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Van de redactie
Voor u ligt de nieuwe editie van de Sirene. Iets dunner, of juist iets dikker, dan u verwachtte in dit coronatijdperk? Het doet er niet toe. Feit is dat onze dorpskrant gewoon verschijnt. Nou, gewoon? Want hoe doe je
nu bijvoorbeeld een interview als je zoveel mogelijk thuis moet blijven, of tenminste drukte of bezoek moet
vermijden? Gelukkig kunnen we nog iets doen met de telefoon en per e-mail, maar het is toch niet hetzelfde
als elkaar in het echt ontmoeten voor een gesprek.
Het wapen van Sirjansland: In de Sirene van december vorig jaar werden drie varianten getoond die nu, in
kleur, op de voorpagina prijken. Welke is nu het enige echte correcte? Wie geeft uitsluitsel? Het besluit van
de Hoge Raad van Adel van 31-07-1878 of . . .? U mag het zeggen.
Sir Vooruit kan door de regelgeving rond Corona weinig organiseren. We misten de gebruikelijke drukte en
feestelijkheden rond Koningsdag en dus ook de oranjebitter en bingo in het dorpshuis, dat wegens Corona
ook gesloten is/was. Gelukkig waren er veel huizen in Sir waar onze nationale driekleur met wimpel aan de
gevel hing of, in de tuin, aan de vlaggenmast gehesen was.
Wat we niet hoefden te missen waren de Oranje-tompouces, die werden gewoon aan de deur gebracht.
Hulde voor de mensen van Sir Vooruit! Zo werd het ons dan toch gemakkelijk gemaakt om er in kleine kring
een feestdag van te maken.
In deze Sirene stellen weer enkele "nieuwe" dorpsgenoten zich aan u voor. Wie denkt dat in zo'n klein dorpje
als Sir nooit iets verandert heeft het dus mis
. Onder het kopje "Even voorstellen" kunt u lezen wie dat
deze keer zijn. Zoals hierboven al is aangegeven moesten de interviews per e-mail of per telefoon gedaan
worden. We moeten maar hopen dat de situatie gauw verbetert en gewoon contact weer mogelijk is. Aan
alles komt tenslotte een einde, ook aan Corona.
Spreekwoorden en gezegden, we gebruiken ze allemaal vrijwel dagelijks, correct of totaal niet toepasselijk
voor het moment, wat dan wel eens een lachje of een opgetrokken wenkbrauw oplevert. Kent u de gezegden
al die verderop in deze Sirene staan?
Verder vindt u een artikel over DES. Dat dit vragen oproept is misschien niet vreemd. Lees in deze Sirene
hoezeer DES al door de jaren heen met Sirjansland verbonden is.
Dit alles en nog meer treft u dus in deze Sirene aan.
De redactie wenst u weer veel leesplezier.

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
Samenstelling:
Ton Wingelaar
Heleen de Hulster
Nienke Mulders
Willem Marsman
Anneke Haringsma,
Ruud Boon Voorzitter,
Vacature

Penningmeester
Communicatie via website

Secretaris, Contactpersoon gemeente
Mediacontactpersoon

Hallo allemaal,
Ook voor de dorpsraad had de uitbraak van het Coronavirus veel impact. Door de maatregelen tegen de
verspreiding daarvan werd het communiceren met de inwoners van Sirjansland en de gemeente minder
makkelijk. Zo werd de openbare dorpsraad van 8 mei afgelast. De dorpsraad werd wel steeds handiger in
het vergaderen via het beeldscherm. Om er zeker van te zijn dat iedereen, indien nodig, hulp kan vinden is
er een brief rondgebracht.
Vlak voordat de beperkingen van kracht werden vond er op 11 maart een zeer druk bezochte openbare
dorpsraadsvergadering plaats. Aanleiding zijn de plannen voor de realisatie van een zonnepark van
ongeveer 30 hectare rondom de Zandweg. De projectontwikkelaar gaf uitleg hierover en de plannen leidde
tot veel reacties. Er bleek uit veel hoeken veel weerstand tegen deze ontwikkeling te zijn. Ook besproken
werd de vraag of de kerkklok net als vroeger om 12 uur weer kan luiden. Dit is besproken met de gemeente
Schouwen-Duiveland en is mogelijk. Het voorstel is met ruime meerderheid van de aanwezigen
aangenomen.
Na 15 jaar heeft Cees Struijk aangegeven de dorpsraad te verlaten. De Dorpsraad bedankt Cees voor zijn
inzet en zal zijn inbreng zeker gaan missen. Hiermee is er een vacature in de dorpsraad ontstaan die op het
moment van schrijven nog niet ingevuld is. Aanmelden kan mondeling of via de site:
dorpsraad-sirjansland.nl;
De rol van de dorpsraad is vastgelegd in een convenant met de gemeente. Dit convenant is begin dit jaar
vernieuwd. De belangrijkste aanpassingen zijn dat er meer flexibiliteit in samenstelling van de raden is en
dat het minimum aantal leden is aangepast (minimaal 5, maximaal 9). Het minimum aantal openbare
vergaderingen is nu 2.
In het convenant is ook het doel van de dorpsraad vastgelegd, het bevorderen van leefbaarheid, door:
 Het verzamelen en signaleren van meningen, situaties of gebeurtenissen die voor de kern van belang zijn.
 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente.
 Het functioneren als aanspreekpunt voor de inwoners.
 Het tijdig verstrekken van informatie richting inwoners en gemeente.
Met het nieuwe convenant is de plaats van de dorpsraad in Sirjansland de komende jaren vastgelegd.
Hou onze website in de gaten voor het vergaderschema. Wij hopen iedereen snel te zien op de volgende
ODR. En tot dat moment zijn alle reacties welkom via mail of de telefoon: Ruud Boon 06 24 21 47 39,
Ton Wingelaar 06 53 40 10 91, Anneke Haringsma 06 42 21 65 90, Heleen de Hulster 06 40 45 27 26.
Namens de Dorpsraad, Ruud Boon, voorzitter
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Dorpsvisie (dorpsplan) een korte update van denktank Old School

