
 

de Snisser courant 
 

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse en 
Zeedorp, met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners. 

Jaargang 14 - nr. 4 - oktober  2019 
pagina 1 van 4 

 

pagina 2 
De Dorpskamer 

Raadsel huisnummer Weverstraat 

pagina 3 
    Huttentutolie 

Dorpsagenda 

pagina 4 
Dorpstraditie 

Dorpsraad 
 

Zomerfeest 2.0 
 

We schrijven jaren ’70, hartje Snis op ‘t Veld. Wie herinnert zich deze nog:  
Ieder jaar, een weekend in juli, is het in Hof ter Nesse (toen nog gewoon ‘parochiehuis’ 
genoemd) en de directe omgeving ‘the place to be’.  
 

Parkeerproblemen waren er rond het dorp. Op het voetbalveld was er een schieting op de 
liggende wip; 3 prangen vol. Meer dan 100 schutters waren aanwezig! Er was 100 gulden 
te winnen. Op het terrein richting de zandbak gaaibollen voor prijzen. In de zaal van het 
parochiehuis draaide het Rad der Fortuin. Overal waren er kraampjes: sjoelen, 
enveloppen trekken of rondgang om te tritsen. Op het podium in de zaal was het 
pierbollen voor paling, geleverd door Jan Warrens en bij het gemaal gevangen. Dit alles 
onder de naam Zomerfeest. Het doel van het dorpsfeest was geld ophalen om het 
parochiehuis in stand te houden. In de jaren ‘80 ging het zomerfeest ten onder...  
 

Anno 2019 hebben we weer een Zomerfeest op de Snis. 
In moderne taal: Zomerfeest 2.0 

 

Een initiatief van de Werkgroep Groeiactiviteiten. Anno 2019 is het doel de onderlinge 
verbondenheid vergroten en samen een gezellige dag te hebben met alle inwoners van 
Ossenisse, Zeedorp en omliggende polders. Wat een inzet: huis aan huis mensen warm 
maken en een programma met voor elk wat wils. Aan de sportievelingen werd gedacht 
met een fietstocht en spelen voor de kinderen. Gezellig met zijn allen onder de kerktoren 
luisteren naar een concert van de fanfare van Lamswaarde en ons eigen koor De Hoge 
Noo(d)t (foto). Een mooie afsluiter was de massaal bezochte barbecue georganiseerd 
door De Dorpskeuken. Er is heel veel waardering door alle deelnemers en dorpsbewoners. 
En zelfs de weergoden waren tevreden: Het was een echt zomerfeest!  

 

De Dorpskeuken  
 

Op 3 oktober is De Dorpskeuken aan 
zijn tweede jaargang begonnen.  
 

Vanaf oktober tot april kunnen we weer 
gezamenlijk eten, elke eerste 
donderdag van de maand. Het seizoen 
is geopend met friet en mossels. Alle 
plaatsen, ruim 40, waren weer in een 
mum van tijd gereserveerd. De 
eerstvolgende keren zijn 7 november en 
5 december. Of de Sint, net als vorig 
jaar pakjes brengt, is nog een 
verrassing. Wat er op het menu staat en 
hoe je kan reserveren lees je op 
facebook of op de flyer. 

 

Kerstmiddag 
Zondag 8 december 14 uur  
 

Sinds de sluiting van de Sint 
Willibrorduskerk wordt tijdens de 
kerstperiode een kerstmiddag 
georganiseerd in Hof ter Nesse.  
 

Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij 
iedereen zich verzamelt rondom de 
kerststal uit de voormalige kerk. Het 
Kerstcomité doet zijn best om het 
gezellig te maken. De zaal wordt 
versierd, de kerstboom opgetuigd, de 
kerststal uitgestald en er wordt 
kerststol geserveerd.  
 

Vaste punten van het programma zijn 
een kerstgedachte, kerstliedjes, muziek 
en een mooi verhaal en gedichten. Het 
voornaamste doel is het samenkomen, 
elkaar weer ontmoeten met opvallend 
veel oud-Snissenjèrs en het zingen van 
kerstliedjes. Dit jaar wordt de muzikale 
omlijsting van deze middag verzorgd 
door  ‘The Backpackers’.  
De entree is gratis. En iedereen is van 
harte welkom! 
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Weverstraat 5 

