik ze omgeruild
voor een groter terrarium en grotere slangen nl.
4 rattenslangen.
De Elaphe guttatu guttatu, een rode rattenslang, deze is zeer
populair.
De Elaphe guttatu guttatu missing black, deze lijkt op de rode
maar mist het zwart, wat de naam ook aangeeft.

Mij eerste slangen kocht ik toen ik 16 was. Het waren 2
kousenband slangen.
Dit geslacht kent 12 soorten (ik had de thamnophis sirtalis) en
zijn populair bij beginners.
Ze leven in de buurt van water en mensen. Ze worden 80 tot
130 cm lang en variëren van kleur. Meestal hebben ze gele
strepen op een groen bruine zij met een dubbele rij zwarte
vlekken, soms ook met een rode streep op de rug. Mijn
terrarium was toen nog vrij klein.
Deze slangen eten vissen, visfilet, koolvis en regenwormen.
In totaal heb ik van dit soort 34 kleintjes gehad, het leek dan
wel een bak vol met wormen.
Ze zijn (ei) levendbarend, na 2 tot 3 maanden draagtijd. Ook
vervellen ze regelmatig.

Hallo allemaal. Mijn naam is Jeroen Giljam van de Lageweg
12. Ik woon met mijn vrouw Sjanie alweer 3 ½ jaar in
Sirjansland.
Mij is gevraagd om iets te schrijven over de slangen, die ik als
huisdieren heb.
Tijdens mijn opleiding tot lasser aan de Schelde in Vlissingen,
had ik een vriend in de klas, die slangen had. Ik ben een paar
keer bij hem thuis geweest en vond die slangen wel zo gaaf ,
dat ik dacht die wil ik ook hebben. Van het begin af was ik
erdoor gefascineerd.

Mijn hobby
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Dan hebben we de Python!!
Hij is toch wel een beetje mijn trots, hoewel hij eigenlijk te
groot wordt, 4 meter.
Zijn naam is Puthon molurus bivittatus, de donkere
tijgerpython, hij is gecamoufleerd met verschillende tinten
bruin, zwart en witgeel. Dit soort heeft een groot terrarium, wat
achter in mijn schuur is gebouwd. Het is voorzien van
veiligheidsglas zodat hij niet kan ontsnappen.
Als je hem benadert met rustige langzame bewegingen kan er
weinig tot niets gebeuren, maar toch, het is en blijft een
wurgslang. Gevaarlijk???

De andere twee zijn Russische rattenslangen, de Elaphe
schrenckii. Dit zijn enorm sterke wurgslangen en zijn niet giftig.
Ze eten knaagdieren en vogels en zijn zwart met een weinig
geel. Deze slangen zijn wat dikker en kunnen 1 tot 2 mtr. lang
worden. Ze hebben 2 keer eieren gelegd (5 stuks), deze zijn
langwerpig en 5 cm. groot. Het is zo ingewikkeld en moeilijk
om de eieren uit te broeden dat we dat niet hebben
geprobeerd.

Dit Elaphe geslacht bestaat uit 60 soorten sterke slangen. Ze
zijn vrij lang en slank met een duidelijk afgescheiden kop en
kleine tandjes. Dit soort is niet agressief en redelijk
stressbestendig. De buik is als een schaakbord getekend en
de lengte kan variëren van 150 tot 180 cm. Deze slangen
wonen in een terrarium in onze huiskamer. Hun voedsel
bestaat uit knaagdieren en af en toe een vogeltje. Ze voelen
zich het prettigst in een droge ruimte met waterbak en een
temperatuur van 25-30 °C.

Hartelijke groeten van Jeroen en Sjanie Giljam

Sjanie zou graag zien dat ik de slangen weg doe, in ieder
geval de Python.
Afstand doen van mijn “trots”, daar moet ik nog niet aan
denken, maar als er iemand is die er interesse in heeft, en
hem over wil nemen, wie weet……………
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Dit was het wel zo’n beetje wat ik over mijn hobby te vertellen
heb.

Een reuzenslang van 2,5 mtr. is sterker dan een volwassen
mens. Een wurging kan als volgt gaan. Een om de nek
liggende slang trekt wat strakker aan om niet te vallen. De
drager probeert de slang wat losser te krijgen waardoor de
slang denkt te gaan vallen en trekt zich nog strakker aan, enz.
Pak een wurgende slang bij de staart en wikkel hem los, zijn
lichaam ondersteunend.
De python eet ratten, hamsters, konijnen, duiven en kippen.
Hij vervelt regelmatig. Als het vel heel blijft dan is de slang
gezond. Gaat het vel tijdens het vervellen stuk dan is de
luchtvochtigheid te laag. Vaak sproei ik dan of de slang of het
hok nat.
Op dit moment is hij, zoals ik het noem, in zijn winterslaap, hij
eet en drinkt niet. Dit kan wel 6 maanden duren. In de zomer
eet hij veel en vervelt dan ook vaker.
De temperatuur in het hok van de python is ongeveer 30
graden.
Beide “hokken” maak ik regelmatig schoon, het water wordt
1 à 2 keer per week ververst.
In de zomer wat vaker omdat ze dan meer eten, meer
ontlasting hebben en vaker vervellen.

