
deSnisser courant
Deze krant verschijnt 4 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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Noteer in je agenda: zondag 26 februari

Carnaval d’Ossekoppen: 33 jaor!!
We staan aan de vooravond van een komend carnaval. Een bijzondere: de carnavals-
stichting van de Snis bestaat 33 jaor! Een veelvoud van het zottegetal: in carnavalstermen
een jubileumjaar. Wie had er ooit gedacht, dat wij op de Snis nog eens carnaval zouden
gaan vieren… En wie had gedacht dat we dat 33 jaor zouden gaan volhouden?

Eind jaren ’80 werd het café Herberg De Jachthoorn in
de Kipstraat gebouwd. Onder leiding van Frans Pots
had het direct na opening een bloeiend bestaan. Met
wagenbouwers in de schuur van Peter de Waal aan de
toog, werden er plannen gesmeed om ook ‘iets aan
carnaval te gaan doen’ op de Snis. De zondag na
carnaval was er van oudsher een alternatieve optocht
in Kieldrecht, net over de grens. Daar gingen alle
wagenbouwers uit de streek heen, maar deze was net
ter ziele. Om toch wat te doen ‘s zondags na carnaval,
werd besloten tot ‘een rondje op de Snis’ te rijden.
Het eerste  jaar werd dit zo’n succes, dat iedereen
vond dat hieraan een vervolg moest komen. Een brief
ging over het dorp met de slogan ‘mogen wij ons even
voorstellen?’. Deze was geschreven door een aantal
enthousiaste dorpelingen die een oproep deden allen
te komen op de oprichtingsvergadering.

‘Volk genoeg’ kwam er opdagen, maar de aanwezige mannen waren toch wel wat
terughoudend om echt ja te zeggen. De talrijke aanwezige dames riepen daarop echter
spontaan uit dat ‘zij het dan wel zouden gaan doen’. Daarmee zijn we wellicht niet alleen
het kleinste dorp van ons land met een eigen Raad, maar ook de eerste vrouwelijke Raad
van Elf in Nederland in de geschiedenis!

Niet alleen onze Raad was bijzonder, maar ook onze 1e Prinses: Agnes Stoel van de
boerderij in de Dorpsstraat werd op 70-jarige leeftijd Prinses Agnes I.  De eerste  wagen
werd gebouwd in de schuur van de familie Stoel. Ons motto was dan ook: Altijd dwars op
de Snis, we hebben geen Prins maar een Miss! Iedereen vond het prachtig. Toenmalige
burgemeester Kessen, ook niet vies van een stuntke, voorop. Met Jopie en Fons als
hofheren hoorden we er helemaal bij.

Het jaar erop werd het  al serieuzer aangepakt. Er werd een echte wagen gebouwd in de
schuur van de familie Valckx aan de Lageweg. Veel bouwervaring hadden we niet, maar
Rudi en John hadden gouden handen en wezen ons de weg. We bouwden een prachtige
boot voor de Raad en de Prinses. Een boot vanwege de band die de Snis en Zeedurp al
eeuwen hebben met het water. De boot is in al die jaren ons domein gebleven voor de
optocht.

De optochten in die begintijd waren
ellenlang. Elk dorp of gehucht bouwde
een wagen. Niks strenge eisen of
polyester; met wat maten of ‘de straat’
meedoen was gewoon. Met een
recordaantal van zo’n 28 wagens bolden
in die tijd  de eerste wagens al over de
Walenoek het durp uit, terwijl de laatste
nog moesten starten onder de zeedijk. De
optocht werd geregeld op 2 A4-tjes.

In de loop der jaren hebben we de Snis
op de kaart gezet. Eén keer per jaar
filevorming op de Snis. En zo ook zorgen
voor wat leefbaarheid, of schwung, op
het dorp. De Snis op de kaart zetten:
denk je aan de Snis dan denk je aan
carnaval. Ontelbare keren zijn we ook  in
de media geweest. Al is het alleen al om
wat het een weekje later allemaal nog
teweeg brengt. Daarnaast traden we op
in het Scheldetheater met Rowen Heze,
werden uitgenodigd in het Big Brother
huis, en kregen onlangs nog de
Commissaris van de Koning op bezoek.

Ook zagen vele dingen het levenslicht: zo
brachten we onze eigen cd uit, brouwden
onze eigen Ossekoppenwijn en
Ossekoppenbier. Maar ook ‘nuttiger
zaken’ waar ieder wat aan heeft zoals de
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33 jaor!!
feesttas om het chagrijn van de coronatijd
te verlichten en niet te vergeten het
enorme succes van het uitbrengen van de
Snisse Vlag. Trots wappert deze in onze
mast en aan jouw gevel. Wij zijn van de
Snis en willen het weten ook!

