
deSnisser 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.
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Samen: een oproep aan jou

Rondom Ossenisse-Zeedorp

Ôôpen in de polder!
Het is Bamis, dialect voor het najaar. Na een zonnige zomer komt de Snis en de natuur weer tot rust. Onmiskenbaar voor  het najaar
op de Snis zijn de mist , blazende boten en … ôôpen in de polder! We hebben het hier over de bietencampagne. Tijd dus voor een
kijkje achter d’ ôôpen…

Elk najaar liggen ze er ineens weer. Meestal op een dammegat of een deel van het erf. Enorme stapels met bieten wachtend op
transport. Als de polder leeg raakt en de dagen korten, worden we voor onze winterslaap weer verrast door de machtige machines en
genieten we weer van wat activiteit in de Snisse polder. Tis weer béétentijd…

Dit voorjaar zijn ze  weer volop gezaaid in de Snisse polders, want bieten zijn een belangrijk onderdeel van vruchtafwisseling en
inkomsten voor de landbouw. Een béét mag je niet zomaar zaaien; je hoort er een bietenquotum voor te hebben. Zeg maar een
vergunning om ze te mogen telen.

En voor dan ‘den ôôp is geleed’ is er een heel proces aan vooraf gegaan. Een biet, oftewel ‘beet’ in Snisses taalgebruik, is een voorbeeld
waarbij de natuur nergens zo haar kracht laat zien. Bieten worden gezaaid met de kleinste zaaimachine. Zo klein dat je amper kan
geloven dat er uit zo’n bakje een grote oppervlakte kan worden ingezaaid. Een precisiewerkje, want je moet recht rijden voor ‘goeie
roten’. Dit is tegenwoordig met gps een stuk gemakkelijker geworden.

Een kilo bietenzaad bevat ongeveer 100.000 zaadjes. Daarvan komen er zo’n 80.000 tot leven. Goed voor ongeveer 1 ha land.
Ongelooflijk dus als je ziet wat daar ‘aan ôôpen’ uitkomt op pakweg een half jaar. In vroeger tijden toen de zaaimachines nog niet zo
precies waren, kwamen er vaak meerdere bietenplantjes bij elkaar uit de grond. Ouderen onder ons herinneren zich dan ook kruipende
mensen in het polderlandschap die na de opkomst moesten ‘gaan dunnen’ oftewel op hun knieën  door de lange akkers plantjes die
elkaar in de weg stonden met de hand uittrekken. Zo kon een bietenplant zich beter ontwikkelen. Uiteindelijk moet er wel nen ôôp van
kommen..! Toch gaat het niet om de kilo’s maar om de suiker.  Het gehalte suiker ligt meestal rond de 16 %. Hoe meer zon, hoe meer
suiker erin komt. Te veel zon is ook niet goed, want dan sterft het loof wat af.

De geschiedenis van bieten telen ligt al ver achter ons. Wie herinnert zich niet één van de meest
legendarische foto’s uit de geschiedenis van ons dorp. Met een railspoor over de zeedijk waar nu de
trap van ’t Zeedurp ligt. Zo hadden vele plaatsjes in Zeeland hun eigen landbouwhandelshaven.
Sommige uitgegroeid tot jachthaven maar de meeste verdwenen door de dichtslibbende Schelde.
Vroeger had ook iedere streek haar eigen bietenfabriek, voor deze streek in Sas van Gent. Lokale
loonbedrijven reden soms weken met de trekker naar de fabriek. Later werden meer de plaatselijke
transportbedrijven ingezet. Werd het najaar, dan werden de boorden op de vrachtwagen voor 3
maanden verhoogd om in de bietencampagne te rijden. Tegenwoordig zijn er nog maar 2 fabrieken
in heel Nederland. Snisse beten-ôôpen gaan nu naar Dinteloord. In een campagneperiode van
pakweg 20 weken.  Vroeger werden de koppen van de bééten terug op het land gegooid. Ze werden
dan door de boer zelf vervoerd en naar ‘t ‘of gebracht om te dienen als veevoer.

