
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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Drukte op ‘t dorp

In de omgeving

Eel de wjereld draoit om de Snis
Oftewel heel de wereld draait om de Snis. ‘t Is misschien wat veel gezegd. En
natuurlijk vinden wij als inwoners de Snis een heel belangrijk pleksken, maar hoe je
het ook draait of keert heel de wereld moet om de Snis heen. We hebben het hier
over de scheepvaart! Het is zomer en daarmee is de kans groot dat velen eens wat
meer even ‘de kop boven de zeedijk’ steken. Steeds een wisselend beeld van
weersomstandigheden, ‘t tij en scheepvaart. Een kijkje achter deze boeiende wereld.

Heel de wereld trekt aan ons voorbij. Op een half uur aan de dijk gaan boten vanuit
Amerika, Noorwegen of Marokko achter elkaar langs het Zeedorp. Er hangt een hele
wereld achter deze altijd draaiende scheepvaart. Steeds zijn ze een half uur kwijt in
deze ‘just in time’-wereldeconomie aan die ’de draoi om de Snis’.

Bestemming: wereldhaven Antwerpen. Met weet niet hoeveel schepen uit hoeveel
landen die steeds langs onze zeedijk trekken. Wat cijfers: in het 1e kwartaal van dit
jaar deden 3.350 schepen Antwerpen aan, waarvan het gros de droai moest maken.
Met 2.730.000 containers, is dat bijna 1 miljoen per maand, de 2e containerhaven in
Europa. Per uur zijn er 40 containerbewegingen per kraan. Antwerpen is daarnaast
belangrijke doorvoerhaven verder het vaste land in. Ook 50.000 binnenschepen doen
jaarlijks de haven van Antwerpen aan. Wat wordt er allemaal in vervoerd? Vroeger
waren er bulkzakken en grind zichtbaar, nu is alles verstopt in containers. Alles wat op
de wereld (illegaal) te koop is, passeert ook het Puttenstrand.

Waar we wel veiligheid in vinden, is het uitmuntende verkeerssysteem dat in de loop der jaren is ontwikkeld. Waar tot pakweg de
jaren ‘70-’80 eens per anderhalf jaar wel een boot vast kwam te zitten ergens rond de Snis (dan zag het zwart van het volk op de
zeedijk) maken we dit nu nog maar zelden mee. De druppel was een stranding bij Terneuzen met een benzinetanker zo rond 1970. Tot
die tijd was alleen een marifoon voldoende om het verkeer te leiden. De Belgische en Nederlandse overheid hebben toen de
Schelderadarketen opgericht met verkeerscentrales in Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen, Hansweert en Zandvliet.

Elk schip dat zich voor de Westerschelde aanbiedt, moet zich aanmelden en komt in het systeem. Het schip wordt genoteerd met
lading en hoeveel bemanning er aan boord is. Dit is belangrijk bij een calamiteit. De radar pikt deze boot natuurlijk op. Daarnaast
heeft men de Westerschelde ingedeeld in blokken. Per blok is er contact met de verkeerscentrale van dat blok, die de situatie in dat
blok actueel meedeelt en het schip door dat blok loodst. Op de bekende scanner VHF-frequenties kun je prima, van je bankje op de
Knuitershoek, volgen hoe een en ander verloopt.

Ook  is er het AIS (Automatc Identification Stystem) waarbij het schip zelf positie, koers en snelheid uitzendt. Deze informatie kan ook
door andere schepen worden opgepakt en natuurlijk door de verkeerspost. Alle radarbeelden en gesprekken worden daarnaast
opgenomen om alles nog eens na te kunnen gaan.

Omdat niet heel de wereld de Schelde kent, is het afhankelijk van de grootte en vracht van de schepen ook nog  verplicht een loods
aan boord te hebben vanaf de rede van Vlissingen. Zo’n loods kent elke bocht in de Schelde als zijn of haar broekzak. Strandingen op
de Platen van Ossenisse zijn dus bijna uitgesloten.