Raadsel huisnummer 
In de vorige editie vroegen Any en Wil 
Peeters zich af waarom hun huis - het 
2e huis in de Weverstraat - nummer 5 
heeft. Anouk Kerkhoff (vorige 
bewoonster van nummer 7) liet ons 
het volgende weten. 
De familie Bouchaut (gezin met 10 
kinderen) woonde voor de watersnood 
op nr. 3. Dat is het perceel van 
Weststraat 12 achter het blauwe hek. 
Van die woning was na de ramp niets 
van over. Met hulp van de kerk en/of 
gemeente is er een nieuwe woning 
gebouwd op nr. 7. Het perceel heeft 
ook altijd bij 7 gehoord tot het 
overlijden van pa en ma Bouchaut. En is 
vlak voordat zij dit kochten, in 2006, als 
perceel verkocht aan de bewoners van 
Weststraat 12. Het schuurtje naast nr. 7 
werd het fenijs genoemd en daar werd 
vroeger het varken in vet gemest. 
Dus het huis met nr. 3 is vergaan tijdens 
de watersnood. En de bewoners van 3 
zijn in het nieuw gebouwde huis op nr. 
7 gaan wonen. 
Nummer 9? 
Trouwens, er is ook geen Weverstraat 
nr. 9. Iemand die antwoord heeft op dit 
raadsel? 

 

Zeeuws 
Gjeen noagel om aon z'n gat te kraowen  
(even hardop lezen) 

Geen geld hebben 
 

Colofon 
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks 
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
Correspondentieadres: Lageweg 8, 
4589 KW  Ossenisse 
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,  
Annemiek Hamelink, Jacques Serrure 
Vormgeving: Margo Hermans 
Fotografie: Karin Driessens 
Redigeren: Petra Schelle 
Bezorging: Jacques Serrure 
Website: Robert Doedee 

Volgend nummer: half januari 2020 
Sluitingsdatum kopij: 1 december 2020 

E-mail: snisser@ossenisse-zeedorp.nl  
Exemplaren bij Café ´t Schallemaaj en 
Hof ter Nesse in Ossenisse en bij 
bibliotheek en Woonzorgcentrum 
Antonius in Kloosterzande. De Snisser 
Courant digitaal, dus via e-mail, 
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: 
snisser@ossenisse-zeedorp.nl.  

Activiteiten 

De Dorpskamer 
 

Er is inmiddels voor elk wat wils op ons dorp. Zeker nu De Dorpskamer aan de lijst van 
activiteiten is toegevoegd. De Dorpskamer vind je in Hof ter Nesse elke tweede en 
vierde vrijdag van de maand. Het is een initiatief van Pascale Blondeel en Liesbeth de 
Bruijn, zelf fervente hakers en breiers.  
 

Maar het is geen handwerkclubje. De Dorpskamer is een gezellig samenkomen van 
dorpsgenoten. En ja er mag gebreid worden, of gehaakt. Maar het samenzijn is 
belangrijker. Iedereen is welkom.  
 

De vrouwen waren dan misschien wel in de meerderheid tijdens de eerste editie op 
vrijdag 27 september, maar de mannen ontbraken niet. Totaal waren er zo’n 15 à 20 
personen. Sommigen kwamen vroeg, anderen wat later. Sommigen bleven kort, 
anderen de volle 2 uur. Er werd genoten van koffie met een zelfgebakken cake en 
ondertussen werd er gebabbeld en/of krant gelezen. De gezelschapspelen bleven dit 
keer onaangeroerd.  
 

Sommigen hadden een eigen handwerk. Zoiets wat al lang eens af moest, maar er 
steeds maar niet van komt. Anderen waren geïnspireerd door de voorbeelden en al het 
materiaal dat Liesbeth en Pascale hadden meegenomen. Zij maakten proeflapjes en 
testten nieuwe patronen uit. Liesbeth en Pascale hielpen daar waar nodig. Ina den 
Hamer had haar naaimachine mee. Wil je eens een rits vervangen of een klein 
verstelwerk doen, Ina helpt je graag. Zo brengt iedereen kennis van iets mee naar De 
Dorpskamer.  
 

In november komt iemand die je sokken kan leren breien. Dit op vraag van een van de 
geïnteresseerden. Maar zoals gezegd, het is niet alleen handwerken. Want heb je 
bijvoorbeeld vragen over je mobiel of laptop, om maar iets te noemen, neem deze mee. 
Er is vast iemand die daar raad mee weet, of iemand die iemand weet die je daarmee 
kan helpen.  
 