Het transport van bieten gaat in een nauwe planning dag en nacht door. Hierbij worden verse
chauffeurs op de vrachtwagen gezet: 7 dagen in de week. Enkel op zondag overdag blijven de ôôpen
stilliggen. Vroege levering (met kans op wat minder suiker) of late levering (met kans op een
nachtvorstje) geven een extra premie.

Dat de Snisse béét hier goed gedijt, blijkt ook wel uit het feit dat de wedstrijd die elk jaar wordt
uitgeschreven om ‘de grootste béét van het jaar’ ook al eens in het polderken achter de Westdijk
groeide. Met een biet van  zo’n 20  kg uit een enkel béétenzaadje won George Hermans (foto) in
2010 deze landelijke prijs. Vervolg op blad 2
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Samen vieren
Op 6 oktober startte de Dorpskeuken
terug op, heerlijk samen eten in
‘t Schallemaaj. In oktober zijn gestart ze
met een Italiaans geïnspireerd menu
bereid door het team van de
Dorpskeuken. Elke eerste donderdag
van de maand (3/11, 1/12, 5/1, 2/2,
2/3) kan je aanschuiven. Voor € 12,50
krijg je een 3-gangen-diner en
gezelschap van een 40-tal
dorpsbewoners. Meer info zie Facebook,
de website van Ossenisse-Zeedorp  of
de flyer in je brievenbus.

Zondag 11 december om 14 uur wordt
een Kerstmiddag gevierd in Hof ter
Nesse. Een jaarlijkse bijeenkomst
waarbij iedereen verzamelt rondom de
kerststal uit de voormalige St.
Willibrorduskerk. Bij een bakje koffie en
stukje kerststol kunnen herinneringen
worden opgehaald en kan worden
teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ook
worden er samen kerstliedjes gezongen.
Vaste punten van het programma zijn:
een kerstgedachte, kerstliedjes, een
mooi verhaal, gedichten en amusement.
Dit jaar zorgt het koor ‘De Vrolijke Noot’
voor de muzikale omlijsting.

Deelname aan de kerstmiddag is gratis.
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Zeeuws
IJ ree dun april op

Hij reed de helling op

Snissenjèrs

Pieter Serrarens en Nicolle Maerman
Pieter (41) en Nicolle (38)
wonen sinds 8 jaar op
Hoeve De Streep aan de
Polderdijk. Lang geleden
was hier de manège van
de familie Vinke
gevestigd.

Opleiding
Pieter studeerde aan de
agrarische hogeschool
Den Bosch. In het begin
van zijn loopbaan was hij
7 jaar vertegenwoordiger
in de agrarische sector op
Zuid-Beveland.
Nicolle bracht haar jeugd
door op een boerderij in
Terhole. Zij studeerde in
Vlissingen en volgde de
PABO-opleiding
(Pedagogische Academie
voor het BasisOnderwijs). Nadien studeerde zij nog verder voor aanvullende opleidingen.
Nu is Nicolle intern begeleider op de basisscholen ‘t Vogelnest in Hengstdijk en De Schakel
in Vogelwaarde.

Opa en oma
Toen zij pas getrouwd waren, woonden Pieter en Nicolle eerst in Kloosterzande. Later zijn
ze verhuisd naar Hoeve De Streep. De boerderij is het ouderlijk huis van Pieter. En toen
gingen Pieters ouders met pensioen en verhuisden ze naar Kloosterzande. Maar opa en
oma Serrarens zijn nog regelmatig te vinden op de boerderij voor hand- en spandiensten.