Dan is er ook het internet. Waar vroeger alle schepen ter wereld werden genoteerd in het Lloyds Register of Ships (de Dikke van
Dale van de scheepvaart) hebben we nu apps. Bekendste zijn Marine Traffic, Vessel Radar en VesselFinder. Hiermee kan je eenvoudig
terugvinden wat er ter hoogte van de Snisse wateren vaart. De techniek staat voor niks: met één klik komt het schip in beeld met
bouwjaar, lengte en breedte en wat het kan laden. vervolg op blz. 2
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Actueel zie je waar het schip van over
de wereldzee vandaan komt of waar het
naartoe gaat varen en wanneer
aankomt! Met een volgende klik heb je
de haven van bestemming, soms in de
verste onbekende oorden, al in beeld!
Zelfs vanaf je luie stoel, wanneer er
weer eens een kasteel boven de dijk
steekt. En actueel nu op Snis, vind je
dankzij scheepsspotters, het schip ook
terug op foto’s in allerlei werelddelen.
Veel rederijen hebben vaste lijndiensten
die in regelmaat op Antwerpen varen.
Sommige schepen, of zusterschepen
ervan, zie je dan ook regelmatig terug
verschijnen voor onze dijk.

Binnenkort zullen ze allemaal weer even
wijken voor een bijzondere gebeurtenis:
Het is weer Sail Antwerpen van 22-25
juli in Antwerpen. De mooiste oude
zeilschepen gaan het Zeedorp dus  weer
passeren! Noteer in de agenda en volg
ze aan de dijk.

Terug naar vroeger dus toen men nog
afhankelijk was van alleen het zicht.
Toen was namelijk ook de kerktoren van
de Snis een baken voor de zee! Op oude
zeekaarten is deze dan ook terug te
vinden. Kwam je van over heel de
wereld en je zag de kerktoren van de
Snis, dan wist je het wel: na dat rondje
rond de toren, kwam Antwerpen in
zicht, bestemming bereikt!
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Zeeuws
IJ ging naor gunter

Hij sloeg af naar daar.

Snissenjèr

Adinda Gorsele
Sinds de zomer van 2020 woont Adinda op de Snis. Ze woont in het laatste huis aan het
Molenpad dat nog tot de kern van Ossenisse behoort. Daarna begint het buitengebied.

Het huis waar ze woont is perfect in orde. Ze heeft enkel wat schilderwerk gehad en ze
woont er reuze naar haar zin. Ze was in eerste instantie verliefd geworden op het huisje,
maar ondertussen heel blij dat het in Ossenisse staat, waar ze zo naar de dijk kan
wandelen en van de rust en de ruimte kan genieten.

Adinda is geboren in 1989 en opgegroeid in Hulst en Heikant. Na de HAVO aan het
Reynaert College in Hulst is ze in Breda International Toerisme Management gaan
studeren. Voor haar studie en daarna haar werk heeft ze veel gereisd en ook nog een tijd
in Mexico gewoond. Ondertussen werkt ze weeral heel wat jaren voor Dow in Terneuzen.
Het werk in toerisme beviel niet meer, ze wilde doorgroeien en kreeg daar de kans niet
voor. Ook de tijd van de aanslagen in Tunesië en Brussel maakten het werk anders dan ze
voor ogen had. Nu gebruikt ze haar managementkennis en haar Spaans op haar werk bij
Dow waar ze de bevoorrading en planning doet van een plant in Spanje en een andere in
Polen. Dat doet ze nu een klein jaar, daarvoor werkte ze bij de logistiek voor Dow.

Ze is altijd graag blijven reizen. Tijdens corona kon ze niet veel reizen, maar met haar
nieuwe huis was dat niet zo erg. Thuiswerken vanaf de Snis was in het begin een uitdaging,
maar inmiddels bevalt het zo goed, dat ze nog altijd een aantal dagen in de week van thuis
uit werkt.