Afgelopen half jaar is de commissie Dorpsvisie druk bezig geweest op een
aantal plekken in Sirjansland.
1. Samen met Staatsbosbeheer is begonnen met het opknappen van de
vijver in het dorpsbosje en de openbare ruimte bij het entree van het dorp
Dillingsweg / Lageweg.
2. Op initiatief van de gemeente is gewerkt aan het inzaaien van een aantal
randen zoals bij de ijsbaan en bij de fietsstop aan de Dillingsweg.
3. Samen met de omwonenden is afstemming geweest over het onderhoud aan het groen op de
begraafplaats.
In de openbare dorpsraadsvergadering op 11 maart 2020 is een toelichting gegeven op de ideeën voor een
schuilhutje bij de dijk. Met de realisatie van dit plan gaan we de komende periode aan de gang.
In onze Dorpsvisie/Dorpsplan zijn wij aan het vastleggen hoe wij de toekomst van Sirjansland zien. Hier
hebben wij afgelopen jaren al een aantal bijeenkomsten voor georganiseerd. Het bespreken van de
resultaten tot nu toe in dorpsdraadbijeenkomst is door de Coronamaatregelen niet mogelijk geweest.
Daarom is besloten voor de eerste twee onderwerpen ‘Wonen en werken’ en ‘Leefbaarheid en
maatschappelijke voorzieningen’ Sirjansland op een andere manier te informeren.
In onze Dorpsvisie zien we mogelijkheden voor meer variëteit in woningen in Sirjansland. Met de gemeente
zijn we op zoek naar verschillende ideeën hiervoor. Verder onderzoeken we of er budget/subsidie is vanuit
de gemeente of provincie voor het renoveren van woningen. Als er duidelijk is welke mogelijkheden er zijn
worden deze uiteraard eerst met de bewoners besproken.
De activiteiten die wij als bewoners zelf uitvoeren worden met de gemeente vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Dit is het resultaat van onze ‘Right to challenge’. Hiermee haalden wij ook het
YouTubekanaal van de NOS ‘Achter de headlines.’ (Opm. redactie; zie hiervoor ook de Wist je dat op pag. 25.)
Zie je verbeterpunten in ons dorp of heb je ideeën over de toekomst van Sirjansland, deel die met ons via
k.buytels@hotmail.com of stop een briefje bij Karin in de brievenbus: Lageweg 11.
Tot zover, namens de Dorpsvisie, Ton, Anja, Dineke, Heleen, Jacqueline, Jaap Jan, Koos, Willem, Nienke,
Karin.
Tekening van het schuilhutje bij de dijk aan de Dillingsweg
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Alle natte neuzen zijn bij ons welkom voor:
Het knippen van de nagels, een lekkere wasbeurt,
kammen en borstelen, plukken, knippen en scheren.
De hele week op afspraak geopend, dus ook op zaterdag en zondag.
Lageweg 19 Sirjansland
Tel: 06- 55 06 96 36
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Buurt WhatsApp Sirjansland
Beste dorpsgenoten,
Al enkele jaren is er een Buurt Preventie in Sir. Dit gebeurt via een Buurt WhatsApp (BWA) op je mobiele
telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in de buurt.
Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar worden gedeeld.
Momenteel bestaat de Sirse BWA groep uit 77 deelnemers.
Bent u onlangs in Sir komen wonen en 18 jaar of ouder dan kunt u zich ook aanmelden bij onze BWA.
Samen met de gemeente en de politie zijn er op het eiland meerdere groepen opgericht. De beheerders van
alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep. In die speciale
beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden er voorlichtingsbijeenkomsten
gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen in hun groep passeert.
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar gemaakt door waarschuwingsborden bij de entree van het dorp.
Deelnemers krijgen brievenbusstickers.
Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen naar:
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon.
Let op!
De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie op
heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en licht
daarna via de BWA groep de medebewoners in.
Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir
Dus NIET gebruiken als uw huisdier vermist wordt! Hiervoor neemt u contact op met Amivedi
Schouwen-Duiveland (Ria Engelen sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680)

Advertenties

De Reus Aanhangwagens & Techniek, Weststraat 41, 4306 CM Nieuwerkerk
Tel 0111- 64 42 92
https://dereusaanhangwagens.nl
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Ons zoekplaatje van december 2019

Deze was niet moeilijk, toch….? Er kwamen weer veel goede
inzendingen binnen bij de redactie. Maar er kan slechts een winnaar
zijn en dat is geworden: Ad Nuijten. Gefeliciteerd!
En weet u waarom dit bordje daar op die locatie hangt? De mannelijke
inwoners van die straat, de Korte Noordstraat, hadden vroeger
allemaal snorren, vandaar die naam.

Ons nieuwe zoekplaatje
Herkent u dit?

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

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

Advertenties
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De school in Sirjansland van toen
U ziet hier de kinderen van de lagere school in het jaar 1954:

Vanaf links naar rechts gezien vanaf de voorste rij:
1e rij: Leen Kraak, Jan Laban, Leen Beije, Nico Bal en Jan Heule.
2e rij: Cor Olree, Jan Olree, Willy van Felius, Janny de Jonge, Chris Klink, Mieneke Hanse, Wim van Dienst
en Tinus Krabbe Nzn.
3e rij: Juffrouw Van Amersfoort, Rinus Klink, Nelly Mol, Piet Heijboer, Constant de Jonge, Corry van Felius,
Mieneke Bal, Hannie Hanse en Toos Kraak.
Laatste rij: Adrie Kraak, Truus Kraak, Betsie van Felius, N.N., Annie van Felius, Coby de Ronde,
Adrie de Jonge en meester A. Heule.
Deze foto is door Ingrid Krabbe aangeleverd, evenals de namen van deze kinderen. Hartelijk dank hiervoor!
P.S.

Het meisje op de laatste rij (tussen Betsie - en Annie van Felius) is tot op heden onbekend.
Weet u wie dit is? Geef dat dan s.v.p. aan ons door.
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Kik ongediertebestrijding & bedrijfshygiëne
t 0111 21 80 00
e info@gripmetkik.nl
i www.gripmetkik.nl
Loensweg 27
4306 NB Nieuwerkerk
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Rondom de kerk telefoongesprek met ds. J.Th. Pronk d.d. 20 april 2020

Vanwege het coronavirus is het ook nu heel erg rustig in de kerk tijdens de diensten.
Ook het gelui van de kerktoren voor aanvang van de kerkdiensten valt niet meer te
horen in deze periode.
Via telefonisch contact met Ds. J.Th. Pronk, onze dominee in Sirjansland, worden we wijzer. Hij legt uit dat
er in eerste instantie 100 mensen, daarna 30 mensen en vanaf half maart slechts een zeer beperkt aantal in
de kerk bijeen mocht komen voor de diensten op de zon- en andere religieuze dagen. De laatste periode
komen er slechts 5 tot ruim 10 mensen tezamen.
De kerkdiensten zijn inmiddels al heel wat jaren te beluisteren en te volgen via internet op de Kerkomroep.
De kerkleden hebben, al snel na het instellen van de verplichting van het RIVM om 1,5 meter afstand van
elkaar te houden, via een eigen webcamera geprobeerd om ook beeld uit te zenden. De webcam stond op
een trapje zodat iedereen behalve beeld ook geluiden kon horen van het orgel, de preek en de gezangen.
Helaas bleek het geluidstechnisch niet al te best over te komen. Daarom is toen besloten om een
specialistisch bedrijf in beeld en geluid te benaderen. En zo kwam Relisound met een zeer professionele
camera die vele malen beter beeld en geluid kon registeren en door kon geven. Het was een investering
maar zeker in deze tijd, absoluut de moeite waard.
De verdraaibare camera hangt aan het plafond midden in de kerk en wordt door de geluidstechnicus
bediend. Deze beelden en geluiden worden op een computer opgenomen en direct doorgegeven zodat de
parochianen thuis via hun pc, laptop, I Pad of telefoon de diensten kunnen volgen via YouTube.
Velen van hen houden op deze wijze thuis met hun familie hun eigen kerkdiensten. Zelfs mijn moeder,
vertelt ds. Pronk trots, zit in Goes mee te luisteren en te zingen.
Of de camera heeft geleid tot meerdere aanwezigen tijdens de dienst? Mogelijk. Er zijn in ieder geval elke
dienst vele tientallen aansluitingen via Kerkomroep en YouTube.
Hoe het er verder nog uit zal zien na nog meer versoepeling van de regels van het RIVM? Mogelijk dat er
dan maximaal 75 tot 80 mensen op 2 meter afstand van elkaar de diensten in de kerk kunnen gaan volgen.
Helaas is dat nu nog koffiedik kijken. Voorlopig blijft het best wel stil. Zelfs mensen in de buurt horen de
liederen niet meer, werd bevestigd.
Maar dit zal ds. Pronk en zijn gezin mogelijk niet meer hier in ons dorp meemaken. Want de plannen zijn
gemaakt om naar Michigan in Noord-Amerika te verhuizen. (Het grote meren gebied.) De visa liggen klaar
sinds 1 maart jl. maar de ambassade is helaas gesloten. Ook de werkvergunning is binnen. De familie is
druk aan het inpakken.
Maar wanneer zij kunnen en mogen vertrekken hangt af van de ontwikkelingen en de
regels die de Amerikaanse president opstelt. Voorlopig wordt er niet gevlogen en dus is
het afwachten. De jongste zoon van 15 jaar gaat in ieder geval ook mee en een van de
andere zoon van 21 zal bij leven en welzijn later volgen met een studentenvisum.
Ds. J(ohan) Th. Pronk