Graag had ik bij de Nieuwjaarsreceptie aanwezig willen zijn,
maar door een lezing die tegelijkertijd in de kerk plaatsvond,
was ik verhinderd. Wij voelen ons als gezin nog altijd even
16

Na 12 jaar Canada, blijkt ook het winterwerk in de gemeente
een soort vuurproef te zijn. Het gaat al met al beter, want een
situatie went ook weer. Vanuit de gemeente ontvangen wij als
gezin veel liefde en steun. Ook als wij mededorpsbewoners
ontmoeten of tegenkomen in de straten, worden wij altijd weer
aangenaam verrast door een vriendelijke groet.

Het is al weer enige tijd geleden, dat wij ons als gezin in het
mooie Sirjansland hebben mogen vestigen. Op 21 juni wordt
dat, zo wij leven, een jaar. De nodige aanpassingen vergden
veel energie, zoals het aanpassen aan het snelle levensritme
en de het hogere leerniveau op de scholen. Samuël, onze
zoon van 13, zei: “In Nederland heb je bijna geen tijd voor
hobbies en vrije tijd; alles is leren en kopzorgen.” Al is het op
Sir rustig en lijkt het daar in de verste verte niet op, toch
ontkomen we niet aan het feit, dat we deel uitmaken van een
samenleving, waar alles heel erg prestatiegericht is. Aan de
andere kant, zeggen onze kinderen: We hadden eigenlijk in
Canada moeten wonen (gezien het lage leefritme, minder
haast en stress), maar met de mensen van Nederland (gezien
het sterk sociale en vriendelijke karakter). Het grote probleem
is echter: Nederlanders, die in Canada gaan wonen, blijven in
de eerste generatie Nederlander wat hun houding, inslag en
opstelling betreft, maar de tweede generatie
ver-Amerikaniseerd, wat een sterk individualisme en
egocentrisme met zich meebrengt.

Kerkelijk nieuws

Als kerkenraad, gemeente en gezin willen wij ook graag het
echtpaar Van Ast-Quist feliciteren, die op donderdag 1 maart
1957, nu precies 50 jaar geleden in de band van het huwelijk
aan elkaar verbonden werden. Voor degenen, die het nog niet
weten, nog even dit: Toen ik voor het eerst als gastpredikant
uitgenodigd werd een zondag op Sir voor te gaan, en op het
bankje voor de kerk wachtte, was de eerste Sirjanslander, die
ik zag en van wie ik een hartelijk ‘goedemorgen’ ontving, dhr.
Piet van Ast, die toen net zijn hond uitliet. Dit ben ik nooit
vergeten, omdat ik in Quebec, Canada totaal aan het idee
ontgroeid was, dat onbekenden elkaar zelfs nog konden
groeten. De vriendelijkheid en gemoedelijkheid, die eigen is
aan ons dorp, waarvan ik dagelijks getuige ben, werd op die
bewuste 25 september 2005 dus verpersoonlijkt door Piet, die
samen met zijn vrouw, hier bij iedereen op het dorp welgezien
en bekend is. Wie Sir zegt, zegt ergens Piet van Ast en vice
versa.
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thuis op Sir. We voelen een verbondenheid met het dorp en
haar inwoners, zonder noodzakelijkerwijze de mensen
regelmatig te zien. Men vraagt ons weleens van elders: Hoe
kun je wennen aan het feit, dat alles zo ver van Sir verwijderd
is, zoals winkels, enz. Dan zeggen we altijd: Overal kun je
gemakkelijk per auto komen, de afstanden zijn niet groot, en je
kunt gemakkelijk dingen met elkaar combineren. Sir geeft je
het gevoel om tot jezelf te komen, je te kunnen terugtrekken in
een soort van vakantierust. De omgeving is prachtig en blijft
altijd weer nieuw. Je maakt van alles mee, zelfs stormen, die
bomen ontwortelen, zoals de boom, die bij onze overburen,
Klaas en Arieke, uit de grond gelicht werd. Je kunt niet
zeggen, dat er hier niets gebeurt. PS. Op hetzelfde moment,
dat die boom ontworteld werd, hing ondergetekende met
armen en benen als tegengewicht aan de balkondeuren, die
het niet langer meer hielden. Nog even en u had hoog boven
Sir geen vliegend tapijt, maar een vliegende deur kunnen zien,
met een merkwaardige, in het zwart geklede gestalte. Gelukkig
kwam koster Herman Kik net op hetzelfde moment
voorbijrijden... en kwam ouderling Piet Heijboer langs voor de
nodige pastorale ondersteuning.

