
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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Toentertijd

De pleisterplaats van de Snis: Café Hermans
Ieder dorp had vroeger wel zijn pleisterplaats: die plek waar je heen kon om wat te eten, te drinken of te rusten. Het typische van
een pleisterplaats was, dat deze vaak te vinden was tegenover de plaatselijke kerk. Op de Snis was het niet anders. De Snis had in
glorietijd wel zo’n 13 cafés. Maar dé pleisterplaats van de Snis was Café Hermans.

Leo Hermans en Marie Valckx baatten het uit. Net als in andere dorpen
was het gebouw er eentje met karakteristieke kleine steentjes, dat rond
1900 moet zijn gebouwd. Voor degenen die het niet gekend hebben: het
stond recht tegenover onze kerk in de Dorpsstraat en had de uitstraling
van een bruin café. Het café had 2 voordeuren. De linker was om binnen te
komen aan de linkerkant in een smalle ruimte die dienst deed als
levensmiddelenwinkel. De winkel werd voornamelijk gerund door Marie.
Ossenisse had daarmee, samen met Frans Rademakers en Lee op het
Zeedorp, 3 levensmiddelenwinkels. De rechterdeur leidde naar het café
met de typische invloeden van een bruin café. Een schitterende oude
toog, een spiegel in het midden en een toupebiljart. Via 2 schuifdeuren
kwam je bij nog een zaaltje achter. Dat was nodig in drukke tijden, zoals de
plaatselijk kermis, en het werd ook gebruikt als ruimte om te eten. Er was
een typische Belgische invloed dat al te zien was door de 2 windschermen
van Stella Artois aan de zijkanten aan de gevels en de typische Belgische
volkssporten die er werden beoefend. Schieten op de liggende wip deed
men aan de zijkant rechts en bij drukke schietingen mocht er ook gebruik
gemaakt worden van het terrein van de familie George Hermans. De
Dorpsstraat vol met auto’s en gemoedelijkheid! Want vanuit heel de streek
was er een kalender georganiseerd waar de schutters uit omliggende
plaatsen langs trokken om hun sport te beoefenen. Gaaibollen deed men

ook op het ‘schuttersterrein’. Het zaaltje achter was het domein van pierbollen voor paling. Al deze verenigingen moesten natuurlijk één
keer per jaar ‘tjerren’. Dat was vaak ook paling eten in het achterzaaltje. En dan vergeten we nog de combinatie met de kerk. Elke
zondagochtend om 10 uur was er de Hoogmis. Eerst natuurlijk een bezoek aan de kerk tegenover. Het verhaal gaat dat in vroegere tijden
de rijke boeren met paard en wagen kwamen. En dat hun spannen links en rechts van de pleisterplaats werden opgestald. Daarna staken
ze steevast over naar de pleisterplaats van het dorp. Op de Snis was het niet anders. De stoep voor Café Hermans werd dan even de
bijkletsplek van verschillende groepjes die van tevoren al bekend waren: jeugd, boeren die de toestand in de polder doornamen en
vrouwen, net als in de kerk ieder apart. Na het bijkletsen ging men Café Hermans binnen om verder te kletsen bij pot en pint. Of om te
kaarten. Sommigen konden er geen genoeg van krijgen en bezochten het café tussendoor om te kijken ‘of ze gespannen konden raken’.
Oftewel genoeg gegadigden om samen een potje te kaarten.

Nadat Leo en Marie op leeftijd waren heeft Peter Rottier het café nog jaren uitgebaat. Daarna heeft familie Pankow het overgenomen.
Daarmee kwam ook nog een duivenvereniging op de Snis.

Midden jaren ’80 van de vorige eeuw is door brand een einde gekomen aan Café Hermans. De verenigingen zijn na de brand verhuisd
naar dorpshuis Hof  ter Nesse. Sindsdien is de plek een groene puist tegenover de kerk. Een plek waar veel geschiedenis ligt. Veel (oud-)
Snissenjèrs denken met een glimlach terug aan de plek waar ze wellicht hun eerst pint dronken.



pagina 2 van 4 juli 2021

NLDoet

Schoolpaadje en ‘t
veld opgeknapt

Zaterdag 29 mei was het weer zover:
vrijwilligers in ons dorp staken de handen
uit de mouwen voor NLDoet.