Ze hoopt dat ze ook weer meer kan gaan dansen. Salsa, dat doet ze al een jaar of 17. Nu
alles weer open is, is het tijd om dat terug op te pakken. Verder sport ze samen met enkele
vriendinnen eenmaal per week.

Voor ze op de Snis kwam wonen, woonde ze in Kloosterzande boven het pannenkoeken-
huis dat haar moeder uitbaat sinds Adinda 18 was. Ze heeft er vele zomervakanties en
weekenden meegeholpen en ze springt er regelmatig nog even bij als het druk is.

Wat haar ook vrijwel dagelijks naar Klooster brengt is haar paard, Aristo, dat ze al sinds
haar negende heeft. Ondertussen is het paard 27 en al een beetje een oud mannetje aan
het worden met hier en daar wat grijs, maar nog altijd fit. Ze hoopt dat hij nog vele jaartjes
voor de boeg heeft. Want afscheid nemen van een huisdier valt haar zwaar. Ze heeft een
poes op de Snis, maar die mag niet buiten komen. Toch zeker niet voor het huis, omdat
haar eerste katje voor haar deur is doodgereden.

mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl


juli  2022 pagina 3 van 4

Resort Knuitershoek

Nieuwe vakantiewoningen op de Snis
Aan de zuidrand van Camping ‘t Mussenist worden aan de Zeedijk binnenkort nieuwe
vakantiewoningen gebouwd. Het project kreeg de naam ‘Resort Knuitershoek’. Op het
grote perceel waren vóór 2010 reeds 5 woningen gebouwd en afgewerkt. Na jarenlange
stilstand heeft een projectontwikkelaar het project nu overgenomen en doorontwikkeld.

De initiatiefnemers kondigen aan dat er in een verkeersarm vakantiepark in totaal 23 luxe
vakantievilla’s komen, waarvan de meeste reeds verkocht zijn. De ondernemers zeggen
ook dat het vakantieresort ‘natuurinclusief’ wordt gerealiseerd met een uitstraling die
perfect past in het Zeeuws-Vlaamse landschap.

Luchtfoto Google Maps
Op de bovenzijde van de luchtfoto zijn
stacaravans en bungalows van camping
‘t Mussenist te zien. En daaronder
brengt deze foto de 5 bestaande huizen
in beeld en ook de 18 funderingen die
al ongeveer 15 jaar klaarliggen.

Inloopavond op 8 september
Op 8 september vindt van 19 uur tot 21 uur in Hof ter Nesse een inloopavond plaats. Daar
zullen de plannen en werkzaamheden toegelicht worden. Ook zal informatie gegeven
worden over de verdere ontwikkelingen (www.resort-knuitershoek.nl).

Oproep

d’Ossekoppenloop 10 september
Na afwezigheid van 2 jaar organiseren wij op zaterdag 10 september voor de 7e keer
d’Ossekoppenloop. We gaan ervan uit dat het ook dit jaar weer flink druk zal zijn op
Ossenisse, Zeedorp en de polders.

Jaarlijks regelden wij een grote hoeveelheid tombolaprijzen, zelfs van heinde en verre,
zodat zoveel mogelijk deelnemers een prijs mee naar huis konden nemen. Vanuit de
duurzaamheidsgedachte pakken we het dit keer kleiner aan. We willen het schenken van
prijzen uit de gelederen van ons dorp halen.

Oproep aan dorpsgenoten: schenk je ook een prijs?!
Langs deze weg doen wij als kernteam een oproep aan eenieder die het wandel- en
hardloopevenement een warm hart toedraagt: schenk jij een prijs? Denk daarbij aan een
zelfgebakken cake of appeltaart, een potje jam, een doosje eieren, een zakje aardappelen
of uien, een pakje koekjes, een pot honing, een flesje wijn, fruit van eigen kweek, of zuivel
van de eigen boerderij. Waarschijnlijk hebben jullie zelf ook goede ideeën over wat een
geschikte prijs kan zijn.