Hier nog een gezinsfoto
die genomen werd op de
havendagen te Zierikzee
van afgelopen jaar (en
jawel, op één der
mosselschepen van de fa.
Schot).
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V.l.n.r. Samuël, Yona, Maria, ds. Ruben Kwint,
Levi, Tikva, Ofer en mevr. Léontine Kwint

Ds. R.D. Kwint

Hartelijke groeten, namens ons gehele gezin,

Tenslotte zien wij uit naar het voorjaar. De omgeving
ontdekken, Zeeland verkennen, banden aanhalen, de
kennismakingsbezoeken op Sir voortzetten, op ontspannende
niets-verplichtende wijze, nog een keer iets als kerk
organiseren voor het dorp, zoiets als een inloopavond met een
kopje koffie, een drankje en een hapje. U wordt wel op de
hoogte gehouden. Weest verzekerd van onze verbondenheid
aan ons dorp, onze bereidwilligheid te helpen waar het kan, al
bent u niet kerkelijk verbonden aan de gemeente. Als u ooit
met vragen rondloopt over God, de Bijbel of de kerk, mag u ten
allen tijde een e-mailtje schrijven (rdkwint@solcon.nl), of een
bezoekje brengen. Ziet u de pastorie vooral niet als een
bastion. Die tijd moet voorbij zijn. Sir is geen groot dorp, en als
u ooit eens langs wilt komen, zomaar spontaan of voor iets
anders, dan moet u nooit schromen.

“Ik vind het alarm leuk! Dan gaat het licht knipperen en hoor je
geluid!
Ik vind alles leuk geworden!
Ik vind het zo mooi geschilderd!
Ik vind de kleur van de deuren zo mooi!
Ik vind het leuk als het alarm afgaat!”
Jack, Jasper, Mariëtte, Romy en Mace
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“Ik vind het leuk dat we een alarm hebben, en dat de boeven
er niet in kunnen!
Ik vind het leuk dat alles geverfd wordt.
Ik vind het zo mooi waar de juffrouws en meesters komen!
De schilders hebben geschilderd, en dat vind ik zo mooi!
Dat vind ik ook!
Ik vind de deur van de w.c. zo mooi geschilderd, en ook de
deur waar we door naar huis gaan!”
Andy, Jomme, Ismay, Manuela, Kimberly en Nina

“Ik vind het mooi geworden, waar de juffrouws en meesters
gaan eten!
Ik vind de hal veel leuker geworden!
Ik vind alles veel mooier geworden!
Ik vind ook alles veel mooier geworden.
Het gaf wel lawaai hoor, maar ik vind het leuk dat er verbouwd
wordt!”
Quinten, Martin, Carolien, Willemieke en Kevin

“Wat vinden jullie van de verbouwing in school? Vinden jullie
de school mooi geworden? En wat vinden jullie dan zo mooi
geworden?”

Sinds oktober 2006 wordt de school verbouwd. De kinderen in
groep 1 / 2 maken dit dagelijks mee. Ze zien “de werkmannen”
die de verbouwing uitvoeren en ze zien de resultaten. Over de
verbouwing werden de volgende vragen gesteld:

Groep 1 en 2

Klassewerk
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Het verenigingsgebouw is deze winter intensief door de
basisschool gebruikt. Vanaf de zijlijn zag het er gezellig uit
daarbinnen. Volgens mij genoten de kinderen en hun
leerkrachten met volle teugen van de geïmproviseerde
leslokalen.
Zo het er nu naar uit ziet zal in de loop van april de school
weer verhuizen. Na een grondige schoonmaak beurt zal dan
koninginnedag weer in het verenigingsgebouw kunnen worden
gevierd.

Klaslokalen.

Het voortbestaan van het verenigingsgebouw is voor de eerste
10 jaar gegarandeerd. Woningbouwvereniging Zeeuwland en
de gemeente hebben daartoe overeenstemming bereikt. De
gedachten gaan steeds meer in de richting van een
overkoepelende beheerorganisatie met een soort arbeidspool
en een centrale inkoop van goederen. Zover is het echter nog
niet!

Voortbestaan.

Verenigingsgebouw.

Berichtje uit het

Dirk Fluijt.