Ingezonden mededeling
De redactie ontving dit onderstaande berichtje:“Beste mensen van Sir,
Gevonden in Sir op straat: Batterijen van een telefoon en een knoop-cel-batterij…..
Breng deze aub naar de daarvoor bestemde afvalverzamelpunten!
Schadelijke stoffen laat je toch niet op straat achter…..?!”
(Naam van deze inzender is bekend bij de redactie)
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Even voorstellen in het coronatijdperk

Hoe heten jullie ?
Wij zijn Niels & Esmée v.d. Veer – v.d. Cingel
Per wanneer zijn jullie hier komen wonen?
Wij hebben op 30 augustus 2018 de sleutel van ons huis gekregen en op 7 december 2018 zijn wij getrouwd
en in ons huis gaan wonen.
Ons welbekende vraag…. Hoe komen jullie hier in Sir verzeild?
Ik kom zelf uit Nieuwerkerk dus ken Sirjansland al van jongs af aan van de rondjes fietsen en skeeleren.
Toen wij dit huis te koop zagen staan waren wij gelijk verliefd. Zo moest Niels Flakkee achter zich laten en
zijn wij in Sirjansland terecht gekomen, waar we nu met veel plezier wonen.

Bevalt het wonen in ons dorpje?
Ja zeker, we vinden het fijn en lekker rustig!
Hoe jong zijn jullie….?
Niels is 25 jaar en ik ben 22 jaar.

Wat voor werk doen jullie?
Niels is Analytisch Laborant bij de Shell in Moerdijk en ik
ben kapster en werkzaam in Dirksland.
Hebben jullie hobby’s :
Een onderdeel van mijn werk is mijn hobby: opsteken! Dat doe ik heel graag
Niels heeft geen specifieke hobby’s. Hij geniet van het klussen in de tuin, gezelligheid met vrienden en af en
toe eens een potje fifa op de playstation.

Hebben jullie kinderen en / of huisdieren?
Wij hebben 2 konijnen, Flappie en Floor en een kat genaamd Suus.

Kennen jullie de Sirene al (ooit al eens gelezen of gezien)?
Nee, deze hebben wij nog niet eerder gelezen, dus we zijn benieuwd.
Bedankt hoor, Esmée en Niels voor jullie bijdrage!

