
de Snisser courant

Nieuwsbrief Ossenisse
In de laatste dorpsraadvergadering waren er al geluiden te horen over 
een mogelijke nieuwsbrief; dit om de bewoners tussen de 
vergaderingen door op de hoogte te houden van ontwikkelingen en 
actualiteiten  in en om het dorp.
Deze brief is een aanzet om te komen tot zo’n nieuwsbrief. Wij hopen 
dat u het kunt waarderen, en misschien zelfs geroepen voelt ook een 
bijdrage te leveren.

Veel lees plezier toegewenst namens de redactie.
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Digitale versie
U kunt onze kleine redactie kosten en 
moeite besparen door u aan te melden 
voor de digitale versie van deze 
nieuwsbrief. Een eenvoudig e-mailtje 
(‘digitale versie’, uw naam en adres) 
naar de redactie is voldoende. U 
ontvangt dan voortaan de nieuwbrief 
via uw email in pdf-formaat.
Email: acef@zeelandnet.nl

2006
“De beste wensen voor 2006, Happy New Year, een spetterend 2006, en 
nooit van nummer één weg te slaan “een gelukkig nieuw jaar”. We 
hebben kaarten met deze tekst in de laatste dagen van 2005 geregeld op 
de deurmat gevonden. Op televisie wenste iedereen het ons, in de stad 
werd het ons op billboards voorgehouden. Ook de caissière in de 
supermarkt heeft het ons van harte toegewenst. Toen de klok twaalf 
sloeg hebben we het elkaar ook nog eens gezegd, ge-sms’t of gemaild.
Mooie woorden, geschreven of gezegd door mensen die het goed met ons 
voor hebben. Toch vraag ik mij af of we stil staan bij het gevoel achter 
deze boodschap. We krijgen dit bericht elk jaar door de postbode 
aangereikt. Maar hoe gewoon zijn we deze eindejaarswens gaan vinden?
De meeste hangen ze op, sommige zetten ze neer, anderen gooien onze 
wensen op één grote hoop. Er zijn er die strepen ze af, zodat ze weten van 
wie ze een wens krijgen en voor de volgende geldt het motto “ hoe meer 
wensen hoe beter”.Maar als we ondanks onze eindejaarsgewoontes eens 
kijken naar het gevoel achter de tekst, “DE ALLERBESTE WENSEN, 
EEN GELUKKIG, SPETTEREND of SUCCESVOL nieuw jaar”. Dan is 
het wel heel fijn dat er zoveel mensen zijn die elkaar dit wensen. 
Namens de redactie van de nieuwsbrief wens ik iedereen een bijzonder 
gelukkig Nieuw Jaar!

Esther Rol.
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Ineke Elbers - van der Meer

Pagina 4

De kerk op de Snis

Zeeuwsdialect
“Maok ‘t ‘uus nie hrooter as de 
schuure”: Maak je niet groter dan je 
bent. Loop niet buiten je schoenen.

Heeft u een bijdrage voor onze rubriek 
Zeeuwsdialect laat het de redactie 
weten. Uw inzendingen zijn van harte 
welkom. 
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Vernieuwde Dorpsraad
&

Jaarvergadering Dorpsraad

Bijdragen
Heeft u een bijdrage voor deze 
nieuwsbrief. Mail, bel of schrijf de 
redactie (zie colofon). Uw inzendingen 
zijn van harte welkom. 
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Jaarvergadering 
Dorpsraad
Donderdagavond 19 januari om 19.30 uur houdt de 
Dorpsraad  van  Ossenisse/Zeedorp  haar  
jaarvergadering in dorpshuis Hof ter Nesse. Deze 

avond zal de Dorpsraad verslag doen van het voorbije jaar en 
vooruitkijken naar het komende jaar. Ook zal worden stil gestaan bij een 
aantal actuele zaken zoals het Plan Perkpolder, nieuwbouw in Ossenisse 
en de voortgang van de Buurtbus. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst zijn uitgenodigd 
om deze avond aanwezig te zijn en hun beleidsplannen ten aanzien van 
de kleine kernen en met name Ossenisse/Zeedorp toe te lichten. Verder 
is het Waterschap uitgenodigd en de Politie. 
Na het officiële gedeelte kunnen de aanwezigen kennis maken en van 
gedachten wisselen met diverse verenigingen, clubs en personen die 
actief zijn in Ossenisse. Het bestuur van de Dorpsraad wil zich inzetten 
om de leefbaarheid van deze kleine kern te vergroten en roept de 
inwoners op aanwezig te zijn op deze vergadering om zo hun stem te 
laten horen.