Namens de beheerscommissie,
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Voor het buffet en het dagelijks onderhoud van het gebouw
zijn we opzoek naar een nieuwe buffethouder(ster). Door actief
te zoeken naar andere gebruiksmogelijkheden hopen we het
gebouw beter te benutten. Gedacht wordt aan een ruilmiddag
voor tijdschriften, een toneelvereniging, verjaardagsfeestjes
enz. Vast staat nu al dat pedicure Daisy Vercruysse zitting
komt houden in het verenigingsgebouw. Om te starten
voorlopig 1 dagdeel per maand. Vanaf nu kunt u al een
afspraak met haar maken. Tel.nr. 0613613696.
Wie andere ideeën heeft laat het ons weten. Hoe gezellig was
het niet bij de tentoonstelling over de Ramp!

Buffet en huishoudelijke taken.
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Kleurplaat

De school is heel mooi geworden en er is veel extra’s
(meerwerk) uitgevoerd met als kroon op het werk een nieuw
plafond in de hal en de entree. Ook de nieuwe gevel staat
prachtig bij het gebouw en we hebben daar al veel
complimenten voor gekregen. Binnen ziet het er heel modern
uit en de nieuwe hal met de nieuwe personeels- remedial
teachingruimte is helemaal nieuw en modern ingericht. Alles
kleurt, mede dankzij Jeanet prima bij elkaar en die prachtige
verf van Jan uit Zierikzee heeft de school een modern en warm
gezicht gegeven. Op zolder hebben nu veel extra bergruimte
gekregen en in de lokalen van het oude (1873) gedeelte is veel
extra kastruimte ontstaan.
Blikvangers zijn natuurlijk de vides achterin beide lokalen,
waar de kinderen hun computerwerk kunnen doen en waar het
straks goed toeven is. Ik nodig iedereen uit, om tijdens de
opening of de opendag eens boven te gaan staan en rustig
naar beneden te kijken, dat is een hele beleving en de
kinderen verheugen zich er mateloos op daar te werken en er
is hier in de wijde omtrek geen school te vinden, die zo’n
unieke leerruimte heeft.
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Het is nu 12 maart en de verbouw van onze school nadert het
eindpunt. We zitten nu in de lastige fase van de afwerking en
geloof me, er is veel af te werken. De computerkabels moeten
terug en de eerste oplevering nadert met rasse schreden.
Eerst hoopten we op 1 maart, toen werd het 1 april (echt) en
nu weet ik het echt even niet.
Het schoolplein wordt opgeknapt en ook is opdracht gegeven
het sportveld en de toestellen aan te pakken, want die zijn wel
erg toegetakeld, nadat de acacia’s (met die gemene stekels)
zijn verwijderd. Er komt wel wat nieuws, misschien heeft
iemand een idee voor een mooie, stekelloze soort!
In de afgelopen tijd hebben we met vrijwilligers een heleboel
werk opgeknapt, alle vrijwilligers(sters) bedankt hiervoor en
wat is het toch fijn, dat op zo’n dorp altijd weer mensen een
handje toesteken om de laatste plooien glad te strijken en dat
waren er heel wat.

(Verbouw) school
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Verder hebben we dit jaar ook veel andere dingen op school
gedaan. Zaterdag 10 maart heeft voor het eerst een team van
onze school deelgenomen aan het Zeeuws
Schoolschaakkampioenschap en, nadat we eerst derde
geworden waren op Schouwen-Duiveland, op een ½ puntje na
tweede!!, werden we tot onze niet geringe verbazing gedeeld
achtste van heel Zeeland en Justin, Luuk, Marijn en Hidde
speelden menig tegenstander van het bord in Wilhelminadorp.

Voor de opendagen en de opening krijgt iedereen nog een
uitnodiging als het moment daar is!

Verder in school de nieuwe keuken, met afwasmachine,
supermagnetron en koelkast op een ruime plek, niet te
vergeten het warmwater uit een hypermoderne kraan en de
enorme boekenkast in de hal, die moeiteloos alle houten
rekken vervangt en waar alle denkbare bibliotheken van onze
school in kunnen. Ook de extra doorgang in het lokaal van juf
Suus naar de toiletten van de kleuters en de gloednieuwe
betegeling in alle toiletten, met speciale voegmiddelen, zullen
een grote verbetering zijn voor onze school. Het “oude
kamertje” is magazijn geworden en in het doorgebroken
stookhok past gemakkelijk de server van ons netwerk. Wat we
ook nog niet hadden was een echte alarminstallatie en een in
alle ruimten aangebrachte brandmeldinstallatie, zodat de
veiligheid is verbeterd en we nu ook professioneel kunnen
oefenen met ontruimingssituaties.
Nog voor de zomervakantie denken we hele school uit te
kunnen rusten met gloednieuwe computers in alle ruimten,
zodat we op elke plek in school het net op kunnen met nieuw
materiaal. Ook in maart zijn we begonnen met het eerste
digitale schoolbord op het eiland en na een proefopstelling
afgelopen schooljaar, hebben we nu het neusje van de zalm
op onze school. Iedereen in Sir, die dat eens wil komen
bekijken is van harte welkom op school.