Er werd geschoffeld, gesnoeid en geveegd.
Het dorpshart ligt er weer prachtig bij.
Maar dat komt niet alleen door NLDoet,
de grootste vrijwilligersactie van
Nederland van het Oranje Fonds. “Een
groep dorpsbewoners met groene vingers
onderhoudt het park. Deze dag is een
leuke extra, anderen kunnen aanhaken en
zo krijgen we nog meer gedaan.”

Een eindje verderop werd er door een
handvol dorpsgenoten druk gewerkt aan
het schoolpaadje. Er lagen stenen los en
er waren verzakkingen. “Veel mensen
gebruiken dit paadje als korte route naar
het dorpshart, maar als je slecht ter been
bent, of in een rolstoel zit, dan is het haast
ondoenlijk.”

Samenvatting uit tekst: BNDeStem 29 mei
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Snissenjèrs

Ruud en Hanneke Knaap
Vlak voor de tweede lockdown, op 22 december 2020, zijn Ruud en Hanneke Knaap
komen wonen in het huis aan Lageweg 4.

Ruud is geboren in Den Haag, Hanneke in Utrecht. Zij leerden elkaar kennen toen zij een
jaar of 19 waren, op de camping in Woerden waar hun beider families stonden. Ruud was
juist aan de slag gegaan als elektrotechnieker. Hanneke hielp al mee in het financieel
adviesbureau van haar vader en volgde een opleiding tot directiesecretaresse. Hanneke’s
vader wist Ruud over te halen toch weer terug in de boeken te duiken en om te scholen,
zodat ook hij mee in het bedrijf kon stappen. Na er jaren samen in te hebben gewerkt,
namen ze het bedrijf zo’n 25 jaar geleden over.

Begin vorig jaar zetten ze hun huis - een woonboerderij - te koop, in aanloop naar
toekomstig pensioen en het plan om te verhuizen naar een streek dichter bij Brussel. Daar
woont hun zoon met zijn partner en 2 zoontjes van 3 en 5 jaar. Ze hebben 20 jaar op de
boerderij in Schelluinen bij Gorinchem gewoond.

Onverwacht was het huis heel snel verkocht, gelukkig kon de vennoot het financieel
adviesbureau overnemen. Zo was de verhuis en het pensioen er eerder dan verwacht.
Voor hun schapen, geiten, (mini)paarden en koi-karpers vonden ze ook goede nieuwe
thuizen. Hun laatste poes overleed 3 maanden voor de verhuis. Ze hebben er bewust voor
gekozen geen hond of kat meer te nemen. Ze willen zonder zorgen op pad kunnen gaan en
de nieuwe omgeving verkennen of op de kleinkinderen gaan passen. Helaas is het door
corona nog niet veel van veel uitstapjes gekomen. Ze kijken ook uit naar de vele
activiteiten die Ossenisse rijk is. Ondanks de beperkte sociale contacten hebben ze het
toch al reuze naar hun zin op de Snis.

Nu ze de zaak hebben verkocht is er tijd voor hobby’s. Ruud heeft zijn vaarbewijs gehaald.
Hij heeft een visstek ontdekt in Kuitaart. Verder is er tijd om modelbouw, airbrush en
beeldhouwen in speksteen weer op te pakken. In het verleden heeft hij op sportniveau
paarden gemend, door een auto-ongeluk ging dat helaas niet meer. Van muziek en dansen
houden ze allebei, onder andere rock & roll. In de jaren 80, organiseerden zij verschillende
malen per jaar rock & roll-feestjes voor vrienden.