Tevens zal de gang van zaken 
geëvalueerd worden rondom de elektriciteitsstoring van 24 uur en de 
dreigende evacuatie i.v.m. het mogelijke breken van het containerschip.

Colofon
Verschijning:
4x per jaar in een oplage van 200 st.
Verspreiding:
Ossenisse / Zeedorp
Correspondentieadres:
Weststraat 1a,
4589 RM  Ossenisse
Redactie:
Hennie Bouman, Esther Rol, Robert 
Doedee
Volgend nummer:
half april 2006
Sluitingsdatum redactie:
31 maart 2006

Belangrijke
Nummers
Politie 0900-8844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118-414444
Huisartsenpost 0115-643000

Omroepzeelandradio:
- kabel 87,6 Mhz - ether 87,9 FM

Buurtbus
Ossenisse naar Clinge
via Kloosterzande - Graauw - Hulst

Maandag t/m vrijdag vertrektijden:
8:06 uur 10:36 uur
12:36 uur 14:36 uur
17:00 uur

Vernieuwde dorpsraad  
Ossenisse / Zeedorp
Voorzitter Gijs van Heijningen  en secretaris Ivan Bonne hebben hun 
functie als bestuurslid van de Dorpsraad neergelegd. Diverse huis aan 
huisacties hebben geen kandidaten opgeleverd maar het bestuur heeft 
via persoonlijke benadering Ineke Elbers, interim-voorzitter en Elly 
Cappendijk, secretaris bereid gevonden om de lege plekken in te nemen. 
Het bestuur van de Dorpsraad bestaat verder uit Rudi Vink, 
penningmeester, Mark Dees, vice voorzitter en Luciën Reijns, gewoon 
lid. De dorpsraad heeft als doelstelling de belangen van de hele 
dorpsgemeenschap Ossenisse en Zeedorp te behartigen en een 
spreekbuis voor hen te zijn naar de gemeente Hulst. 
De afgelopen jaren heeft de dorpsraad  b.v. de belangen van het dorp in 
het behoud van de kerk, verkeersveiligheid, streekplannen, 
woningbouwplannen enz. aangekaart. Er is een bestemming gevonden 
voor de € 10.000, na raadpleging middels enquête. Deze zal besteed 
worden aan herstel van de trappen bij Zeedorp en bij de campings  en 
aan een speeltoestel bij het dorpshuis. Mogelijk is er nog een restpost.
Het bestuur in de nieuwe samenstelling wil werken aan meer 
samenhang tussen de dorpsbewoners, meer betrokkenheid bij de 

gemeenschap en een grotere zeggenschap van de 
dorpsbewoners. We denken aan het werken met 
commissies, die ieder een eigen deskundigheid en 
betrokkenheid hebben op een deelgebied zoals 
bestemmingsplannen, verkeersveiligheid, sociale 
leefbaarheid etc.