Drie zonen
Het gezin telt 3 flinke jongens: Lars 10 jaar, Wout 7 jaar en Giel 5 jaar. Zij gaan alle 3 naar
de school Het Getij in Kloosterzande.
Op het erf kunnen zij het goed vinden met Raf de labrador en het poesje Roosje dat sinds
twee maanden 4 kleintjes heeft geworpen. Niet zo lang geleden liepen er 25 kippen op het
erf en een haan die opa gekocht had. Maar een vos heeft veel kippen te pakken gekregen
en nu leven er nog slechts 2.
De jongens genieten met volle teugen van de ruimte die ze op de boerderij hebben om te
spelen. En ze helpen ook graag mee op de boerderij.

Het landbouwbedrijf
Op Hoeve de Streep vind je akkerbouw en veeteelt. In de zomer heeft Pieter het druk op
het veld en in de winter is er veel werk met het vee. Op de akkers worden tarwe,
aardappelen, wintergerst, koolzaad, graszaad, bruine bonen, en voederbieten geteeld.
Door de oorlog in Oekraïne zijn de marktprijzen van de zaden op dit ogenblik interessant.
Van op de Polderdijk kan je in het seizoen op de Hooglandpolder de grote ronde balen stro
zien liggen op het land. Die zijn voor eigen gebruik op de boerderij.
Pieter heeft vleeskoeien van het ras BWB: Belgisch Wit-Blauw. Het jongvee blijft thuis en
de moederdieren grazen in het natuurgebied de Grote Putting te Hengstdijk. In het najaar
komen ze op stal om te kalven.

Vervolg blad 1: Ôôpen in de polder!
We zullen eens een keertje om moeten rijden, een vrachtwagen of een kraan kan
immers niet iedere keer uit de kant. En met wat slik op de weg misschien ook wel eens
een keertje extra de auto wassen. We leven immers in een polderdorp! Maar met een
beetje begrip, en wat afstand houden in het verkeer, komen we er wel! Want d ‘ôôpen
moeten immers ook weer de polder uit!

mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
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Dorpsfeest: een terugblik
Eindelijk was het zover: we konden alle registers opentrekken om het dorpsfeest
Ossenisse-Zeedorp te vieren op 23 en 24 juli. Door de ogen van Ina den Hamer,
mede-organisator.

Zaterdag De Snisser-Alleskunner werd ingezet met
een quiz waar alle aanwezigen aan konden meedoen.
Bij elk goed antwoord verzamelde je munten. De 10
personen met de meeste muntjes gingen door naar
de tweede ronde. Die bestond uit spelelementen
waarbij steeds 2 personen afvielen. Er werd hard
gestreden bij het waterspel, de memoblaadjes die
maar niet wilden plakken en wat te denken van de
krachtmeting waarbij de laatste 2 dames een
luchtbed leeg moesten persen. Anouk Janssen werd
de winnaar. Zij ging met een theaterbon huiswaarts.
De tweede plaats was voor Febe Bareman.

Aan het eind van de middag installeerden de
muzikanten Lenno & Friends zich op het veld bij het
terras van Hof ter Nesse. Wat een ontspannen sfeer:
live muziek van eigen bodem  door Lenno, Jan, André
en Eddie. De mannen zaten voor de bus lekker muziek te maken. Het gevoel van de
seventies was even terug. Daarna werd het terras ingenomen door nog meer inwoners van
Snis en Zeedorp om te genieten van de barbecue. Smikkelen en smullen van de kook- en
bakkunsten van de Bakker Bakt. Op deze zwoele zomeravond was het helemaal geen punt
om lang te tafelen en te genieten van een drankje. De echte dansliefhebbers konden in ‘t
Schallemaaj aan hun trekken komen met de rapper Bustaflax.