Hanneke heeft vroeger nog gitaar gespeeld. Waterskiën deed zij ook, maar ze zit nu liever
in de boot. Verder heeft ze naast haar werk altijd gezorgd voor de vele dieren en later ook
voor haar ouders. Ze is erg ondernemend en kijkt ernaar uit de omgeving verder te
verkennen al fietsend, wandelend of met het toekomstige bootje.

mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
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Ontwikkelingen op het dorp

De Snis gaat weer open
Nu de lockdown weer voorbij is en de wereld opnieuw langzaam open gaat, staan we stil
bij wat voor gevolgen dit heeft gehad voor onze gemeenschap. Naast alle lokale
ondernemers, werd ook ons dorpshuis Hof ter Nesse zwaar getroffen door de lockdown.

Geen inkomsten maar wel uitgaven Hof ter Nesse is een geheel zelfstandig draaiend
dorpshuis, zonder subsidie. Er waren geen inkomsten, maar wel vaste uitgaven. Een
moeilijke tijd! Daarnaast is er natuurlijk het sociale aspect. Want als ontmoetingsplaats
fungeren maar langdurig gedwongen gesloten zijn, heeft natuurlijk ook gevolgen voor het
gevoel van samenzijn in een gemeenschap.

Groene Vingers Gelukkig kon het onderhoud van het Dorpshart wel doorgaan: de
vrijwilligers die deelnemen aan Groene Vingers waren er met regelmaat te vinden.
Daardoor is het terrein rondom het dorpshuis nog steeds een groene oase midden in ons
dorp.

Keukenrenovatie De afgelopen periode werd erg nuttig gebruikt om de keuken van Hof ter
Nesse onder handen te nemen. Vanaf najaar 2020 tot en met april 2021 is de
keukenruimte gestript, gerenoveerd en werd een nieuwe keuken geplaatst. Ook is de hele
elektrische installatie (stoppenkasten en dergelijke) in het gebouw vernieuwd. Hierdoor is
de brandveiligheid verbeterd.

Wandelen Elkaar ontmoeten op de wekelijkse wandelavond kon gelukkig wel lang en vaak
doorgaan. Zo kwamen niet alle sociale contacten helemaal stil te liggen!

Langzaamaan weer van start Met ingang van eind juni zijn in Hof ter Nesse weer
activiteiten opgestart. Hoewel de coronamaatregelen grotendeels zijn vervallen, geldt nog
wel de 1,5-meter regel. Hierdoor is het maximale aantal mensen in de grote zaal beperkt
tot 30. Met andere woorden: veel kan weer, maar niet alles.

Hoe nauw is het contact Alles is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe nauw kom je
met elkaar in contact en welke gebruiksvoorwerpen heb je samen te delen? Ieder zal
snappen dat dus kaarten en gaaibollen nog niet kan en nog niet zijn opgestart. Zodra dit
kan en mag zal dit natuurlijk weer gebeuren. Alle andere sociale ontmoetingen worden
natuurlijk wel opgestart.

Ontmoetingsplaats Op vrijdag 25 juni was het de 1e Dorpskamer. Dè ontmoetingsplaats
voor een bakje koffie, wat kletsen of om samen creatief bezig te zijn. Laagdrempelig en
iedereen is welkom! Na de vakantie staat de Dorpskamer weer regulier 2-wekelijks op de
agenda.

Wekelijkse activiteiten Alle andere wekelijkse activiteiten zoals Qigong, Bodyfit en
Country Dance zijn gestart of zullen spoedig starten. Elke maand, vanaf 18 juli, vindt  er
weer een schieting vinden.

Activiteiten vanuit Dorpsraad In het weekend van 23, 24 en 25 juli heeft de Dorpsraad
ook activiteiten op de agenda gezet. Vrijdagmiddag 23 juli wordt de nieuwe keuken
formeel geopend. En noteer ook alvast zaterdag 24 juli voor het jaarlijkse Dorpsfeest en
barbecue. En zondag 25 juli voor een puzzelfietstocht.
En onder voorbehoud: op zaterdag 11 september staat d’Ossekoppenloop ingepland.