 
 

De Dorpskamer is er tot eind december elke tweede en vierde vrijdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur. Daarna wordt bekeken of er voldoende animo is. Maar dat zal geen 
probleem zijn, als je ziet hoe enthousiast de reacties op de eerste Dorpskamer zijn. Loop 
gerust eens binnen op 25 oktober, 8 of 22 november, 13 of 27 december en kijk wat De 
Dorpskamer jou te bieden heeft. Consumpties zijn op eigen kosten, iets lekkers voor 
erbij wordt aangeboden door De Dorpskamer. Een vrijwillige bijdrage is welkom, maar is 
zeker niet verplicht.  
Heb je nog een idee voor invulling van deze ochtenden of wil je erbij zijn en is vervoer 
een probleem, bel 06 20 04 44 47.  
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Streekproduct 

Huttentutolie 
 

In het juli-nummer van De Snisser Courant werd er over huttentut gesproken. Maar wat 
is het? Huttentut, ook wel dederzaad of vlasdodder  (Camelina sativa) genoemd, is een 
erg oud Nederlands oliehoudend cultuurgewas, dat al sinds 2000 tot 3000 jaar wordt 
verbouwd en waarschijnlijk afkomstig is uit West-Azië. Huttentut groeit gemakkelijk op 
arme en verzilte grond die niet omgeploegd hoeft te worden; er is zelfs geen bemesting 
nodig. De eenjarige plant heeft bleekgele bloemen met veel nectar, er komen veel bijen 
op af. De plant kan tot 120 cm hoog worden. De vruchten zijn rond tot eirond, 5-10 mm 
lang, met een harde wand. De zaden zijn 1-2,5 mm lang en hebben een kenmerkende 
oranje kleur. 
 

Feiten op een rijtje 
● Op de zogenaamde 

raatakkers in de IJzertijd 
werd dit gewas verbouwd 
met het oog op winnen van 
plantaardige olie. De oudste 
vondsten komen uit 
Zwitserland, Griekenland en 
Roemenië. De zaden worden 
koud geperst tot olie die een 
hoge concentratie heeft aan 
omega-3- en omega- 
6-vetzuren en antioxidanten. 
Dankzij de koude persing 
blijven alle voedingsstoffen 
behouden. 

● De huttentutolie is zeer 
geschikt voor koude 
bereidingen in de keuken als 
spijsolie. Bij verhitting gaan 
de voedingsstoffen verloren. 
De smaak en geur lijken op 
amandel. 

● Huttentutolie werd 10 jaar 
geleden al toegepast in de 
luchtvaart als biodiesel. In 
2009 vloog een KLM- 
passagiersvliegtuig met 1 van 
de 4 motoren op deze 
biodiesel. 

● Ook wordt de olie als voedselsupplement toegevoegd aan veevoer. 
● Huttentut wordt nu vooral als veevoer verbouwd. Het groeit snel en kan op die manier 

onkruid onderdrukken. 
● Momenteel wordt geëxperimenteerd om dit gewas om en om met erwten te telen. 

Voordeel: onkruid-onderdrukkend en ondersteunend. De teelt gebeurt van april tot juni. 
Het uiterst fijne zaad wordt eerst met zand vermengd. Oogsten is vaak al na 3 maanden 
mogelijk. 

 

Borstels en manden 
Van de stengels worden borstels en manden gemaakt. Bezems van huttentut hebben veel 
dunne stengels en zijn daardoor zeer geschikt voor het fijne veegwerk binnenshuis. 
Vroeger werden de kleinere stukjes ook gebruikt als een soort schuursponsje.De stengels 
kunnen ook toegepast worden als dakbedekking of als grondstof voor de papierindustrie. 
 

Waar huttentutolie kopen? 
Huttentut is in Oost Zeeuws-Vlaanderen opnieuw populair aan het worden! Het staat 
inmiddels niet alleen in de polders nabij Terhole (proefakker van Grenspark Groot- 
Saeftinghe) en Sint Jansteen (Natuurgebied De Schommeling), maar ook in de patrijzen- 
akker bij Boerderij Ondersteboven langs de oevers van de poelen. De huttentutolie wordt 
bereid en verkocht door Jos Heerkens Kruiden in Zeedorp (huisnummer 29). En de olie is 
ook verkrijgbaar bij Boerderij Ondersteboven op de Westdijk. 