Aanlevermoment van de prijzen
Dit keer stellen Annemiek, Karin en Margo graag hun deur open om de prijzen aan te
nemen en wel op de volgende momenten:
● Annemiek, Lageweg 29, woensdag 7 en vrijdag 9 september van 10:00 tot 16:00 uur
● Karin, Lageweg 43, vrijdag 9 september van 16:00 tot 18:00 uur
● Margo, Lageweg 8, dinsdag 6 september van 18:30 tot 21:30 uur.
● Daarnaast is het mogelijk om op vrijdag 9 september van 19:30 tot 21:00 uur de prijs

die je schenkt aan te leveren in dorpshuis Hof ter Nesse.
Voorheen benoemden we alle prijzen apart op de FB-pagina van d’Ossekoppenloop. Dit
jaar zullen we 1 bericht maken waarin we vermelden dat de prijzen afkomstig zijn van
dorpsgenoten. Vind je het leuk om de winnaar van jouw prijs te laten weten wie de
schenker is, hang dan een naamkaartje aan de prijs.

Gezocht: nieuw lid kernteam d’Ossekoppenloop
De komende editie legt Margo haar taak als lid van het kernteam neer. We zijn dus op zoek
naar een dorpsgenoot die haar taak wil overnemen, waarbij belangrijk is dat je het
onderdeel Social Media leuk vindt.

Dorpsagenda
Hof ter Nesse - Wekelijks
Voor meest recente info zie altijd website
Vakantierooster
Maandag
18:30 uur Scheldestappers
Woensdag
19:30 uur Country les
Donderdag
14:00 uur Prijskaarten
1e vrijdag augustus
10:00 uur Dorpskamer
Juli en augustus
Geen Body Fit, Tai-Chi, Qi-Gong
Clubkaarten
16 juli, 20 augustus 19.30 uur
Gaaibollen
17 juli, 21 augustus, 18 september 19:30 uur
Vanaf september
Maandag
18:30 uur Scheldestappers
20:00 uur Tai-chi
Dinsdag
10:00 uur Qi Gong
19:15 uur Body Fit
Woensdag
19:30 uur Country les
Donderdag
14:00 uur Prijskaarten
Vrijdag 2e + 4e van de maand
10:00 uur Dorpskamer

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.resort-knuitershoek.nl/
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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Terugblik

Drukte op ‘t dorp
Wat een vrolijke sfeer was er tijdens de
stoep- en schuurverkoop van 16 april.
Wapperende vlaggen, een kleurrijke
verzameling van kraampjes en kleedjes in
het Dorpshart, soep en wafels in het
Dorpshuis, gerookte vis en blije mensen.

Gezelligheid en handel
Door Ossenisse en Zeedorp was er een
route met maar liefst 25 adressen waar
men spulletjes verkocht. Het prachtige
zonnige weer lokte iedereen naar buiten
en tussen de handel door was er alle tijd
voor een gezellig praatje.

Allerlei uitleg
Bij bierbrouwerij De Kip was het
brouwproces te volgen voor publiek en bij
Artuin genoten mensen van het erf met de
historische schuur, waar behalve planten
en tuinadvies, ook van alles te koop was.
Bij ’t Uilenist waren verschillende
activiteiten en mensen konden kijken bij
de roofvogels en uilen.

Historische wandeling
Om 14.00 uur startte in Hof ter Nesse de
1ste historie wandeling. Hieraan namen 50
mensen deel. De wandeling voerde,
tussen alle bedrijvigheid door, langs
voormalige cafés en er werden vele mooie
verhalen verteld.

Als organisatie kijken we terug op een
geslaagd evenement. Daarom:

Noteer alvast 8 april 2023
Volgend jaar zal de stoep- en
schuurverkoop op zaterdag 8 april worden
georganiseerd. Hopelijk met nóg meer
activiteiten en evenveel plezier.