Zondag Sport en spel, voor jong en oud! Dat was de slogan om iedereen actief te krijgen
op de tweede dag van het dorpsfeest. Dat dit enthousiasme opwekte, was te zien aan de
deelnemers die op strijdvaardige manier aan het spelparcours meededen. Vriendjes en
vriendinnetjes streden om de beste te zijn of net iets beter te zijn dan hun ouders of opa
of oma. Een heus circuit in de speeltuin. Dat deze actieve deelnemers hongerig werden
was te zien aan de hoeveelheid broodjes met knakworst die verdwenen. Iedereen was
winnaar, dus voor ieder een (pr)ijsje!

Net na de middag werden door de juryleden See en Sven  de 5 taarten beoordeeld die
ingezonden waren voor de bakwedstrijd. De taarten werden gekeurd op uiterlijk,
afwerking en smaak. Ella (uit de Dorpsstraat) won de hoofdprijs: een bakbijbel. Ook voor
de andere taartenbakkers was er een prijs. Van de taarten werd heerlijk gesmuld door alle
gasten die bij de korenmiddag aanwezig waren.

Korenmiddag op Snis: een hele happening vol muziek en zang. Gevlucht vanwege de hoge
temperatuur buiten, zat iedereen in het dorpshuis te genieten van onder andere De
Dekzwabbers, het koor Volluid en ons eigen koor De Hoge Noo(d)t. Een blij gevoel maakte
zich van iedere toehoorder
meester en de zangers zelf
straalden bij het zingen van
hun bekende nummers.
Het was een echt feest
waar ieder genoot en nog
enkele uren nableef om
een ijsje, hamburger, wafel
of loempia te proeven van
de kraampjes die rondom
het plein stonden.

Lenno & Friends

Dorpsagenda
Hof ter Nesse - Wekelijks
Voor meest recente info zie altijd website
Maandag
18:30 uur Scheldestappers
20:00 uur Tai-Chi
Dinsdag
10:00 uur QIGong
19:15 uur Bodyfit
Woensdag
19:15 uur Country les
Donderdag
14:00 uur Prijskaarten bieden & jokeren
2e + 4e vrijdag van de maand
10:00 uur Dorpskamer

Clubkaarten
19:30 uur 15 oktober, 19 november
Gaaibollen
19:30 uur 16 oktober, 20 november
Kerstviering
14:00 uur 11 december
Prijskaarten
14:00 uur 26 december

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

Café ´t Schallemaaj
Voor activiteiten check Facebook
https://www.facebook.com/schallemaaj en
website https://schallemaaj.weebly.com/.

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
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
https://www.facebook.com/schallemaaj
https://schallemaaj.weebly.com/
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7de d’Ossekoppenloop
Op zaterdag 10 september verzamelden
zich weer vele vrijwilligers in en om Hof
ter Nesse om de 7de d’Ossekoppenloop in
goede banen te leiden. Gewoon
fantastisch!

‘s Morgens was het met veel onweer, wind
en regen nog even een vraag of de loop
wel door kon gaan. Nog een jaar
uitstellen? En er was al zo veel werk
verzet, gelukkig kwamen de opklaringen
op tijd.

Het slechte weer is waarschijnlijk een
reden waarom er toch minder lopers
waren dan gebruikelijk. Maar met ruim 70
deelnemers was het toch nog een mooie
opkomst. De prijzentafel was uitsluitend
gevuld met lokale prijzen: wat een gulle
giften van de bewoners!

Voor de vrijwilligers en de lopers was er
weer een speciaal biertje van Brouwerij
De Kip. Na de loop werd er nog heerlijk
nagepraat en was het een gezellige
bedoening in Hof ter Nesse.

Op elke afstand liepen er Snissenjèrs mee
en die werden in de bloemetjes gezet,
Eddy de Caluwé, Hilair Verdurmen, George
Valckx en Wim de Mul mochten elk een
rode roos ontvangen.

Daarnaast waren er bloemen voor de
snelste dame en heer op elke afstand.
Op de lange afstand was Mark Verhagen
de snelste en Margo Hermans
overhandigde hem de bloemen.