Saamhorigheid is groot Was je vroeger een trouwe bezoeker, kom dan weer langs. Het
mag weer en we hebben je gemist! Nog nooit geweest? Wil je verder inburgeren of
dorpsgenoten ontmoeten? Dan is dit de kans! Want voor de 1e keer weer binnenkomen
geldt voor iedereen! Laten we weer waar maken zoals de plaatselijke krant vermeld: de
saamhorigheid is groot  op de Snis. We kunnen en willen elkaar weer ontmoeten en gaan
daar ook weer werk van maken.

Snis gaat ook weer open Hou de agenda van ’t Schallemaaj in de gaten, want ook daar
gaat weer van alles gebeuren. Het is zomer en dus op de campings is ook van alles te
beleven. Dus geniet weer van alle plaatselijke activiteiten op de Snis.

We komen elkaar vast wel ergens weer tegen!

Dorpsagenda
Hof ter Nesse - Wekelijks
Voor meest recente info zie website
Ma 18.30u De Scheldestappers
Ma 20.00u Qigong-Taiji
Di 19.15u Bodyfit
Wo 20.00u Beginners Country Dance
2e+4e vrijdag 10.00u Dorpskamer

Schieting, start om 14.30u
18 juli, 1 augustus, 12 september
26 september, 17 oktober, 31 oktober

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

Café ´t Schallemaaj
Voor activiteiten houd Facebook
https://www.facebook.com/schallemaaj en
website https://schallemaaj.weebly.com/ in
de gaten.

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

Zeeuws
IJ oi een stramein jerrebezen beet
(even hardop lezen)

Hij had een vergiet met aardbeien
in zijn handen

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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Natuurpakket Westerschelde

Project natuurherstel
in de Westerschelde

In de Westerschelde, bij buurtschap
Kreverhille aan de buitenzijde van de
zeedijk, heeft aannemer Van Oord voor
Provincie Zeeland vorig jaar het
middenstuk van de Scharrendam verlaagd.

Waardevolle getijdennatuur
Daarnaast zijn 2 veilige plekken
(hoogwatervluchtplaatsen) voor vogels
aangelegd die in juli 2021 nog voorzien
worden van extra stenen. De laatste stap is
het plaatsen van een palenrij op de Platen
van Ossenisse. Door deze maatregelen
komt meer zand en voedselrijk slib op de
zandplaat en op deze manier ontstaat
waardevolle getijdennatuur en een nieuwe
plek voor vogels.

Succesvolle proef
Vanaf eind juli 2021 start de aannemer met
het daadwerkelijk plaatsen van de houten
palen op de Platen van Ossenisse. In maart
2021 heeft de aannemer op de zandplaat al
een succesvolle proef uitgevoerd. Hierdoor
heeft Van Oord meer inzicht gekregen in de
juiste paallengte en de werkmethode.

513 palen op Platen van Ossenisse
In totaal worden 513 palen geplaatst over
een lengte van 308 meter. Alle palen
worden aangebracht tijdens hoogwater. De
palenrij zorgt voor een verlaging van de
stroomsnelheid van het water en
beschermt de Platen van Ossenisse tegen
erosie. Voor het borgen van de veiligheid
van de scheepvaart in de Westerschelde
worden op deze palenrij, om de 50 meter,
radarreflectoren aangebracht.

Lees ook:
https://www.ossenisse-zeedorp.nl/images/
Snisser_Nieuwsbrief/archief_pdf/Snisser-a
pril-2020.pdf (bladzijde 3).

Vragen?
Stuur een email naar
natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl of
bel 06-50419135. Meer info op
www.zeeland.nl/natuurpakket

Plannen smeden én ook uitvoeren
Dorpsgenoten zijn bezig met plannenmakerij: in de zomervakantie een half uurtje
bewegen door Hulst voor Elkaar. En in september starten lessen voor Nordic Walking. Jos
Heerkens neemt Tai chi/ Qi gong over. Zij splitst de groep in Tai chi (maandagavond) en
Qi gong op een ochtend. En 11 september d’Ossekoppenloop (onder voorbehoud).

De groep Groeiactiviteiten maakte met veel enthousiasme en creativiteit plannen voor
een dorpsfeest. Wij hebben er zin in, jullie ook? Het is een prima gelegenheid elkaar weer
te ontmoeten en met nieuwe bewoners kennis te maken.