In de loop der tijden is er ook heel veel
veranderd. Maar wat niet veranderd is,
is de harde kern. Dit is een groep
Snissenjèrs en mensen met Snis bloed,
die lief en leed al jaren met elkaar delen
en graag samen buiten komen. Anno
2023 tellen d’Ossekoppen zo’n 45 leden
die gezamenlijk aan het carnaval 2023
gaan beginnen.

November 2022 hadden we de eer heel
carnavalvierend Oost Zeeuws-
Vlaanderen te ontvangen voor een echt
carnavalsfeest. En we hebben - in ons
jubileumjaar - ook een nieuwe Prinses.
Na Agnes, Margaretha en Ons Natas
gaat onze kersverse Prinses Kimalia (foto
pagina 1) met veel enthousiasme samen
met ons allemaal ‘er weer nen klap op
geven‘. Weer nen echte carnaval, wie
wilt da nou nie. We hebben er zin in,
zeker nu in ons jubileumjaar. Noteer in
je agenda en wees erbij: zondag 26
februari welkom bij d’Ossekoppen.
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Zeeuws
Lama keta

Laat maar, ik heb het al gevonden

Snissenjèrs

Eline ter Horst en Françoise Isnard
Sinds maart 2022 zijn Eline en Françoise de gelukkige eigenaars van het huis in de
Weststraat nr. 6. Ze kochten de schoolmeesterswoning uit 1860 van de familie Hiel.

Renovatie
Samen hebben zij het huis zeer grondig laten renoveren, maar zelf hebben ze er ook heel
hard in gewerkt en er veel, soms zwaar werk in verricht. Het resultaat is prachtig! Eline en
Françoise zijn er terecht fier op. Het is een zeer aangename, mooi ingerichte woning
geworden met veel licht en een mooi uitzicht voor en achter. Er werd geïnvesteerd in
zonnepanelen en er ligt geen gas meer in huis. Alles is elektrisch: koken, verwarming,
warm water. En met diverse domotica-toepassingen kunnen zij ook de verwarming en
meerdere apparaten in huis bedienen. Het renoveren is nog niet klaar, maar ze staan al
heel ver, zeker op het gelijkvloers.

Eline
Zij is 61 en werd geboren in Den Haag; toen ze 11 was, verhuisde zij met haar ouders naar
Leidschendam. Na de middelbare school trok Eline naar Gouda voor haar opleiding A-
verpleegkundige. Ongeveer 10 jaar later, in 1988, besliste Eline haar loopbaan verder te
zetten in de farmaceutische industrie. Daar was zij actief in commerciële functies van
artsen bezoeken tot country management. Eline verhuisde naar het meer centraal gelegen
Buren in Gelderland om al haar klanten beter te kunnen bereiken. Zij werkte o.a. voor het
Belgische farmaceutische bedrijf Union Chimique Belge (UCB). Na 20 jaar startte zij in
2008 met haar eigen bedrijf WEB-@ID, gespecialiseerd in online-marketing en
-communicatie, alsook het ontwerpen van websites. De farma-industrie is een belangrijke
klant.

Françoise
Zij is 65 en werd geboren in Lyon. Toen zij 6 maanden oud was, werd haar vader,
textielingenieur voor de Franse chemische en farmaceutische multinational Rhône-
Poulenc, uitgezonden naar Brazilië om daar het toen nog nieuwe product nylon op de
markt te zetten. Françoise groeide op in São Paulo en studeerde daar aan de universiteit
communicatiewetenschappen. Zij volgde haar opleiding in het Frans en in het Portugees.
Haar stage volbracht zij als marketeer bij Rhône-Poulenc in de farmaceutische divisie in
São Paulo. En haar loopbaan startte dan ook in de farmadivisie van dit bedrijf. In 1990,
toen Françoise 33 was, kreeg zij een voorstel van UCB en verhuisde Françoise naar Brussel.
Haar talenkennis met Frans, Portugees, Spaans en Engels maakte dat zij de geknipte
kandidate was voor de marketing op de Midden- en Zuid-Amerikaanse markt.

Ontmoeting in München
In 1995 toen Eline
(links op de foto)
vanuit Breda voor UCB
werkte en Françoise
voor datzelfde bedrijf
aan de slag was vanuit
Brussel, ontmoetten zij
elkaar op een congres
in München. Zij
werden een koppel en
in 1996 is Françoise
ingetrokken bij Eline in
Buren. Françoise heeft
toen ook UCB verlaten,
maar is verder blijven

werken in de farmasector, o.a. bij Pfizer. In 2009 is zij gestopt als bediende en heeft zij haar
jarenlange ervaring ingebracht in het bedrijf WEB-@ID dat Eline een jaar tevoren had
opgericht.