Ineke Elbers - van der Meer
Ineke Elbers- van der Meer, inwoner van ons dorp sinds het begin van de 
jaren '90, en nu interim-voorzitter van de dorpsraad. 
Wie is Ineke en wat houdt haar bezig?
Om een antwoord op deze vraag te krijgen zocht ik haar op in haar 
boerderij aan de Grindweg. Het is koud, maar een vrolijke Ineke komt 
mij tegemoet.Niet alleen Ineke heet mij hartelijk welkom, ook hond 
Diddl zegt mij vrolijk gedag. De woonkamer geeft je meteen een “warm 
welkomgevoel” en we nemen plaats aan een ruime houten tafel. 
Ossenisse, ons dorp heeft het hart van vele harder doen kloppen. Zo ook 
het hart van Ineke, Anton en hun dochter Maartje.
Al geruime tijd, voor dat het gezin Elbers definitief in ons dorp kwam 
wonen, hadden Ossenisse en haar inwoners, de harten van Anton en 
Ineke al doen smelten. Ineke vertelt: “ Mijn man Anton, die helaas is 
overleden, heeft altijd een hechte band met dit dorp en zijn inwoners 
gehad. Tijdens de oorlogsjaren is hij in Ossenisse opgevangen door de 
familie Hiel-Truiman. Daarna heeft hij nog een jaar bij deze familie 
gewoond. Hij is hen altijd blijven bezoeken. Elke vakantie kwamen wij 
naar Ossenisse. We hadden er een vakantie woning gekocht.
Toen wij de gelegenheid kregen om de boerderij van de familie Hiel-Bun, 
waar Anton de oorlogsjaren heeft doorgebracht, te kopen, hebben wij 
geen moment getwijfeld. Voor ons is deze boerderij een en al 
herinnering. Hier woon ik nu nog. Mijn dochter Maartje is op deze 
boerderij haar dresuurstal begonnen.”. Na het overlijden van haar man, 
heeft Ineke erg veel steun uit onze gemeenschap gekregen. Die steun en 
het saamhorigheidsgevoel heeft haar door een moeilijke tijd heen 
geholpen. Het er voor elkaar zijn en samen sterk staan heeft voor Ineke 
veel betekend en ze wil er voor vechten om deze warmte vast te houden.
“Het wegvallen van oud-inwoners en de komst van nieuwe 
dorpsgenoten, komt het gemeenschapsgevoel niet ten goede. De 
onderlinge binding wordt ook mede door de geest der tijd steeds minder. 
Ik wil er samen met mijn dorpsgenoten aan werken, om het echte 
gemeenschapsgevoel vast te houden. Dat wij als bewoners van 
Ossenisse en Zeedorp elkaar weten te vinden, maar vooral dat we met 
elkaar streven naar een goede leefbaarheid in ons dorp”, aldus Ineke. 
Een vrouw met pit heeft het roer van Gijs van Heijningen overgenomen 
concludeer ik na dit interview met Ineke Elbers. Een bijzondere vrouw 
waar we nog veel van zullen horen. Namens de redactie van de 
nieuwsbrief wensen wij haar veel succes in haar functie.

Esther Rol
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De Kinderactiviteitenclub
Eens in de 3 a 4 maanden een activiteit voor de kinderen uit 
Ossenisse. Wie wil dat nou niet? Dat willen we nu graag weten.
D.m.v. activiteiten is het o.a. de bedoeling dat de kinderen uit het 
dorp  een hechtere band krijgen met elkaar, er vriendschappen 
ontstaan, er bij elkaar gespeeld gaat worden en dat er bijvoorbeeld 
later gezamenlijk naar school gefietst kan worden. Maar het mes 
snijdt natuurlijk aan twee kanten. Ook voor de ouders is het leuk 
elkaar eens op een andere manier te ontmoeten en te leren kennen.
Bij voldoende animo zullen we weer van start gaan.

Dorpshuis
Hof ter Nesse
Wekelijks:

Dinsdag
19:30 u. Aerobic

Woensdag
20:00 u. Country Line Dance

Agenda:

Januari
20-1 Oefenavond Country Line Dance
22-1 Schieting & Club Gaaibolling
28-1 Dansavond Stijldansen

Februari
11-2 Oefenavond Country Line Dance
19-2 Schieting & Club Gaaibolling

Maart
12-3 Schieting
17-3 Oefenavond Country Line Dance
25-3 Dansavond Stijldansen

April
9-4 Schieting
12-4 Openbare vergadering Dorpsraad
14-4 Oefenavond Country Line Dance
29-4 Club Gaaibolling

Voor nadere inlichtingen: Peter Rotier 
beheerder Hof ter Nesse 0114-682869

Kinderactiviteitenclub
Heeft u interesse in de kinderactiviteiten 
geef uw gegevens dan aan ons door:

Naam: ....................................................

Adres: ....................................................

Telefoon: .......................................
Pien Dekker

Lageweg 41, te Ossenisse
0114-683421 / 

piendekkers@zeelandnet.nl



d’Ossekoppen
on Tour 2006:
Hierbij geven wij U een overzicht van 
ons programma voor dit jaar.

Vrijdag 24 februari officiële opening 
van het carnaval 2006 om 20:00 uur in 
de Luifel te Lamswaarde.