Gerard Oele
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Op www.obsduiveland.nl valt alles nog eens rustig na te kijken,
ook en vooral de bouw!
Het wordt prachtig, tot een volgende keer,

Indrukwekkend was de herdenking van de Watersnoodramp
op donderdag 1 februari op de begraafplaats met de kinderen
van groep 6-7-8. Na deze plechtigheid hebben we met een
aantal “ouderen”, die de Ramp hebben meegemaakt nog een
samenzijn gehouden in het Verenigingsgebouw, zodat de
verhalen van toen worden doorgegeven aan de jongere
generatie.
Zonder dat iemand er iets van merkt wordt Sirjansland
gecontroleerd door de organisatie Schoonste School van
Nederland (Nederland Schoon). Met subsidie van de
Dorpsraad hebben we prachtige vuilknijpers aangeschaft en
passende kinderhandschoenen en regelmatige gaan de
bovenbouwgroepen het dorp in om in te zamelen. Vooral de
troep bij Kreko is een doorn in het oog en we hopen op
medewerking om dit te beperken. Nadat we in 2006 de
schoonste van Zeeland waren geworden en landelijk van alle
scholen nummer 5, kunnen we dit jaar het Keurmerk Schone
School halen en dat willen we natuurlijk wel graag aan de
muur van onze bijna nieuwe school hebben. De gemeente
Schouwen-Duiveland heeft ons vanwege deze prestatie in
oktober onderscheiden tijdens een bijeenkomst in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis met de
Zwerfafvalpakkerspeld, die alle kinderen van groep 6-7-8 en
hun leerkrachten en de school kregen uitgereikt door
Wethouder GJ. Houtekamer.

Dit team mocht de gloednieuwe shirts
van OBS Duiveland voor het eerst in
gebruik nemen en ze waren maar wat
trots daar in Wilhelminadorp, waar het
Zeeuws kampioenschap werd
verspeeld.
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Groep 3, 4 en 5

Klassewerk
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3, 10, 24, 31 mei om 19.00 uur en 12, 19 mei
om 13.30 uur
14, 21, 28 juni om 19.00 uur en 9, 23, 30 juni
om 13.30 uur
7, 14, 21 juli om 13.30 uur

Excursiedata:
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Dirk Fluijt

Tip: foto toestel en verrekijker

2 euro voor volwassen en
1 euro voor kinderen t/m 12 jaar

Kosten:

In natuurgebied Dijkwater groeien vier soorten wilde
orchideeën. Van één bepaalde soort zoveel dat het op één na
de grootste groeiplaats van Nederland is. Ik heb het over de
Harlekijn (Orchis morio). Dit is de eerst bloeiende in het
voorjaar. Verder staan er massaal de Rietorchis (Orchis
praetermissa), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) en in
kleinere aantallen ook de Bijenorchis (Ophrys apifera).
Staatsbosbeheer organiseert in de maanden mei, juni en juli
geregeld excursies onder leiding van een deskundige gids
naar de orchideeën in Dijkwater. Wie een keer mee wil kan
zich opgeven aan de balie van VVV Schouwen Duiveland,
kantoor Zierikzee of per telefoon 0900 2020233. Het
vertrekpunt is bij de knotwilgendreef langs de Weg door
Dijkwater.

van Dijkwater.

Bloemenpracht
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De Lageweg kent nauwelijks groen, althans in het bebouwde
gedeelte, maar er ligt wel een apart stukje groen min of meer
verborgen. Ook begraafplaatsen worden namelijk tot het
openbaar groen gerekend en u mag daar uiteraard gerust een
kijkje nemen.
Nabij het bedrijf van de fa. Hanse (dat van de daken en
asbestbehandeling) wordt dit voorjaar een stuk groen opnieuw
ingericht. Samen met de fa. Hanse is daar de wegkant wat
aangepast en het zal straks zeker bijdragen tot een verfraaiing
van de entree van Sirjansland vanaf die kant.
De beplanting aan de Grevelingenlaan is grotendeels
vernieuwd. Ook aan de Kerklaan is een overhoek ook opnieuw
ingeplant. Dit alles in ’t kader van het eilandelijke project
“Groenkwaliteitsplan”. Dit plan houdt in dat in vrijwel alle
kernen versleten en/of onderhoudsgevoelige beplanting
vervangen wordt door beter passende beplanting.