Advertentie
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Over bijen kunnen we niet uitgepraat raken……
Digitaal interview met Ruud Boon in april 2020
Bijen: sinds wanneer houd je bijen? Hoe is het zo gekomen?
Ik ben nu 6 jaar imker. Eigenlijk leek het me altijd interessant meer over het imkeren te weten te komen en
hoorde de berichten dat het slecht ging met de insecten in het algemeen, maar ook met de honingbij. Ik ben
via-via terecht gekomen bij een opleiding voor biologisch dynamisch (BD) imkeren en heb mijzelf spontaan
aangemeld. Het mooie van BD imkeren is dat er niet wordt uitgegaan van een zo’n hoog mogelijke
honingproductie, maar vooral het welbevinden van de bijen wordt centraal gezet.
Ik heb les gehad van onder andere Wim Grastek, een heel ervaren imker die, en met hem anderen,
gaandeweg er achter kwam dat de oude methodes van het imkeren niet toekomstbestendig zijn. Er wordt
veel ingegrepen in de volkjes, koninginnenvleugels worden geknipt om te voorkomen dat ze gaan zwermen
(het normale proces van voortplanten.) De kasten worden voortdurend verplaatst om zoveel mogelijk honig
te verkrijgen. Er worden nieuwe koninginnen gekweekt en ingevoerd in bestaande volkjes enz. Dit heeft
samen met bestrijdingsmiddelen, stress en geïntroduceerde ziektes en parasieten (zoals de varroamijt)
geleid tot een enorme bijensterfte.
Wim werkt nu al een aantal jaar samen met de universiteit van Wageningen en volgens zijn nieuwe manier
van imkeren, waarbij er zo min mogelijk ingegrepen wordt in de volkjes. Dit toont enorme goede resultaten.
Het gaat wat ver om hier diep op in te gaan, maar ik zie het als volgt. Ik ben als imker een soort Funda voor
bijen. Ik bied ze een warm huis aan en zorg vervolgens voor een zo’n goed mogelijke omgeving voor de
bijen om een gezond bestaan te kunnen opbouwen. Ziektes worden niet bestreden, maar de bijen mogen
hier zelf resistent tegen worden. Ze mogen zwermen om nieuwe volkjes te creëren en worden zo min
mogelijk bijgevoerd. Het enige wat ik doe is dat ik dit een beetje begeleid en mag genieten van de wondere
wereld van de honingbij.
Hoe leer je dat en waar ? Hoe weet je met welke bescherming en wanneer je de bijen wel kunt
benaderen? En wanneer beter niet?
Om te gaan imkeren is het aan te raden een basiscursus te volgen om de basisbeginselen te leren. Verder
vooral heel veel observeren. Ook internet en You Tube zijn prachtige bronnen van informatie. Ik werk zelf
wel met bescherming als ik in de kasten ga kijken. Een steek is erg pijnlijk, maar ik reageer ook flink
gezwollen. Daarbij probeer ik zo rustig mogelijk te werken, maar blijk niet altijd zo handig waardoor ik de
bijen nog weleens wat boos weet te maken. Het leuke is dat je aan de toon van het gezoem hoort of de bijen
rustig zijn. De bijen reageren altijd met een heel schel gezoem als de kast open gaat, maar dit wordt vaak
weer snel minder. Als dat geluid aan blijft houden dan willen ze even geen bezoek. Heel vaak is dat een
teken dat er iets aan zit te komen dat ik als imker niet weet, onweer, regen…. Wij hebben zelf ook niet altijd
behoefte aan bezoek. De buiten temperaratuur moet sowieso goed zijn, zowel op de dag als in de nacht
boven de 10 graden. Dit om het broednest niet teveel te laten afkoelen.
Heb je veel bijen?
Ik heb momenteel 12 volkjes verdeeld over een volkstuincomplex in Den Haag en hier achter in de tuin.
Momenteel ben ik een aantal kasten aan het verplaatsen van Sir naar Den Haag om ze over een aantal
weken terug te halen en bij wat bekenden in het dorp te plaatsen. Zo worden de volkjes iets meer verspreid
waardoor er minder onderlinge concurrentie ontstaat en ook niet met de wilde bijen.
De reden dat ze eerst weggeplaatst moeten worden is omdat de bijen hun omgeving goed kennen en meer
dan 5 km verplaatst moeten worden om niet terug naar de oude plek te vliegen waar ze dan overlast kunnen
gaan geven omdat hier geen kast meer voor ze is. Na 3 weken is er een nieuwe lichting buitendienst bijen
waardoor dit niet meer in hun geheugen staat.
Zijn het allemaal dezelfde soorten die je hebt?
Waarschijnlijk niet. Ik heb ook wat volkjes van zwermen die zijn komen aanvliegen. Zelf kweek ik dus niet op
specifieke eigenschappen en veredeling, maar laat de natuur de natuur. Er worden bijv. buckfast bijen
gekweekt die door veredeling een hogere haaldrift hebben ontwikkeld en minder snel gaan zwermen. Dit
dient mijns inziens niet de bijen, maar de bijenhouders.
Zitten er ook wilde bijen tussen die zomaar zijn komen aanvliegen? Of die je hebt kunnen vangen om
de buurt te verlossen?
De honingbij is van nature een “wilde” bij die prima kan overleven als er een geschikte plek is om een nest te
kunnen bouwen. Een verlaten spechtennest of oude holle boom is hier prima geschikt voor. De bijen kunnen
niet overleven in de buitenlucht omdat het in de winter te koud wordt. Helaas zijn er geen oerbossen of echt
veel oude bomen meer in Nederland. Wel zijn er “wilde” volkjes bekend die het prima doen zonder
menselijke invloeden.
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Heeft elke kast ieder een eigen koningin-bij? Hoeveel andere bijen zitten zo in 1 kast?
In elke kast zit 1 koningin met al haar nakomelingen. Alle werkbijen zijn vrouwelijk maar kunnen zich niet
voortplanten. Mocht de koningin dood gaan dan kan een gezond volk wel van een jonge larve een nieuwe
koningin maken door deze speciaal te voeden (koninginnengelei) waardoor deze “werkbij” eierstokken
ontwikkeld en een nieuwe koningin kan worden. Als dit te vaak gebeurt verzwakt wel het volk omdat dit ten
koste gaat van de biodiversiteit.
Gedurende de zomer worden er ook darren ontwikkeld (mannetjes) die tijdens de zwermtijd de nieuwe
koninginnen kunnen bevruchten tijdens de bruidsvlucht. Dit zijn een beetje lompe wat grote bijen die veel
herrie maken maar niet kunnen steken. Darren mogen in elke kast naar binnen waar ze door de bijen
worden gevoed. In de winter kan een volkje bestaan uit enkele honderden bijen met 1 koningin, gedurende
de zomer kan een volk bestaan uit 50.000 bijen met darren en 1 koningin. Een koningin kan per dag 1500 tot
2000 eitjes leggen.
Kan je de kast met bijen in elk willekeurig veld neerzetten? Of heb je daar andere ideeën over?
Honingbijen kunnen een flinke afstand afleggen. In het meest gunstige geval tot 5 kilometer. Dit is wel
afhankelijk van temperatuur, wind, regen enz. Maar ze zullen de nectar en stuifmeel die ze nodig hebben zo