Dorpsagenda  
 

Hof Ter Nesse  
ma 18.30u De Scheldestappers 
ma 20.00u Qigong-Taiji 
di 19.30u Bodyfit  
wo 20.00u Les Country Dance 
do 14.00u Prijskaarten 
 

Oktober 
za 19 - 19:30u Kaarten  
za 20 - 14:30u Schieten 
za 20 - 19:30u Gaaibollen 
vr 25 - 10-12u De Dorpskamer 

November 
vr 08 - 10-12u De Dorpskamer 
zo 10 - 14:30u Schieten 
za 16 - 19:30u Kaarten 
zo 17 - 14:30u Gaaibollen 
vr 22 - 10-12 u De Dorpskamer 
za 23 - 14:30u Mosselavond Country Dance  
(aanmelden bij Jeanneke) 

December 
zo 01 - 14:30u Schieten 
za 07 - 17.00u Teerdag kaartclub 
zo 08 - 14:00u Kerstviering 
vr 13 - 10-12u De Dorpskamer 
vr 20 - 20:00u Oefenavond Country Dance 
zo 22 - 14:30u Schieten 
do 26 - 14:30u Prijskaarten 
vr 27 - 10-12u De Dorpskamer 
zo 29 - 14:30u Gaaibollen 
(aanmelden bij Peter en Jeanneke) 
 

Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of 
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorp
shuis-hof-ter-nesse  

 

Café ´t Schallemaaj 
wo 20.00u Koor De Hoge Noo(d)t 
Houdt je brievenbus en internet in de 
gaten voor De Dorpskeuken. 

Voormalige Kerk 
Kerk open voor publiek bij tentoonstelling 
of op afspraak: kerkossenisse@gmail.com 
www.facebook.com/Stichting-Voormalige-
Kerk-Ossenisse  

 

Noodnummers 
Politie 09008844 / 112 
Alarmcentrale 112 / 0118 414444 
Huisartsenpost 0115 643000 

Omroep Zeeland radio (rampenzender) 
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm 

AED-slot nummers (Hof ter Nesse) 
Peter Rottier / Jeanneke Aerts  
0114 682869 / 682734 
Ineke Elbers 0114 681931 
Nicol de Waal 0114 683576 
Lidy de Koster-Reijns 0114 681551 
Sjef Boeij 0114 681928 

 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
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Dorpstraditie 
d’Ossekoppenloop  
 

Op zaterdag 14 september werd voor de 
6e keer d’Ossekoppenloop 
georganiseerd. Het is inmiddels in ons 
dorp een traditie geworden. 
Op een warme zaterdag in september 
kleurde ons dorp weer talrijk: gele 
veiligheidshesjes, oranje, groene, roze, 
zwarte en witte shirts en evenzoveel 
kleurrijke loopschoenen. Vette beats 
klinken over het dorp en in het kerkepad. 
Want ook bij Boerderij Ondersteboven is 
er volop ambiance.  
 

Het parcours is uniek 
De paar honderd bezoe- 
kers aan het evenement 
hadden moeite gedaan, van 
Maastricht tot Itegem en 
van Kieldrecht tot 
Rotterdam. Ze genoten van 
een uniek parcours. Dit 
treffen ze echt nergens 
anders aan: hardlopen of 
wandelen door een 
versierd dorp, in mooie 
polders, over dijken, langs 
een rimpelloze Wester- 
schelde en door de akkers!  

 

Voor iedereen was er een prijs 
Wat ook uniek is aan d’Ossekoppenloop, 
zijn de vele prijzen die voor iedere 
deelnemer klaar staan op de 
tombolaprijzentafel. De prijzen worden 
veelal geschonken door de bewoners van 
Ossenisse, Zeedorp en uit de omliggende 
polders. De prijzen komen vanuit noeste 
arbeid: aardappelen, zelfgemaakte jam of 
een speciaal biertje van de plaatselijke 
brouwerij.  
 

Volgende keer: zaterdag 12 september 
Van de deelnemers kregen we veel 
complimenten voor de vriendelijke 
ontvangst in zo’n klein dorp. Dit kan alleen 
met de medewerking van een 70-tal 
vrijwilligers. Dank aan iedereen voor de 
inzet! En ook een dankjewel aan iedereen 
die het huis versierde met de Snisser vlag. 
We hebben ons weer van onze beste kant 
laten zien en gaan er ook in 2020 weer 
voor. Noteer alvast de 2e zaterdag van 
september in je agenda! 
 

Hoe was het ook alweer 
Foto’s kun je kijken op de openbare 
facebookpagina van d'Ossekoppenloop. 
Uitslagen zijn te lezen via de website van 
d’Ossekoppenloop > uitslagen. 
 