Opening keuken en taartenbakwedstrijd
We starten 23 juli om 19.00 uur met de officiële opening van de keuken. De keuken is met
hulp en inzet van dorpsgenoten, sponsoren en vakkundige professionals gerealiseerd. Dan
is het tijd voor bezichtiging van de keuken en kijken naar en proeven van de taarten die
worden gemaakt voor de grote taartenbakwedstrijd ‘Heel de Snis Bakt’. Publiek én
deskundige jury beoordelen de taarten. Dit wordt omlijst met muziek van het trio ‘SonnyB
Jazz3’. Wij nodigen jou uit bij de feestelijke opening aanwezig te zijn en van de taarten,
gemaakt door Snissenjèrs, en de muziek te genieten. Jouw aanwezigheid is een beloning
voor de inzet van dorpsgenoten die zich inzetten om ons dorp leefbaar te houden!

Dorpsfeest: quiz, wedstrijd, barbecue en fietspuzzeltocht
Zaterdagmiddag 24 juli is er een behendigheidswedstrijd ‘De Snisser Alleskunner’ en een
quiz. ’s Avonds wordt de barbecue verzorgd door Koen en Bernita van onze plaatselijke
‘Bakker Bakt’. Muziek is er van Frans Verwilligen (Klein Geluk - Hulst voor Elkaar) en daarna
een disco met “Dj Just Bas”.
Zondagochtend 25 juli sluiten we af met een fietspuzzeltocht voor alle leeftijden. Ga naar
http://ossenisse-zeedorp.nl/index.php/activiteiten/dorpsfeest/684-programma-dorpsfeest
voor meer en de meest recente informatie, tijden en aanmelding. Gezien de coronaregels
van 1,5 meter en de onvoorspelbaarheid van het weer, zorgen we ervoor dat we ook
buiten droog kunnen zitten.

Reanimatie/AED: infoavond en/of cursus
Nog geen maand geleden hadden we in Ossenisse-Zeedorp te maken met 2 reanimaties in
een week tijd. Dit riep veel vragen op bij onze inwoners, zoals: waar hangt de AED, kan ik
die bedienen, hoe kom ik daarbij, hoe werkt dit in Nederland, wie kan er reanimeren, waar
kan ik mijn herhalingscursus volgen of waar kan ik een opleiding volgen. In het dorp
hebben wij een deskundige: Roald Jonkman van ‘Jonkman Opleidingen’. Hij biedt een
informatieavond aan op donderdag 22 juli, start 19.30 uur om de vragen te beantwoorden
en te illustreren wat er allemaal bij komt kijken. Donderdag 9 september kan hij bij
voldoende belangstelling een herhalingscursus voor hartreanimatie verzorgen. Ook kan er
een basiscursus van meerdere avonden gegeven worden. Kosten per avond: € 5. Vanwege
organisatie en groepsgrootte vooraf aanmelden via info@ineke-elbers.nl of 0651846830.

Lief en leed straatje
Hulst voor Elkaar heeft per straat of kleine buurt een potje beschikbaar om bij lief en leed
van de bewoners een aardigheidje te verzorgen. Per jaar krijgt de aangemelde straat/
buurt € 100 hiervoor. Voor Ossenisse hebben Ellie Suijker, Kipstraat 1 en voor Zeedorp
Liesbeth de Bruijn, Zeedorp 39 zich aangemeld. Als je iemand kent voor wie dit fijn zou
zijn: neem contact op met Liesbeth (0620044447) of Ellie (0639803806).

Gemeente Hulst
Gemeente Hulst heeft de afgelopen tijd een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd
over het participatieplan van de gemeente om bewoners beter te betrekken bij
gemeentebeleid, een bijeenkomst over omgaan met verkeersknelpunten, het gebruik van
de buitenruimte en over de energietransitie: Hulst van het gas af. Wij hebben
deelgenomen aan deze bijeenkomsten en zullen op deze onderwerpen terugkomen als er
meer over te melden is.
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