Sirjansland munt niet uit in heel veel groen. Er zijn eigenlijk
maar een paar plaatsen waar van openbaar groen gesproken
kan worden, en dan bedoel ik dat het een redelijke oppervlakte
heeft.
Vanaf de Bredeweg/Zandweg komend heb je een stukje gazon
aan de linkerzijde wat enigszins doorloopt in de Lageweg en
overgaat in heestervakken.
Wat wij als groenbeheerders erg jammer vinden is dat het
gazon gebruikt wordt om de toegang naar de Lageweg af te
snijden. Om dit te voorkomen hebben we wat obstakels
geplaatst maar dat maakt het geheel er niet fraaier op.
Misschien dat u met elkaar als dorpsbewoners de “daders”
daar eens op aan wilt spreken.

De redactie van uw dorpskrant heeft mij gevraagd iets te
vertellen over het gemeentelijke groen van Sirjansland. Graag
wil ik aan dit verzoek voldoen.

Wat doet de gemeente aan het groen in
Sirjansland?

In het najaar en in de winterperiode houden de medewerkers
van de buitendienst zich voornamelijk bezig met snoei- en
dunningswerkzaamheden. Het vrijkomende hout wordt meestal
versnipperd en de snippers worden vervolgens gebruikt voor
ruiter- en voetpaden, als ondergrond voor speeltoestellen en
voor de verbetering van de bodem.
Zoals u heeft kunnen lezen is een eventueel overschot
beschikbaar voor particulieren. Maar meestal blijft er weinig
over. Hout wat niet versnipperd wordt kan dikwijls als
openhaardhout beschikbaar gesteld worden aan particulieren.
Elk najaar zal er in “Ons Eiland” een publicatie zijn over het
vrijkomende openhaard- en snipperhout.
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Betreffende het onderhoud kan het volgende nog opgemerkt
worden: 2 tot 3 x per seizoen wordt het onkruid op de
klinkerverhardingen door middel van selectief spuiten
bestreden. Een kleine machine rijdt over de straten en trottoirs
en besproeit met een erg verdunde oplossing van Round-up
de onkruidjes welke dan door een laser-oogje van de machine
‘gezien’ worden. Deze zgn. “Selectspraymethode” is relatief
gunstig voor het milieu omdat alleen de onkruidjes geraakt
worden. Op langere termijn zal zeer waarschijnlijk ook deze
methode echter verdwijnen. Hoe gering ook, het grondwater
zou er toch mee verontreinigd kunnen worden.
Verder wordt de schoffel nog steeds veelvuldig gebruikt in
open grond en wordt, afhankelijk van beplantingssoort en
locatie met Casaron-korrels onkruid bestreden. De langdurige
werking van dit middel bespaart op het aantal schoffelbeurten.

Zoals u vast de afgelopen 2 jaar heeft gemerkt, worden op een
aantal plaatsen gedurende het zomerseizoen fraaie
bloembakken geplaatst. Dit geeft een fleurig beeld in de in
hoofdzaak uit veel verharding bestaande oude straatjes van
Sirjansland. Dit gebeurt ook in Oosterland, Nieuwerkerk,
Ouwerkerk en Bruinisse en de reacties zijn erg positief.
Bij de grensborden van de bebouwdekom zijn ook
bloembakken geplaatst om de entree wat te verfraaien.
Binnen de financiële mogelijkheden proberen we toch hier en
daar wat mooie accenten te creëren.
Ab Verschoor
Districtshoofd Oost

Met een vriendelijke groet,
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Ik hoop u met dit stukje wat inzicht gegeven te hebben in hoe
er met het openbaar groen wordt omgegaan in uw dorp.
Mocht u vragen hebben over het groen of over andere zaken
welke op gemeentelijk gebied in uw dorp spelen, dan kunt u
gerust met mij contact opnemen. Het telefoonnummer van het
district (Oost) is 0111-483448. Ook kunt u contact opnemen
met de assistent-opzichter, Martien Kleemans, hij is bereikbaar
op zijn mobiele nummer 06 -514 26 113. Ons kantoor en
werkplaats staan in Oosterland, Molenweg 56a.

Verbouwing school
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Groetjes groep 6,7en 8

Tamara Kik vindt de verbouwing mooi.
Amber van der Ent vindt de verbouwing lang duren.
Marijn de Jonge vindt dat het een super school word.
Jeffry van Noord vindt de verbouwing ook mooi.
Machiel Groot vindt de verbouwing mooi worden.
Elles Mulders vindt de verbouwing mooi en gezellig.

Dit stukje in de Sirene gaat over de verbouwing.
Dit zijn de veranderingen in en op de school.
Het overblijven is best krab en het ruikt naar verf.
In onze klas is een computerbalkon en we hebben een grotere
wasbak.
In de keuken hebben we een afwasmachine en een
magnetron.
Ook in de andere klas is er een computerbalkon.
In alle twee de klassen zijn de ramen nieuw.