Investeer in leefbaarheid van ons dorp
Na 2 jaar organiseren en afgelasten, ziet het er eindelijk naar uit dat het Dorpsfeest op
23 en 24 juli kan doorgaan. De werkgroep groeiactiviteiten heeft weer veel werk verzet
om een mooi en goed gevuld programma in elkaar te zetten. Je hebt het allemaal
kunnen lezen in de flyer, op de website en op facebook.

Contacten op het dorp: doe mee!
Vol spanning wachten we af hoe, na 2 jaar stilte, de opkomst voor het dorpsfeest zal zijn.
Het is een moment waarop ieder in ontspannen sfeer en spelenderwijs met dorpsgenoten
contact kan maken. En juist deze contacten zijn noodzakelijk voor de levendigheid en de
kracht van ons dorp. Dus als het even kan maak ruimte en doe mee!

Nieuwe tijden
We leven in een heftige tijd: problemen met opraken van grondstoffen, stikstof uitstoten,
pfas en andere schadelijke stoffen in de Westerschelde, vluchtelingen, gebrek aan
betaalbare woningen, oorlog in Oekraïne etcetera. Verschillen in standpunten hierover
kunnen groot zijn. Het is dan ook zo belangrijk om met elkaar aan de praat te blijven. De
ander niet kwalijk te nemen dat hij/zij een andere positie inneemt, gaat makkelijker als je
elkaar ook op andere gebieden meemaakt. En wie weet komen we tot leuke kleinschalige
ideeën om opbouwend de handen ineen te slaan!

Voorzitter Dorpsraad legt stokje neer
Hierbij kondig ik - Ineke - aan dat ik het voorzitterschap van de Dorpsraad Ossenisse-
Zeedorp ga neerleggen. Sinds 2005/2006 ben ik voorzitter van de Dorpsraad. Met een
aantal keren gewisselde ‘teams’ heb ik geprobeerd zo goed mogelijk de leefbaarheid van
het dorp te behouden en te bevorderen. In deze jaren heb ik veel geleerd, veel contacten
gelegd, veel bewoners leren kennen, allerlei bijeenkomsten bijgewoond op plaatselijk,
regionaal en provinciaal niveau.

Veel plezier beleefd aan het voorzitterschap
Het is een uitdagende leuke functie waarbij ik in al die jaren veel meegemaakt heb. Als
voorbeeld onder andere:
● Met een team dorpsgenoten steeds opnieuw beleid voor het dorp te maken;
● Dorpsbewoners betrekken bij plannen maken voor de leefbaarheid;
● Mee projecten ontwikkelen en financieren via subsidies en voor bijdragen uit fondsen

onderhandelen;
● Actie te voeren tot aan de Raad van State;
● Met mede dorps- en wijkraden van de gemeente Hulst krachten bundelen;
● Laagdrempelige toegang hebben tot gemeenteambtenaren, wethouders, bestuurders

en ambtenaren Waterschap;
● Meedenken met beleidsplannen van de gemeente;
● Enzovoorts.
Natuurlijk gaat dit over een grote tijdspanne en deed ik het niet alleen. Dank hierbij aan
alle leden van de Dorpsraad die ik meegemaakt heb en aan alle dorpsbewoners. Zij
hebben het mogelijk gemaakt dat ik veel plezier beleefd heb aan mijn voorzitterschap. Ik
heb al jaren gezocht naar opvolging maar niet gevonden. Misschien vond ik het ook te
leuk. Maar het is hoog tijd voor een nieuwe wind.

Nieuwe voorzitter gevraagd: meld je!
Vind je het leuk over beleid te praten?
Heb je een beetje lef, een beetje zin, een
beetje verantwoordelijkheidsgevoel?
Meld je dan bij mij via 06 51 84 68 30.
Vind je het tijd voor een andere aanpak?
Helemaal prima. Zie je er tegenop: er is
alle tijd om te leren. Wij willen je graag
meer vertellen en voorwaarden van beide
kanten bespreken. Wij van de Dorpsraad kijken uit naar jouw telefoontje!