dichtbij mogelijk zoeken. Er zijn veel wilde soorten die veel minder lange afstanden kunnen afleggen en
waarmee het momenteel ook slechter gaat omdat de biodiversiteit erg is afgenomen.
Er worden veel dezelfde gewassen in bepaalde gebieden gekweekt die maar een korte bloeiperiode kennen.
Bijen hebben gedurende het hele jaar voedselplanten nodig. Ik zelf reis niet de gewassen na met mijn bijen.
Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om elke omgeving insectvriendelijk te houden of te maken.
We zijn voor ons eigen voedsel voor een heel groot deel afhankelijk van bestuivende insecten. Als deze
verdwijnen, en helaas gebeurt dat op grote schaal, hebben wij én toekomstige generaties een serieus
probleem. Er zijn al gebieden in bijv. China waar handmatig fruitbomen worden bestoven door kinderen,
omdat er geen bestuivende insecten meer voorkomen. Dat lijkt mij een vreselijk vooruitzicht.
Gelukkig is dit bewustzijn sterk aan het toenemen en zie je mooie initiatieven ontstaan waarbij
natuurbeschermers, imkers, agrariërs, fruittelers, natuurorganisaties en gemeentes de handen ineen slaan
om dit te voorkomen en evt. te herstellen wat hersteld moet worden. Kennis uitwisselen en naar elkaar
luisteren.
Ik heb lang geleden een imker bezig gezien zonder beschermingspak maar met een grote sigaret in
zijn mond. Hij haalde toen een zwerm bijen weg en hij was daar heel erg blij mee (dat weet ik nog,
want ik heb daar nog een foto van.) Was dat slim van deze mijnheer trouwens?
Deze meneer wist goed wat hij deed zo te horen. Een sigaar of rookmachine wordt gebruikt om de bijen een
beetje te misleiden. Rook betekent gevaar en dan zuigen de bijen zich vol met honing om evt. op de vlucht
te kunnen slaan. Een volle honingmaag voorkomt echter ook dat een bij gaat steken. Bij het zwermen is dit
ook zo. De bijen die samen met de koningin vertrekken om een nieuw volk te starten nemen voor 3 tot 4
dagen honing mee in hun maag. Hierdoor steken ze niet of nauwelijks (als je ze echt lastig gaat vallen gaan
ze zich wel verdedigen). Mocht je dus een zwerm zien geniet hier dan van. Deze bijen zijn in opperbeste
stemming (mogen zich voortplanten) en gaan op zoek naar een nieuwe woning. Als de koningin ergens land
gaan de bijen als een tros om haar heen hangen. Nu kan een imker deze weghalen door deze in een korf te
vegen. Als de koningin in de korf zit trekken de overige bijen hier ook al snel in. Deze kan dan afgesloten
worden met wat vitrage en meegenomen worden. De volgende dag tegen het schemer aan kan deze dan in
een nieuwe kast geplaatst worden waardoor een nieuw volk gestart kan worden.
Ben je zelf ooit gestoken? En zo ja, wat kan je daar het beste tegen doen? (behalve preventie
uiteraard.)
Jazeker, een keer of 3. Pijnlijk en vervelend maar alle keren mijn eigen schuld omdat ik lomp aan het doen
was. Als je gestoken wordt loop dan weg bij de kast, trek de angel er uit (deze blijft vaak hangen en hierdoor
blijft er wat gif ingespoten worden.) Zuig de plek uit en gooi er wat azijn overheen. Grappig weetje is dat
bijen-gif goede resultaten geeft bij mensen met auto-immuunziekten zoals reuma, artrose enz. Waarschijnlijk
stimuleert het gif het afweersysteem.
Wat is het mooiste van bijen en bijen houden?
Hoe meer ik me verdiep in bijen en hoe deze samenleven en werken, hoe enthousiaster ik word van het
bijen houden. Ik denk dat wij als mensen veel kunnen leren van deze kleine beestjes als het gaat over ijver,
opofferingsgezindheid, zorg enz. Zodra het een beetje voorjaar wordt moet ik even bij de kasten kijken.
Zie ik al activiteit, hebben ze de winter overleefd? Ook nu ga ik verschillende keren per dag even kijken bij
de kasten. De bijen die terugkomen met stuifmeel op de pootjes, de bijen die de wacht houden of met hun
achterlijf omhoog staan (stertselen) om geurstoffen af te geven zodat hun zusters weten waar ze moeten
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zijn. Maar ook het op bezoek gaan in de kast en de koningin te zoeken. Hoeveel voer en stuifmeel hebben
ze al gehaald en is er broed en larven!
Als je eenmaal begint met bijen houden… Ik ken een verhaal van een bejaarde imker die noodgedwongen
zijn kasten moest weg doen, maar hier zo verdrietig van werd dat bevriende imkers een bijenkast bij zijn
raam hebben geplaatst zodat hij hier naar kon kijken. Zegt genoeg denk ik.
Hoe oud kunnen bijen worden?
Een koningin kan maximaal 5 jaar oud worden. Werkbijen worden niet ouder dan 6 weken. Ze hebben de 1e
3 weken “binnendienst”, larven verzorgen, cellen schoonmaken, de kast verdedigen, nectar omzetten in
honing, koningin verzorgen etc. Hierna 3 weken buitendienst dus nectar, stuifmeel en propolis (vettige hars
van bomen) verzamelen en water (een volk heeft tot 15 liter water per dag nodig). Werkbijen gaan vaak
dood doordat de vleugels versleten zijn. Winterbijen, die het volk door de koude maanden heen helpen,
kunnen tot 5 maanden leven.
Hoe houdt je ze gezond?
Door te zorgen dat ze goede huisvesting hebben maar vooral door diversiteit in voeding. Ook wij hebben de
schijf van 5. Bijen hebben ook diversiteit nodig om gezond te blijven. Grappig is bijvoorbeeld dat kasten die
in het mosterdzaad of koolzaad worden geplaatst wat narrige steekgrage bijen geeft. Ik zou ook chagrijnig
worden van elke dag brood met pindakaas.
Hoeveel honing maken deze diertjes in jouw kasten (of is dat bedrijfsgevoelige informatie?)
Hoe groter de kast gemaakt wordt hoe langer de bijen blijven verzamelen. Een volk heeft ongeveer 15 kilo
honing nodig om de winter door te kunnen komen. Dat is ook weer een verschil tussen regulier en BD
imkeren. Het gaat niet om productie maar om gezonde volkjes. Als er wat overblijft mag je afnemen maar dit
is niet het doel. Vorig jaar was een slecht honingjaar, vermoedelijk door de droge zomers. Planten en met
name bloeiende bomen geven minder nectar af. De hele warme en droge zomers zijn dus voor de bijen en
andere bestuivers heel erg lastig.
Zoals je ziet is het lastig om niet uitgebreid te beschrijven. Vraag iemand naar zijn passie en je krijgt een
uitgebreid verslag. Mocht iemand een zwerm zien (mei, juni zijn de maanden) laat dit weten. Ik kom ze graag
halen en geef ze een mooie plek. De bijen kunnen niet overleven in de buitenlucht. Voor elke zwerm een
gratis potje honing als dank!!! Mocht iemand een keer in de kast willen kijken laat dit weten. Volledig
beschermd en veilig.
Heel hartelijk dank Ruud, voor dit ‘digitale’ interview over het op jouw manier houden van bijen volgens de
BD methode!