Sport
Eline heeft vroeger heel graag hockey gespeeld. En Françoise was ook sportief: zij heeft in
haar jeugd als amazone met passie de paardensport beoefend en werd zelfs Zuid-
Amerikaanse springkampioene. Zij heeft nog steeds een band met paarden.
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Natuurpakket Westerschelde

Knip in de Scharrendam
2 hoogwatervluchtplaatsen en een palenrij

In april 2020 en juli 2021 schreven we al over het buitendijkse natuurherstelproject ter
hoogte van de radartoren. Het bedrijf Van Oord heeft in 2020, in opdracht van Provincie
Zeeland, de Scharrendam over een lengte van 125 m verlaagd en op de uiteinden van de
gemaakte opening 2 hoogwatervluchtplaatsen voor de vogels aangelegd.

In het najaar van 2021 heeft Van Oord op een van de platen van Ossenisse, wat meer naar
het noordoosten t.o.v. de Scharrendam en wat verder van de dijk, een rij van ruim 500
houten palen geplaatst. Ze hebben een diameter van 30 cm en zijn 7 m lang. Daarvan zit
er 3,5 m in het slijk! De totale lengte van de rij bedraagt ruim 300 m.

Doel van de verlaging van de Scharrendam en doel van de palenrij
Dankzij de verlaging van de dam kan het water van de geul vlak tegen de dijk beter door-
stromen bij eb en vloed. Zodoende komt er minder water op de zandplaat erachter en
wordt de verzanding ervan versneld; erosie van de zandplaten van Ossenisse wordt zo
tegengegaan.

Op de zandplaat vertraagt de palenrij de stroomsnelheid van het water in een bestaande
kleinere geul die ook verder zal dichtslibben. Met het blote oog kan je bij laagwater nu al
zien dat er ongeveer in het midden ruim een halve meter zand bijgekomen is. En daar zal
geleidelijk waardevolle nieuwe natuur ontstaan met voedselrijk slib met een schat aan
bodemorganismen die daar net als vogels van profiteren.

Cloeziana-hout
De palen zijn gemaakt uit Cloeziana-hout; dit is een hardhoutsoort afkomstig uit Australië.
Door de grote vraag zijn er nu ook plantages aangeplant in delen van Afrika. De bomen
hebben een kaarsrechte stam, cilindrische vorm, nauwelijks zijtakken op de eerste 20 m en
weinig verloop: minder dan 7 mm per lopende meter! Dankzij de duurzaamheid en de
lengte is dit hout zeer geschikt voor toepassingen in de waterbouw. Cloeziana voldoet aan
de eisen van duurzaamheidsklasse 1; het kernhout is na meer dan 25 jaar nog goed na
permanent contact met grond. Cloeziana is een uitstekend alternatief voor de gekende
hardhoutsoort Azobé.

Monitoring
De monitoring van de evolutie van de nieuwe buitendijkse natuur, waaronder het bodem-
leven, de stroomsnelheid, de vogels en de sedimentatie, wordt 5 jaar lang uitgevoerd door
Centre of Expertise. Dit is een consortium onder leiding van het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee. Daarna volgt een evaluatie. Er worden meerdere keren
per jaar zogenaamde ‘natte’ en ‘droge’ metingen uitgevoerd. De natte meting vindt plaats
bij hoogwater; dan worden vanuit een bootje o.a. waterdieptes gepeild. Voor de droge
meting wordt een drone met een camera ingezet. Op kantoor worden vooraf de lijnen
uitgezet waarlangs de drone moet vliegen en beelden maken. Vanop de dijk kan de
bediener van de console live de gemaakte beelden bekijken. Als de batterij bijna leeg is,
keert het toestel automatisch terug en landt naast de dronepiloot. Met een nieuwe volle
batterij stijgt de drone weer op en werkt zijn programma verder af. De natte en droge
metingen worden telkens bij springtij gepland om steeds zoveel mogelijk informatie te
kunnen inwinnen. De resultaten van de monitoring van de nieuwe natuur zullen
vermoedelijk binnen ongeveer 1 jaar aan bod komen in een volgend artikel.