Gemaakt door Luuk van Duijn, Justin van den Anker,
Paula Dooge, Wendy Verlaan en Jemma Wooldridge.

Onze school die is in de verbouwing en het is heel erg mooi.
We hebben een computerbalkon en een mooie
wasbak in de klas.
We hebben ook een hele mooie keuken met een vaatwasser
Het is soms vervelend dat we van de school (die in de
verbouwing is)naar het dorpshuis te lopen
want daar zitten we nu.
De deuren zijn mooi geel en rood en de muren zijn wit geverfd.
Er zitten ook niewe kozijnen in en ramen met dubbel glas, ook
word voor de school opnieuw gestraat.

Klassewerk

Gefeliciteerd!!!
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Inmiddels weten we dat de Openbare Basisschool Duiveland
in Sirjansland behoort tot de zeven basisscholen in Nederland
die het keurmerk “Schone School” toegekend hebben
gekregen.

Janny Fluijt.

Er wordt wat weggegooid. Zolang een fles of pakje vol is kan
het mee maar zodra het leeg is moet het weg. Zie hier het
resultaat van één wandeling langs de Weg door Dijkwater. Na
enkele minuten was mijn tas vol. Gelukkig zijn er naast de
kinderen van de school die het dorp schoon houden ook een
aantal mensen die regelmatig de bermen rond Sirjansland
zwerfvuilvrij maken.

Berm flora.

Misschien is het sommigen van u opgevallen dat enkele weken
geleden bij ons op de boerderij, gelegen tegenover de
T-splitsing Bredeweg-Dillingsweg, het dak van een oud
schuurtje vervangen is. Dit oude schuurtje is het varkenshok
en bakkeet. We weten niet precies hoe oud het is maar het
moet ongeveer uit midden 1700 zijn. Als je daar dan mee
bezig bent komen er vele oude verhalen los over dit schuurtje.
Ik vond het leuk om dat eens mee te geven aan de Sirene. Het
leert ons hoe het er dagelijks een beetje aan toe ging. Ook heb
ik wat informatie gehaald uit het boek: “Op ’t Hof” Boerderijen
en boerenerven in Zeeland van Gerard Smallegange.
Iedere streek heeft zijn eigen bouw voor
het varkenshok. Bij ons is het een
varkenshok met daaraan verbonden de
bakkeet, “de keete”. Op afstand is het
gewoon een schuurtje van 11 meter lang
en 4 meter breed, 2/3 is varkenshok 1/3
keet. Het lijkt nu raar de keet, waar eten
gekookt werd, met direct daarnaast het
varken. In het varkenshok was ruimte
voor meerdere varkens. Er waren
3 hokjes afscheiden door 1,5 meter hoge scheidingsmuurtjes.
1 hokje voor 3 biggen, 1 voor wat opgegroeide en 1 voor een
groot varken. Ze moesten apart anders beten ze elkaar. In de
buitenmuur zit een opening met een ronde boog erin
gemetseld waar ze door konden lopen naar buiten. Er was
buiten een uitloop waar ze rond konden scharrelen op de
mestvaalt (mispit). Er werd 2 keer op een jaar geslacht, in het
najaar en in het voorjaar. Het varken werd goed verzorgd. In
de keet stond het fornuis om op te koken in de zomer.
‘s Winters deed men dat in huis omdat daar dan de kachel aan
was. Schillen en ander eetbaar afval ging natuurlijk direct naar
de knorrepotten. Nu hebben we daar de groene container
voor. Er was een deur van de keet naar het stal, dus dat kon
binnendoor. Ook werden er kleine aardappelen, poters,
gekookt voor de varkens en men gaf ze meel wat de molenaar
had gemalen van erwten en gerst. Hiervan maakte men dan
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Vaerkenskot.

Buiten, een paar meter van de keet vandaan, ligt een
ondergrondse waterbak. Dat is een gemetseld gewelf. In deze
bak kan ongeveer 8.000 liter water. Er zijn meer waterbakken
op het erf, maar die waren voor de beesten. De bak bij de keet
was voor eigen gebruik en moest dus schoon zijn. Er was een
grind- en zandfilter voor het water dat van het dak kwam. Hij
werd gevoed door water van het huis. Het huis heeft aan de
voorkant mooie pannen, harde pannetjes die goed sluiten.
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Boven op het dak van het schuurtje lagen “Oud Hollandse”pannen. Die pannen sluiten niet goed. Er zitten veel kieren
tussen en dat maakte dat er bij het afbreken heel veel stof en
oude mussennesten tevoorschijn kwamen. Dat stof en die
nesten zorgden er natuurlijk voor dat het hout ging rotten. Nou
dat was te zien.