Foto Kees Haringsma
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Bijzonder verhaal bij een foto……

Foto t.b.s. door Kees Heule

De geschiedenis herhaalt zich… (interview met Cees Struijk d.d. 5-2-2020)
Je zou het bijna vergeten, maar DES bestaat weer…! Dit is de naam die door de heer P. van Duijn en de
andere kwekers weer prominent aanwezig is in Sirjansland. Echter de betekenis van deze letters:
“Duurzame Energie Sirjansland” is heel anders dan van zijn voorloper. Even terzijde: DES BV heeft netjes
vooraf toestemming gevraagd aan Cees Struijk of deze naam opnieuw gebruikt mocht worden.
Velen van u weten vast nog wel dat DES al in het verleden in Sir en Oosterland voor- kwam. De betekenis
van deze lettercombinatie was toen: “Door Eendracht Sterk” en dit stond voor de korfbalvereniging van
Sirjansland (én voor de landbouwvereniging die tussen 1897-1991 in Oosterland heeft bestaan.)
Maar natuurlijk gaat dit verhaal over, ier bie ons, en dus over de korfbalvereniging DES. Door Cees Struijk te
interviewen (ver voordat het virus zich openbaarde) krijgt u nu het verhaal over DES voorgeschoteld.
Wanneer DES is opgericht is niet helemaal duidelijk. Cees wist veel te vertellen, maar niets over de
oprichtingsdatum, want hij was toen nog te jong. Daarvoor moest worden gezocht in de Krantenbank van
Zeeland. Een van de eerste krantenartikelen op die site toonde een berichtje uit de Zierikzeesche
Nieuwsbode van 13 mei 1939 waarin DES bij de afdeling A, klasse III tijdens het Hemelvaarttoernooi van 18
mei mee zou spelen. Dus mogelijk is dat ook het jaar dat DES is opgericht.
De toenmalige voorzitter en tevens waarnemend secretaris van DES, de heer A. Heule, had de gem.
Oosterland kort na de ramp verzocht om grond beschikbaar te stellen bij de herverkaveling, zodat er weer
gesport en getraind kon worden.
Voorheen werd er een stuk land gepacht van een boer waarop men trainde en speelde. Vooraf moesten dan
wel alle koeienvlaaien worden opgeruimd zodat er enigszins normaal gespeeld kon worden zonder uit te
glijden! Uiteraard was, volgens dhr. Heule, een sportveld ook noodzakelijk voor de “lichamelijke
ontwikkeling” van de jeugd. Helaas werd dit verzoek in eerste instantie afgewezen. De gemeente moest dit
zelf maar op zien te lossen in haar herbouw- en uitbreidingsplan. De herverkavelingscommissie kon hier niet
aan mee helpen.
Gelukkig bleek mevrouw C.J. Vijverberg-Hendrikse aan de Molenweg in Oosterland een stuk grond in Sir te
hebben die zij wel wilde ruilen voor een ander perceel, als tenminste haar perceel de bestemming van het
sportterrein kreeg. De gemeente ging in maart 1955 akkoord. Dat de realisatie van het sportterrein toch nog
enige tijd op zich liet wachten kwam vooral door de diverse instanties die hierover ook moesten beslissen.
In augustus 1956 kwam het akkoord van de Grondkamer in Goes. De grondprijs bedroeg toen fl. 0,30 per
ca. DES pachtte de grond van de gemeente en kon zo weer trainen én wedstrijden thuis spelen. Dit veld is
nog steeds het huidige sportveld aan de Sportweg.
Korfbal was op ons eiland een veel voorkomende sport. Ook had Schouwen-Duiveland een eigen
korfbalbond, de SDKB (de Schouwen-Duivelandse Korfbal Bond.) Ieder team was herkenbaar aan de
kleuren van hun sportkleding. DES werd in de Zierikzeesche Nieuwsbode uit die tijd de “Rood Zwarten”
genoemd.
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Bijna ieder dorp (of stad) had in Cees zijn jonge jaren een eigen korfbalvereniging. Velen ervan hadden
namen als: DFS ‘Door Fusie Sterk’ (Burgh-Haamstede), ZSC ‘Zeemeeuwen Strand Combinatie’,
NOAD ‘Nooit Opgeven Altijd Doorgaan’ (Dreischor), SSS ‘Sport Staalt Spieren’ (Oosterland). Of verwezen
naar de sportvereniging en de plaatsnaam. Alleen Bruinisse en Zonnemaire ontbraken in dit rijtje. Alhoewel
Brouw wel trainde in Zonnemaire in de jaren 50.
Cees startte zijn carrière bij DES in 1959 bij de junioren. Hij was toen 10 jaar oud. Korfbal is een gemengde
sport: Jongens en meisjes speelden samen. Omdat er in die tijd niet zoveel jongeren in Sir woonden, waren
ook een aantal spelers afkomstig uit de omliggende dorpen. Hij noemt er een aantal: Adrie de Jonge uit
Noordgouwe, Han de Jonge en Corrie Kik uit Bru, Ingrid Krabbe uit Nieuwerkerk. En natuurlijk uit Sir: Cees
zelf, Corrie Verstraate, Wilma, Jan en Piet Neele, Tonnie Kraak, Lenny Stuijk, Janny de Vlieger, Truus
Kraak, Ina en Nelleke Op ‘t Hof. Zeker voor de wedstrijden buiten waren 3 teams van 4 personen nodig,
want je had daarbij een aanvals-vak, een middenveld en een verdedigings-vak.
Cees weet nog dat hij tegen ZSC een van de lange jongens van Louwerse tegenover zich had. Een
kolossale beer van een kerel waar Cees moeilijk langs kon komen. Maar omdat Cees klein van stuk was kon
hij gemakkelijk tussen de benen van deze tegenstander heen glippen om te scoren. Helaas was deze truc
slechts eenmaal geslaagd want zijn tegenstander was toen gewaarschuwd.
Toen Cees ca. 18 jaar was, had DES te weinig leden en is hij gestart bij de korfbalclub SKNWK (Sport Klub
Nieuwerkerk) in Nieuwerkerk. Na een paar jaar waren er wel genoeg leden in Sir waardoor Cees weer naar
zijn oude club DES terugkeerde. Cees is zo vele jaren blijven korfballen waardoor hij bij alle clubs in het 1e
team belandde. In de jaren 70 kwam ook het Micro korfbal op. Dan werd er in de herfst- en winterperiode in
de sporthal van Nieuwerkerk aan de Weststraat gespeelt, waarbij de teams slechts uit 8 mensen moesten
bestaan, omdat hierbij het middenveld ontbrak.
Na enkele jaren verdween DES wederom van het veld zodat Cees in Dreischor bij NOAD belandde. Ook hier
zat hij bij een stel fanatieke korfballers/korfbalsters in het 1e team. Het kwam toen voor dat er midden in de
week ’s avonds in Leiden en Amsterdam wedstrijden moesten worden gespeeld… Vooral dat laatste was
een hele ervaring: Eerst een rondvaart door de grachten en later spelen op split in plaats van op gras. Dat
had Cees nog nooit mee gemaakt, maar om 3 uur ’s nachts thuis eindelijk je bed weer zien was toch niet
zo’n goed idee op een door-de-weekse dag. Beter was het om op zaterdag wedstrijden te spelen, maar dat
had hij niet voor het zeggen helaas. De grotere korfbaltoernooien vonden toen vaak plaats in Roosendaal en
op de maandag na Pinksteren.
DES speelde best goed, weet Cees zich nog te herinneren. Kampioenschappen
werden regelmatig behaald en gevierd op o.m. het Hoge Zand. Behalve spelen zorgden
de spelers zelf ook voor het uitzetten van het veld, het klaarzetten van de korfbalpalen,
het schrijven en rondbrengen van de kaarten waarop de opstelling, datum en tijdstip
voor de wedstrijd stond vermeld en bij een uitwedstrijd waar te verzamelen etc.
Ook andere vrijwilligers waren actief bij DES. Cees Jongman en Leen Dorst hadden na de ramp een
kleedhok gemetseld. Het ‘stenen kotje’ zoals Cees dat noemde. Dit bestond uit twee ruimtes waar men zich
kon verkleden in het sporttenue van de club. Middenin stond een grote zinken bak, gemaakt door de smid
Hans de Vlieger, waar men zich kon wassen.
Heel vroeger verzorgde dhr. Heule het transport via een bus van Van Oeveren. Vermoedelijk via schoolcontacten. Tijdens een vergadering van het bestuur in het verenigingsgebouw waarbij een stuk of 6, 7 man
aanwezig was schoof dhr. Heule Cees het voorzitterschap in zijn schoenen door te zeggen: “Cees, ik vind
dat jij een goede voorzitter kan zijn voor DES.” En zo geschiedde.
Een echte trainer had de club niet. Cees werd later een “beetje” trainer, zoals hij dat noemt, bij DES. De
training was 1x per week. Joop de Wit en Van Popering waren scheidsrechters uit die tijd.
DES was ook goed zichtbaar tijdens de Koninginnedag-optocht met een versierde praalwagen. Eind jaren 50
begin jaren 60 reden ze dan ook nog door naar Nieuwerkerk. De rozen van crêpepapier werden gemaakt in
de loods van Van Waveren.
Aan alle goede dingen komt een eind. Zo ook aan de korfbalcarrière van Cees en aan het bestaan van de
korfbalclub in ons dorp. Maar gelukkig blijft dankzij DES BV de naam toch gewoon voortbestaan!
Bedankt Cees voor dit interview over de korfbalvereniging DES!
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Snelcursus Zeeuws *) antwoorden op pag. 23
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt? Test uzelf! Sjoemelen mag! Succes! Nee, je kunt er niets
mee winnen…..
•
•

•

Kiek un bakkeruutje!
Kiek noe toch: un knien!
Kiek uut, broenetels …!

Nieuwe rubriek…. Spreekwoorden & gezegdes
Op de lagere school moesten leerlingen vroeger de betekenis van een spreekwoord of een gezegde leren.
Tegenwoordig komt dat niet meer vaak voor, zo blijkt bij navraag. Daarom stellen wij nu de proef op de som.
Weet u nog de betekenis van deze? Ook deze antwoorden treft u aan op pagina 23.
•
•
•

Kleine potjes hebben grote oren…
Wie a zegt moet ook b zeggen…
Alle gekheid op een stokje….

De redactie heeft onlangs een nieuwe variant gevonden. Kijkt u maar!
•

Alle potjes op een stokje……

Collecteopbrengsten
Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn er geen collectes gehouden dit afgelopen half jaar in 2020. Maar
goede doelen kunt u natuurlijk ook financieel steunen door geld over te maken…
Gelukkig waren er hier en daar toch nog lichtpuntjes te vinden in ons
dorp tijdens deze virusuitbraak.
Zoals deze lieve boodschap hiernaast voor mevrouw Dien Bockkom.
Ook werden briefjes bezorgd door de dorpsraad met telefoonnummers
voor hulp. En door particulieren met de vraag of er boodschappen nodig
waren of dat er andere hulp nodig was…….