Zaterdag 25 februari Optocht in 
Vogelpiekland om 13:30 uur te 
Vogelwaarde. ‘s Avonds bezoek aan de 
Carnavalbals van de Vogelpiek te 
Vogelwaarde, de Loetzers te Terhole 
en de Djerken te Graauw.

Zondag 26 februari viering in de kerk 
van de parochie Ter Duinen om 10:30 
uur. Optocht in Lamsorenland om 
14:00 uur te Lamswaarde.

Maandag 27 februari optocht in 
Loetzerland om 13:30 uur te Terhole. 
‘s Avonds traditionele kroegentocht 
van d’Ossekoppen.

Dinsdag 28 februari optocht in 
Kloorianenland om 14:00 uur te 
Kloosterzande.

Zaterdag 4 maart attentie-bezoek aan 
zieken en 80+ers in Ossenisse vanaf 
10:00 uur.

Zondag 5 maart carnavalsdag der 
Ossekoppen:

1 3 : 0 0  u u r  L i m o n a d e b a l  e n  
verkleedwedstrijd in Hof ter Nesse 
(Kindercarnaval).
14:30 uur  s tar t  a l ternat ieve  
carnavalsoptocht vanaf Zeedorp.
15:30 uur Carnavalsbal met dj Patrick 
Roelands in Hof ter Nesse.
16:30 uur Teruggave sleutels aan de 
gemeente Hulst.
17:30 uur Prijsuitreiking optocht in 
Hof ter Nesse
22:30 uur Officiële afsluiting door 
Prinses Margaretha en raad van elf.

Meer informatie vindt in ons 
Carnavalsblad of op de website: 
“www.ossekoppen.nl”.
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De Kerk op de Snis
Onze gemeenschap is een oude parochie. Al rondom 1200 wordt 
Ossenisse al vernoemd.
Als we de geschiedenis bekijken is Ossenisse meerdere malen 
overstroomd. Na de indijking van 1610 werd ons dorp een veilige 
thuishaven voor de zo’n 340 inwoners.
Een uitzondering op dit veilige gevoel bleek de overstroming van 1953. 
Deze overstroming had als gevolg dat de oude kerk in 1835 moest 
worden afgebroken. Aan de Dorpstraat werd in 1915 ons huidig 
dorpsgezicht gebouwd.
Vernoemd naar  de 
Heilige Willibrodus 
pronkt de kerk aan de 
horizon.Veel mensen uit 
onze  gemeenschap  
k o e s t e r e n  w a r m e  
herinneringen aan de 
kerk en vinden het 
jammer dat er geen 
activiteit meer plaats 
vond de laatste jaren. De 
kerk is uiteindelijk voor 
bewoningsdoeleinden 
verkocht.

De redactie van de 
nieuwsbrief zocht de 
nieuwe bewoners op.
Als het mogelijk is zal de 
kerk zijn essentiële 
elementen behouden 
verteld Elly. De kerk 
w o r d t  n u  v o o r  
bewoningsdoeleinden 
gereed gemaakt, maar 
we proberen om de 
belangrijkste elementen heen te bouwen. Zo willen we ervoor zorgen dat 
het doopfont op zijn plek kan blijven staan. Elly kan zich goed 
voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld in de kerk zijn gedoopt, of 
getrouwd een hechte band met de kerk hebben. Nadat het geheel 
gerenoveerd is en voor bewoning gereed is, zal Elly klaar staan voor 
iedereen met een verhaal over de kerk. Elly verteld; “Als een kerk voor 
bewoning wordt verbouwd moet de uitstraling van de kerk in ere worden 
gelaten. Deze kerk heeft een lange geschiedenis.
Het is logisch dat er mensen zijn die de kerk nog eens willen bezoeken. 
Natuurlijk sta ik daarvoor open. Als iemand nog eens voor het doopfont 
wil staan, dan zal dat in de toekomst wat mij betreft moeten kunnen. Het 
zal dan alleen wel op afspraak zijn”. Ook wil Elly nadenken over 
eventuele dorpsactiviteiten in de kerk. Hierbij denkt ze aan een 
expositie of een kerstmarkt. Maar zover is het nog lang niet.

Tijdens de verbouwing is een ingemetselde nis weer
te voorschijn gekomen, deze wordt in ere hersteld.
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