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

21 januari, 11 februari,18 maart en 15 april
Gaaibollen

14:30 uur
22 januari, 5 februari,19 maart (teerdag)

19:30 uur
16 april
Prijskaarten

14:00 uur
10 april

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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Sociaal

Kerst-Lichtjes
Na een paar jaar pauze om de gekende
reden, was er weer een kerstfeest in Hof
ter Nesse en een lichtjestocht die daar
startte en eindigde.

De kerstviering werd goed bezocht en de
bezoekers uit heel de streek vonden het
heel gezellig en hebben bijzonder genoten
van de koffie of thee met kerststol, de
kerstgedachte van pastorale medewerker
Ralf Grossart en de samenzang en het
optreden van het koor ‘De Vrolijke Noot’
o.l.v. Carlos Hoogwijk.

Voor de lichtjestocht was het winderig,
maar gelukkig droog. Heel wat huizen
waren mooi versierd met kaarsjes en
lichtjes en een enkele kerststal. Er was
zelfs een kruiwagen met daarin de
dorpskeuken in playmobil.
Rond kwart voor 7 vertrok er een grote
groep wandelaars uit Hof ter Nesse,
richting Walenhoek en vervolgens richting
de dijk. Onderweg werd er gezellig
gebabbeld en de lichtjes bewonderd.

Terug in Hof ter Nesse waren de leden van
het koor ‘De Hoge Noo(d)t’ gearriveerd,
stonden er warme choco, glühwein en
oliebollen klaar. Van al dat moois werd
met smaak genoten, een geslaagde avond!

Dorpsraad: nieuwe samenstelling
Ook het  jaar 2022 was het weer een bijzonder jaar. Gelukkig kwamen we uit de
coronastand, maar daarna begon de oorlog in Oekraïne en werd de energiecrisis steeds
duidelijker. De tijd waarin we leven vraagt veel creativiteit, inzet en saamhorigheid om
de problemen van nu aan te pakken.

Applaus voor vrijwilligers, én ook voor deelnemers!
Na de lockdown kwam het sociale dorpsleven weer op gang. Eerst schuchter nog met veel
afstand, maar steeds meer weer voluit. Zo was het dit jaar weer mogelijk om elkaar op
verschillende momenten en bij allerlei activiteiten te ontmoeten.
● Het begon met een carnavalsfeestje en de jaarvergadering. De Groene Vingers startten

opnieuw met tuinieren in het Dorpshart. Ook de Dorpskeuken en Dorpskamer gingen
weer van start. We sportten weer, zongen weer, en de clubjes van kaarters, gaaibollers
en western-dansers begonnen ook weer.

● Ook organiseerden we weer de verschillende evenementen: de Stoep- en
Schuurverkoop, het Dorpsfeest, d’Ossekoppenloop en het 33-jarig jubileum van de
Carnavalsvereniging d’Ossekoppen. We sloten het jaar af met een Kerstmiddag en een
Lichtjesavond.

● Daarnaast verscheen er ook dit jaar weer 4 keer onze Snisser Courant. Het is onze
onafhankelijke pers met een eigen redactie, die een mooie lezenswaardige bijdrage
geeft aan de onderlinge samenhang.

● We openen het nieuwe jaar met onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze vindt
plaats op zondag 15 januari 2023.

Een geweldig aanbod voor de bewoners van Ossenisse, Zeedorp en de omliggende polders
om elkaar weer te ontmoeten. Een groot applaus voor de inzet van alle vrijwilligers en
organisaties die dit alles samen mogelijk maken. Deze activiteiten kunnen natuurlijk niet
zonder deelnemers: ook voor hen dankjewel voor jullie betrokkenheid bij ons dorp!

De Dorpsraad heeft 1 nieuw bestuurslid
Wij zijn blij te kunnen vertellen, dat we een nieuwe voorzitter voor de Dorpsraad
Ossenisse-Zeedorp hebben gevonden! Tijdens de jaarvergadering medio maart geeft Ineke
Elbers het stokje door aan Ewout Stolk. Arnold Mannaert stopt ook met de Dorpsraad:
bedankt voor je jarenlange, betrokken en enthousiaste inzet!
Bas Janssen blijft en kan zo voor de continuïteit zorgen. Het is fijn dat alvast deze 2
dorpsgenoten de belangen van de bewoners gaan behartigen: Ewout en Bas veel succes!

De Dorpsraad zoekt nog 1 lid: iets voor jou?
We duimen dat zich snel iemand meldt voor de openstaande vacature; bij voorkeur
iemand die graag organiseert en gevoel heeft voor communicatie. Iemand aandragen kan
ook. Aanmelden kan bij Ineke via 0651846830.

De Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp wenst u een gezond en goed 2023!