Foto: dorpsgenote Anne Oost 

 

Herinrichting 
 

Wat hebben we toch een heerlijk bedrijvig dorp met veel initiatieven, organisatoren en 
uitvoerders. Als dorp zijn we na de vakantie weer ijverig gestart.  
 

Het Zomerfeest kunnen we al afvinken. Het was een geslaagde dag met een fietstocht, 
barbecue en live-muziek van onder andere ons eigen Snisser zangkoor De Hoge Noo(d)t. 
Ook de 6e editie van d’Ossekoppenloop krijgt al een vinkje; het was weer succesvol. 
Nieuw is De Dorpskamer: Vrijdag 27 september ging deze van start. De Dorpskeuken 
opende het nieuwe seizoen op 3 oktober met een mosselmaaltijd; alle plaatsen waren in 
no-time vergeven. 
 

Grootscheepse herinrichting  
Dit seizoen pakken wij ook de draad weer op van oude trajecten. Tijdens de jaarverga- 
dering heeft wethouder Gino Depauw en het College duidelijk gemaakt dat wij voorlopig 
niet aan de beurt zijn voor een grootscheepse herinrichting van onder andere de Lageweg. 
De bedoeling is dat deze dorpsader 30 km gebied gaat worden. Hiervoor moet een 
grondige herinrichting plaatsvinden. Zoals ook in vele andere kernen van de gemeente. 
Hier geldt weer dat wij als kleinste dorp niet bovenaan de prioriteitenlijst staan. De 
gemeente hanteert een meerjarig investeringsplan en daar staan wij nog niet op.  
Tijdens de jaarvergadering heeft het College toegezegd geld te willen investeren in een 
tijdelijke aanpassing van de Walenhoek (kruising Grindweg, Hooglandse Dijk en Lageweg). 
Het aanvankelijke voorstel van de gemeente was een wijziging van de voorrangssituatie. 
De werkgroep Dorpshart, die op dit moment ook de infrastructuur bekijkt, vond deze 
aanpassing erg mager. De snelheid, het grootste probleem wordt er op deze manier maar 
minimaal uitgehaald. De werkgroep heeft gepleit voor meer maatregelen. Op dit moment 
ligt er een schetsontwerp van de gemeente waarover de werkgroep met de gemeente in 
gesprek is. We pleiten er voor om na 3 maanden een evaluatie te doen om te zien of deze 
wijzigingen het gewenste resultaat hebben. 
 

Maar eerst een tijdelijke aanpassing 
Via een oproep op de Facebookpagina Snis Onderlinge Communicatie reageerden 
verschillende mensen. De meesten positief, maar wel met allerlei vragen en opmerkingen. 
Daarover gaan wij nu in gesprek met de gemeente. Wij hebben hiermee enige haast 
gemaakt, omdat de gemeente dan dit jaar of begin volgend jaar nog aan de 
uitvoering zou kunnen beginnen. Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer van de 
gemeente heeft aangegeven de herinrichting van de Lageweg voor te dragen voor het 
meerjarige investeringsplan. Als wij daar in komen dan kan het echter nog een aantal 
jaren duren, voordat wij aan de beurt zijn. Vandaar dat wij blij zijn met een tijdelijke 
aanpassing. 
 

Versterk de Westerscheldekust 
Een ander traject, in de vorige Snisser Courant uitvoerig beschreven, is het project 
Versterk de Westerscheldekust. De bedoeling hiervan is de Scheldekust aantrekkelijker te 
maken voor de toerist die houdt van rust, ruimte en schoonheid. Voor de vakantie was er 
een bijeenkomst waar een ontwerp werd gepresenteerd, dat niet de goedkeuring van de 
bewoners kreeg. 
 

Bijeenkomst: Ben je erbij op 28 oktober?  
Zoals beloofd wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. De datum is maandag  
28 oktober om 19.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Als het goed is komen de 
architecten dan met voorstellen die meer aansluiting vinden bij de bewoners. Het is een 
voorstel, geen opgelegd plan. Wat belangrijk is: wij kunnen kiezen!  
 

Een toost op 2020! 
Zaterdag 11 januari organiseren wij als Dorpsraad en Hof ter Nesse een 
nieuwjaarsreceptie. De Dorpskeuken verzorgt de hapjes weer. Noteer je alvast de datum 
in je agenda, zodat we samen kunnen toosten op het nieuwe jaar? 

 

https://www.facebook.com/pg/dOssekoppenloop/photos/?tab=albums&ref=page_internal
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