Advertenties
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Koningsdag 2020
Helaas vanwege het Coronavirus geen Koningsdagfestiviteiten dit jaar zoals we
gewend waren. Gelukkig hebben we nog wel enkele foto’s van voorgaande jaren.
Wat dit jaar vooral opviel: vele bewoners hebben hun vlag en soms zelf meerdere
vlaggen opgehangen. Van eentje brak de vlaggenstok ……
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Wederopbouw Sir na de ramp 1953 vervolg vanaf 1979 …
In de vorige Sirene beloofde ik u het verhaal over deze, hiernaast afgebeelde,
woning. Een Succeshuis, type Duplo 144. Zeker voor die tijd was dit een unieke
woning. Een van de eerste prefab woningen: houtskeletbouw. Zeer energiezuinig en
nog steeds, aldus de familie Hendrikse. Gebouwd in 1979 aan de Kerklaan en
voorzien van isolatiemateriaal, isolatieglas én zonnepanelen.
Helaas stond deze laatste techniek toen nog in de kinderschoenen, want de panelen
waren gemaakt van aluminium met 250 liter antivriesmiddel. Men was niet op de
hoogte dat aluminium de eigenschap had (en uiteraard nog steeds heeft) om uit te
zetten bij opwarming en te krimpen bij afkoeling. Daardoor ontstonden scheurtjes en
kon het antivriesmiddel gaan lekken. En dat gebeurde natuurlijk ook.
De familie Hendrikse heeft dus nooit kunnen genieten van deze vooruitziende,
nieuwe uitvinding. De panelen werden dan ook al snel van het dak verwijderd.
Nieuwe aanbrengen van roestvrijstaal zou fl. 18.000,00 gaan kosten. Vanwege die
prijs (zeker in die tijd) is daar toen maar van af gezien. Deze originele documentatie
is door de familie Hendrikse ter beschikking gesteld. Heel hartelijk dank hiervoor.
In die periode was houtskeletbouw een echte rage. Veel nieuwe woningen uit die tijd
werden dan ook op deze manier gebouwd. Sommigen kregen een gemetselde
buitenmuur. Een enkele werd met hout afgewerkt aan de buitengevels.
Uit de vergunningsaanvragen van 1979 en 1980 in het gemeentearchief vond ik nog
deze drie woningen: aan de Bredeweg nr. 9, nr. 11 en de Lageweg nr. 40. Deze
werden allemaal door particulieren gebouwd. Onderstaand treft u de tekeningen aan
van deze woningen. (Dank lieve mensen voor het mogen publiceren hiervan.)

Nieuwe huurwoningen bleven achterwege.
Pas een paar jaar later volgt de bouw van een
aantal
woningen in de Grevelingenstraat. Meer hierover
treft u aan in de volgende Sirene.

Joke Goudzwaard

Advertentie
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Even voorstellen in het coronatijdperk

Tja, dat gaat in een periode dat Corona rondwaart net iets anders dan je wel zou willen. Het interview voor
dit artikel ging nu helaas heel onpersoonlijk via de telefoon en per e-mail. In dit artikel stellen Hans en
Yvonne Vellinga zich voor.
Hans en Yvonne Vellinga zijn geboren en getogen Rotterdammers. Inmiddels wonen zij vanaf juni 2018 dus al weer twee jaar - in de Kerklaan op nummer 16, hetgeen hen prima bevalt. Vooraf hebben zij de
omgeving en Sirjansland uitgebreid verkend, want zij hebben zeven jaar op Camping ‘t Hogezand gestaan.
Daarna ook nog eens twee jaar op Caravanpark Sirjansland. Verhuizen naar de Kerklaan in Sirjansland was
voor hen dus zeker geen sprong in het diepe. Zij hebben geen kinderen. Zij vinden hier vooral de rust, die in
Rotterdam toch wat moeilijk te vinden is, een verademing
Hans is 58 jaar oud en werkt al 35 jaar al trambestuurder bij de RET. Yvonne is 59 jaar en werkt al meer dan
20 jaar in de zorg, eerst bij Humanitas in Rotterdam en nu – wat dichter bij huis - bij Allévo.
Humanitas is een brede dienstverlener op het gebied van welzijn en hulpverlening. Een plek waar mensen
laagdrempelig en open geholpen worden. De zorgorganisatie is er voor de meest kwetsbaren in de regio
Rotterdam, van 0 tot 100+ en helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. (Bron:
website Humanitas)
Allévo is, net als Humanitas, ook een brede zorgorganisatie die zorg en ondersteuning biedt, die er wil zijn
voor mensen die hulp of zorg nodig hebben om hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen en haar
expertise in dienst wil stellen van hun kwaliteit van leven. (Bron: website Allévo)
Hans en Yvonne hebben ook een hond (Senna) en hebben daarvoor nog 4 andere honden gehad. Dat zij
echte levensgenieters zijn blijkt wel uit hun hobby's: wandelen (vooral met honden), fietsen, uit eten gaan,
een terrasje pakken en op vakantie gaan.
Van onze dorpskrant De Sirene hadden zij nog nooit gehoord, totdat deze door de brievenbus op de mat viel
en ze vinden het leuk om die te lezen.
Bedankt Hans en Yvonne voor jullie medewerking en bijdrage!
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De Kookpen door Herma Droppers

Aardappel-preisoep
Dit heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

750 gram kruimige aardappelen
4 preien
2 el olijfolie
3 (vlees)bouillontabletten
1,5 liter water
1 bakje spekblokjes
200 ml crème fraîche
25 g verse bieslook

1. Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Snijd de prei in ringen.
2. Verhit de olijfolie in een soeppan en bak de aardappel en prei in 5 minuten op laag vuur. Schenk
daarna het water erbij, voeg de bouillontabletten toe en breng aan de kook. Kook de soep 20 min.
3. Verhit ondertussen een koekenpan en bak de spekblokjes uit. Laat deze uitlekken op een stuk
keukenpapier.
4. Haal de soep van het vuur en pureer deze met een staafmixer. Roer de crème fraîche erdoor en
breng eventueel op smaak met peper en zout.
5. Snijd de bieslook in stukjes.
6. Verdeel de soep over de borden, verdeel de spekblokjes erover en bestrooi met bieslook.
Tip: lekker met stokbrood uit de oven

Ik geef de kookpen door aan:

Rudy Jongman

Advertentie door een donateur

Dierenambulance Dierenhulp financieel ondersteunen?
Bankrekening.: 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.
Dierenambulance Dierenhulp helpt, samen met het Dierenasiel SD, om het aantal verwilderde zwerfkatten te
verminderen door ze op zo jong mogelijke leeftijd (lees: nog niet vruchtbaar) te vangen. Na sterilisatie/
castratie worden ze weer teruggeplaatst. Om het aantal zeer besmettelijke kattenziektes bij uw eigen huiskat
te verminderen is het erg belangrijk om tijdig te handelen. Helaas ontvangt onze Dierenambulance geen
financiële bijdrage van de gemeente voor deze taak.
Dus ziet u een zwangere zwerfkat of verwilderde kittens (in uw omgeving of op een camping in uw buurt),
aarzel dan niet en neem contact op met ons zodat wij deze dieren kunnen helpen en erger voorkomen.
Wist u trouwens dat onze ambulance ook samenwerkt met Wildbeheer en met het RTZ (Reddings Team
Zeezoogdieren)?
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Bericht vanuit het dorpshuis:
Ook in het dorpshuis was er tot begin maart weinig te beleven.
Het Winterfeest werd afgelast. De laatste openbare dorpsraad-vergadering
werd nog net voor de algehele sluiting gehouden op 11 maart jl. Er was een
zeer grote opkomst in verband met plannen voor een zonnepark in ons dorp.
Na die datum werd het dorpshuis voor alle bijeenkomsten gesloten in verband met het
Coronavirus.
Wel organiseerden Christa Stouten en Janny Fluijt, na 3 weken van de verplichte
thuisisolatie, nog een boeken- en tijdschriftenruilmiddag ’s woensdagsmiddags in het
dorpshuis. (Uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM i.v.m. deze crisis.)
Ook konden mensen hier aangeven of ze hulp nodig hadden.