een brij voor het varken. Tot 50 jaar geleden had vrijwel ieder
gezin op het dorp een varken. De dominee en de meester
hadden er geen maar verder vrijwel iedereen. Veel arbeiders
namen van de boer waar ze werkten poters mee voor het
varken en bijna iedereen had een eigen lapje grond, dit voor
groente en aardappelen. Waar het kerkhof nu is, en langs het
kerkepadje waren volkstuinen.
De keet is van binnen blauw, hij is bestreken met blauwsel,
een soort blauwe kalk. Het verhaal is dat dat vliegwerend is. U
begrijpt wel dat met deze combinatie in één schuur het erg van
belang was om vliegen te weren. Ook werd in de keet het
water gekookt voor de was. Dat was natuurlijk ook een heel
karwei in die tijd.
Er was nog een speciaal element in het schuurtje en dat is het
toilet, oftewel de plee of schiet-uus. Het kleine kamertje is 1 bij
1,5 meter. Er ligt nog een plank in met een rond gat, u begrijpt
het systeem wel. Het is wel een eind om uit huis naar de plee
te moeten. Daarom was de plee er vooral voor de grote
behoefte en voor de dames overdag en was de po er voor in
huis en dan vooral ‘s nachts. In de muur van de plee is een
rond gat gemetseld, dit als raampje. Onder in de plee is in de
muur een opening gemetseld met een ronde boog. Dat
natuurlijk om de plee schoon te maken.
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Groeten Jaap Jan op ’t Hof

Van deze zijde van het dak komt het water naar de waterbak,
want van deze pannen heb je goed water. Onder die pannetjes
kunnen geen mussen nestelen, want de mussen
verontreinigen het regenwater met hun poep en dat is niet de
bedoeling. Geen mussen dus op het dak en zo weinig mogelijk
op het erf, want die zorgden op allerlei manieren voor overlast
en gevaar voor verontreinigd water. Zo kwam het dus dat je
een cent kreeg voor een dode mus of een ei en het ontstaan
van talrijke mussengildes op het platteland.
Ook stond vlak bij de keet het “test-ein”, geen idee hoe het in
het Nederlands heet. Het is in ieder geval een houten rek om
potten en bussen op schoon te maken en te drogen.
Op zolder, wat voordien niet bereikbaar was, hebben we nog
een paar rare dingen gevonden, jammer genoeg geen sok met
goudstukken maar wel heel veel wijnflessen en stenen kruiken.
U begrijpt toen we bezig waren hadden we het over de illegale
jeneverstokerij en wijnmakerij, maar geen idee wat het echte
verhaal achter die vele wijnflessen en kruiken
is. Er zal in ieder geval flink uit gedronken
zijn. Ook vonden we spaden om meekrap uit
te steken. Zware spaden en dat moet heel
zwaar werk geweest zijn om de
meekrapwortel hiermee uit te steken.
Meekrap werd gebruikt om een helder rode
kleurstof uit te winnen. In 1860 was 40% van
de gewassen op het eiland meekrap. Echter in 1868 werd een
chemische kleurstof uitgevonden door BASF en in 1880 was
de teelt vrijwel verdwenen op het eiland. Overigens ging die
meekrap naar de “meestoof” van het dorp en die stond op de
plaats waar nu het dorpsbosje is.
Er zijn zoveel oude verhalen die dan naar boven komen uit de
tijd dat de oudere dorpsbewoners jong waren. Het is bijna niet
te vatten als je dit nu leest, in deze tijd, dat vroeger iedereen
een varken had, water koken voor de was enzovoort. Eigenlijk
moet je blij zijn dat het niet meer zo is en beseffen dat we het
eigenlijk hartstikke goed hebben.

“Teler van het Jaar”

Van Harte Gefeliciteerd!!!!!!!!!!
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SIRJANSLAND – Aubergineteler Pleun van Duijn (41) uit Sirjansland glimt
sinds vorige week van trots. Zijn bedrijf Purple Pride is door The Greenery
uitgeroepen tot teler van het jaar. “Dit is de kroon op ons werk.”
Al elf jaar teelt Van Duijn allerlei soorten aubergines. Purple Pride heeft
bedrijven in het hele land. “Mijn broers hebben 8,5 hecare in Steenbergen,
maar we zitten ook in Maasland en Zevenbergen. We zijn de laatste jaren flink
gegroeid. We hebben inmiddels 26 hectare aubergines.” Tienduizend euro en
een reisje naar één van de afzetgebieden van het bedrijf is de beloning voor
de beste teler. “We willen onze producten verder onder de aandacht brengen.”
Foto Dirk-Jan Gjeltema

Bedrijvigheid
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VROLIJK PASEN

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee
maal per jaar in een oplage van 160. De Sirene wordt financieel ondersteund
door de dorpsraad van Sirjansland.
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