Samen: een oproep aan jou
Ossenisse-Zeedorp is een actieve gemeenschap. En zonder hulp van bewoners, ook
financieel, kunnen we niet.

Dorpskamer
De herfst is weer
begonnen en daarmee
start ook weer het
nieuwe seizoen voor de
Dorpskamer en de
Dorpskeuken. De
Dorpskamer is iedere 2e

en 4e vrijdag van de
maand om 10 uur in Hof
ter Nesse. Een populaire ontmoetingsplek voor jong en oud met koffie of thee en wat
lekkers, de krant, het laatste nieuws wordt besproken, sommigen breien of haken en er
wordt kleding versteld.

Subsidies: nieuw beleid
Sinds vorig jaar is er een nieuw beleid voor subsidieaanvragen voor organisaties en
verenigingen. De activiteiten worden nu bekeken op ‘maatschappelijke meerwaarde’. Dat
leek onze een prachtige mogelijkheid voor de kleinschalige activiteiten in onze
gemeenschap. Voor de leefbaarheid van het dorp en om een actief en betrokken dorp te
kunnen zijn, is het heel belangrijk om een tegemoetkoming te krijgen. Het is dan mogelijk
om met een relatief kleine groep zowel instructie te krijgen, de zaal te betalen en de
activiteit gezellig aan te kleden tegen een betaalbare eigen bijdrage. Vorig jaar was dit voor
ons een experiment. En het lukte, we hebben voor alle activiteiten die we opgevoerd
hebben het gevraagde bedrag gekregen. De gemeente geeft zo blijk van haar tevredenheid
over de veelheid aan activiteiten op het dorp, de inzet van vrijwilligers en de levendigheid
van het dorp.

Subsidie: aanvraag voor 2023 ingediend
Dit jaar hebben we voor de subsidieaanvraag een en ander opnieuw bekeken, bijgesteld,
nieuwe activiteiten opgevoerd. De datum om de aanvragen in te dienen is nu verstreken.
Nu is het wachten op toekenning van de subsidies.

Subsidie: er is veel mogelijk
Volgend jaar gaan wij er opnieuw voor zitten. Mocht je het idee hebben dat jullie activiteit
ook wel wat extra geld kan gebruiken: meld het ons! Mocht je het komende jaar ideeën
krijgen om uit te voeren: financiën hoeven geen belemmering te zijn. Ook individuen
kunnen een aanvraag doen mits de activiteit onder andere maatschappelijk meerwaarde
heeft, toegankelijk is voor alle inwoners et cetera en onder €1000,=
(https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Zorg_Welzijn/Aanvragen_subsidie_voor_organi
saties_verenigingen#product-conditions). Een aanvraag hiervoor kan op ieder moment in
het jaar gedaan worden. Ook daarvoor geldt: als je hulp daarbij nodig hebt, vraag het ons.
We hebben intussen ervaring.

Wij hebben hulp nodig!
Wij hebben heel veel organisaties in ons dorp met veel actieve vrijwilligers. Maar op dit
moment stoppen er een aantal mensen, die zich jarenlang heel goed ingezet hebben.
Hulde voor deze mensen! Dit betekent wel dat er een aantal ‘gaten’ vallen binnen onze
gemeenschap, waar we invulling voor zoeken. Wil je actief zijn in ons dorp, meld je. Er is
altijd een passende activiteit te vinden.

Ideeën of klachten: neem contact op
Als je vragen hebt voor of aan de dorpsraad, klachten hebt of nieuwe ideeën voor ons
dorp laat het ons weten. Het snelst werkt een whatsapp of telefoontje naar Ineke Elbers
0651846830, Arnold Mannaert 0654750840 of Bas Janssen 0640759534.

https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Zorg_Welzijn/Aanvragen_subsidie_voor_organisaties_verenigingen#product-conditions
https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Zorg_Welzijn/Aanvragen_subsidie_voor_organisaties_verenigingen#product-conditions