Bericht van Staatbosbeheer (SBB) over de broedvogels in het Dijkwater
Dirk Fluijt, onze bekende voormalige boswachter van SBB, meldde dat er in 2010
ca. 100 paar visdiefjes, ca. 20 paar kluten, ca. 20 paar kokmeeuwen en 2
paartjes Bontbekplevieren broedden. Hij vermoedt dat we dit jaar uitkomen op
slechts 1 paartje Bontbekplevieren en verder helemaal niets!
De huidige boswachter van SBB, Piet van Loon, gaf per mail door:
“Het onderzoeksbureau Deltamilieu Projecten doet al jaren onderzoek naar de kustbroedvogels in en om de
Grevelingen. In het meest recente rapport zijn de resultaten na de ingreep te zien. De resultaten zijn matig
positief en waar in 2018 geen enkel broedpaar tot succes leidde, bleken in 2019 drie kuikens groot te zijn
geworden, waaronder 2 kuikens strandplevier uit één nest en een bontbekplevier.
De werkzaamheden hebben een positief effect gehad op kale grondbroeders. In de
toekomst zullen we in beheer sturen op deze soorten en met enige regelmaat de
vegetatie weer terugzetten. Broedvogels in 2019 waren: bontbekplevier (1 paar),
strandplevier (1 paar), zilvermeeuw (3 paar), visdief (2 paar) en dwergstern (1 paar).“

Advertenties
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Vertaling van Snelcursus Zeeuws (pag. 16)
• Kijk een primulaatje!
• Kijk nu toch: een konijn
• Kijk uit, brandnetels…!

Betekenissen van de gezegdes en spreekwoorden (pag. 16)
• Oppassen met wat je zegt waar kleine kinderen bij zijn (kleine kinderen horen alles…)
• Als je ergens aan begint moet je het ook afmaken.
• Alle gekheid terzijde (dat wil zeggen: laat ons nu rustig praten.)
En weet u wat de regel van pag. 16: Alle potjes op een stokje……betekent?
Helemaal niets. Het is alleen een heel handig hulpmiddel die voorkomt dat het net
kapot gaat door de punten van de houten stokken! Dit idee kreeg de eigenaar, de
heer J. Onderdijk, van zijn voormalige buurtjes aan de Grevelingenstraat.
Bedankt hoor voor dit unieke weetje.

Advertentie

We nodigen u uit om werkkleding en schoenen te kopen. We hebben onlangs een nieuwe
textiellogin-drukmachine gekocht. We bedrukken kleding, dus als u t-shirts, jassen of sweatshirts
(en nog veel meer) met uw eigen logo wilt bestellen, kunt u dat bij ons doen.
U kunt onze producten ook bekijken op onze online winkel: www.monikas.nl;
Profiteer nu van een korting bij uw aankoop met onderstaande promotiecode!

€50 per stuk met bedrukking

Uw eigen logo

Tot ziens! Sportweg 7, Sirjansland

Uw code voor 10% korting SIR7SPO
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Sir Vooruit
Op Koningsdag werd door Sir Vooruit onder begeleiding van onze eigen
“Concertgebouw-virtuoos,” Ton Wingelaar, het Wilhelmus gespeeld en
gezongen. Op gepaste afstand van elkaar uiteraard….
De bewoners werden blij verrast met een oranje tompouce zoals u al eerder
heeft kunnen lezen!
En op bevrijdings-dag werden er bossen tulpen overhandigd! Zo werd het toch
nog een beetje vrolijk en feestelijk……
Sir Vooruit heeft na een oproep voor versterking nu drie nieuwe bestuursleden
mogen begroeten. Te weten: Stephanie Flikweert, Machiel Groot en Jos Otte.
We heten ze van harte welkom!

Wist je dat…
Bijna iedereen zich op 4 maart tijdens het “Eten in Sir” zich afvroeg….
Wat het nagerecht toch zou zijn..…?
IJs, vlaflip of toch iets anders….….?
Jeannette Jongman iedereen verraste met deze hele “ouderwetse”…
Grote glazen schaal vol met gele en roze SAROMA…..
Heel gezond, want inclusief fruithapje…..!
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Wist je dat….
Ons dorpje sinds maart nog bekender is geworden…..?
Sir op een YouTube kanaal van de NOS *) is getoond…?
Wij nu nog meer BS’ers (beroemde Str Jallanders) in ons midden hebben…?
Dit Jacqueline Stouten, Machiel Groot en zijn medebewoner van de school zijn….?
(U dit kunt terugzien in de rubriek: ‘Achter de headlines’ *) van voornoemde zender In het kader van de Right to Challenge die Sir met
de gemeente is aangegaan…..)

Wist je dat….
Er een vegetarische zeehond is gesignaleerd….?
Wij niet wisten dat die bestonden ….?
Het beestje hier ook niet veel aan kan doen….
Maar de goudvissen in deze vijver hier wel heel erg blij mee zijn….!
Wist je dat…
Dit bloemetje hiernaast afgebeeld in ons dorp voorkomt ….?
Bijna te mooi is om waar te zijn…..?
De bloemen de vorm van een hartje hebben….?
Maar de naam ervan het tegendeel is….(gebroken hartje: Dicentra eximia)
Wist je dat…
Er hulptroepen zijn gesignaleerd….?
Bij een grote tuin in ons dorpje….
Dit de Lageweg blijkt te zijn….
Wij zo onze twijfels hierover hebben…..?

Wist je dat….
Han en Christa tegenwoordig geen enkele klok meer in huis hebben…..?
De reden hiervan “Indy” heet……
Hij leunend op de rugleuning exact aangeeft wanneer hij iets gedaan wil krijgen …..?
(eten, rondje lopen, baasje ophalen, slapen, ontwaken……)
Wist je dat…
Stokrozen best hoog kunnen worden…..?
Bij een van de redactieleden moest er zelfs een trap aan te pas komen...
Om de totale hoogte te kunnen opmeten….
De rolmaat toen 3.17 meter bleek aan te geven….

Wist je dat…
Deze foto hiernaast al op 31 mei jl. is gemaakt….?
Dit echt geen gefotoshopte foto is…..?
Dit veld met wintergerst toen al bijna oogstrijp was……?
De voortuitziende blik van deze agrariër hier debet aan was….?
Of waren het toch de weergoden…….?
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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 Ledverlichting gemakkelijk te vinden.

Overzicht van de mensen 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

Sjanie Giljam

Lageweg 12

Ton Hammink sr.

Zandweg 4

64 19 89

Tonny Hammink jr.

Zandweg 4

64 19 89

Adrie de Jonge

Grevelingenstraat 30 64 34 76

Jacqueline Kik-Stouten

Dillingsweg 20

64 27 84

Annelies Oomen

Noord Hogeweg 6

48 33 32

Anniek Proost

Grevelingenstraat 28

Wilma en Cees Struijk

Dorpsstraat 15

Anne de Valk-Bij de Vaate

Lageweg 9

Peter Wilmans
Ton Wingelaar

06 12 91 00 16
06 40 63 55 77
06 36 33 49 37
06 13 69 50 86
06 53 60 42 75
06 12 52 38 72
06 23 34 19 61
06 30 13 59 62
64 13 72

06 55 81 00 73

H. de Vliegerhof 6

64 11 40

06 50 51 71 09
06 53 28 04 14

H. de Vliegerhof 3

72 03 45

06 53 40 10 91

Deze foto is afkomstig uit het album van mevrouw A. Stuijk en toont het koortje van Sir (± 1985.)
Hartelijk dank hiervoor.
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Advertenties

Camping ’t Hoge Zand
Zandweg 4, 4308 AB Sirjansland
0111-64 19 89
info@campinghogezand.nl
www.campinghogezand.nl

Ook voor al uw afhaalmenu’s!
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Redactie
Kees Haringsma
Sandra Maat
Joke Goudzwaard

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

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

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