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Snisjers: Anouk, Tom,
 Hidde, Fado.
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Gluren bij de buren
Dorpsraad

Wat was het 
weer mooi!
Carnaval 2011 zit er weer op, 
afgelopen 13 maart was het 
werkelijk weer een drukte van 
jewelste op ons dorp! Natuur-
lijk was het weer geweldig om 
te zien hoe de zondag na car-
naval heel de streek massaal 
afzakt naar de Snis. Ondanks 
het prachtige weer met car-
naval, was het de zondag erna 
weer file in de polders rond de 
Snis. Blijkbaar is het toch voor 
veel mensen een traditie af te 
sluiten bij d’Ossekoppen. En 
eerlijk is eerlijk, met dank aan 
al de deelnemers, wat was het 
weer een prachtige optocht! 
Vele loopgroepen, meer dan 20 
wagens en 2 dweilbands op de 
straat, volop ambiance. Ook het 
kindercarnaval was weer een 
daverend succes met alle kleine 
Ossekopjes feestend in Hof ter 
Nesse. Iedereen die op welke 
wijze dan ook heeft meegehol-
pen aan dit succes , BEDANKT 
! 
En hou de Snisser Courant en 
de brievenbus in de gaten. Ko-
mend carnavalsseizoen vieren 
zowel de Dwjèze Mieters (11 
jaar), als d’Ossekoppen (22 
jaar) hun jubileum.

de Snisser courant

10 jaar "Koken met Passie" 
Mario en Carolien de Cocq zijn echte horecadieren. Al ruim 40 jaar 
staat Mario als kok ‘achter de kachel’, o.a. als voormalig eigenaar van 
Bistro Pierrot. Samen met zijn vrouw Carolien, een verdienstelijk 
gastvrouw, runnen zij nu Herberg de S’nis. 
Het begon allemaal in 2001 tijdens het carnaval op ‘Klooster’. Daar 
ontmoetten zij Frans Pots, bij vele Ossenissenaren wel bekend. 
Onder het motto ‘Een dorp zonder café is geen dorp’, was hij de 
oprichter van herberg de Jachthoorn. Dit nadat het laatste dorpscafé, 
gelegen tegenover de kerk, was afgebrand. Herberg de Jachthoorn 
was een café met een zaaltje voor de schuttersvereniging en zelfs 
een klein dorpswinkeltje. Het dorpswinkeltje is al lang verleden tijd. 
De uitbater van de herberg was ziek geworden en Frans was op zoek 
naar nieuwe mensen. Gelukkig kwam hij Mario en Carolien tegen, 
die wel weer toe waren aan een nieuwe uitdaging. Met een nuchtere 
blik gingen zij de volgende dag al het pand bekijken en de zaak was 
snel beklonken. De keuken wat opgeruimd en een likje verf hier en 
daar: Op 5 mei 2001 was Herberg de S’nis een feit.
Eerst had het voornamelijk een caféfunctie, geliefd bij de plaatselijke 
jeugd, maar de jeugd trok weg en er was weinig nieuwe aanwas. 
En omdat Mario zijn passie voor koken niet kwijt kon, werd het 
café omgetoverd tot een echt restaurant. Mario werkt als kok met 
verse en seizoensgebonden producten, dagelijks zelf ingekocht. Met 
zijn creativiteit, vakkennis en liefde voor koken, streeft hij ernaar 
een bijzonder en kwalitatief goed gerecht op tafel te zetten. Niet 
alleen voor de individuele gast, maar ook bij zakendiners, feesten 
en partijen staat de kwaliteit hoog in het vaandel. Carolien laat zich 
ook niet onbetuigd, zij is een 
echte duizendpoot. Naast haar 
rol als gastvrouw organiseert 
ze ook originele en verrassende 
activiteiten. Van vertelmiddagen 
in dialect tot whiskyproeverijen. 
Het hele programma is terug te 
vinden op hun website: www.
herbergdesnis.nl.
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Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse, met 
als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp - Reuzenhoek)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag vanaf 7:36 elk uur
Zondag vanaf 8:36 elke 2 uur

Noodnummers
Politie  09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost 0115643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender):
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

AED-slot nummers (hof ter nesse):
Peter Rottier / Janneke Aerts 
0114-682869/682734
Ineke Elbers 0114-681931
Nicol de Waal 0114-683576
Lidy de Koster-Reijns 
0114-681551
Carolien de Cocq 0114-681946
Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws
“Passeeden merrend”

“Gisterenmorgen”

Snisjèrs: Anouk, Tom, 
Hidde & Fado
“Naast een hypotheek, ook een leuk leven”

Onder dit motto zijn Anouk, 
Tom en hond Fado neergestreken 
in Ossenisse. Oorspronkelijk 
komen zij uit de Randstad, waar 
hun droom: een leuk huis op 
een mooie plek in een rustige 
omgeving, moeilijk financieel 
te verwezenlijken was. Via via 
zijn ze gaan zoeken in Zeeuws-
Vlaanderen en ze ontdekten aan 
de Weverstraat nummer 7 te 
Ossenisse een woning voor een 
goede prijs. Enthousiast sloegen 
ze aan het verbouwen, alleen de 
buitenmuren bleven overeind. 

Nu, 5 jaar later, is het huis bijna klaar, alleen de keuken moet er 
nog in. Anouk en Tom hebben bijna alles zelf gedaan. Tom heeft een 
eigen bedrijf voor schilder- en onderhoudswerk, dus de vakkennis is 
aanwezig. Anouk blijkt ook over twee rechterhanden te beschikken: 
kabels trekken of leidingen leggen, ze kan het inmiddels allemaal. 
Tussen de bedrijven door werd in 2009 zoon Hidde geboren.
Tom en Anouk zijn beiden zelfstandig ondernemer. Tom heeft, zoals 
gezegd, een schilder- en onderhoudsbedrijf, zijn klantenkring breidt 
zich gestaag uit. 

Anouk heeft een bedrijf in kinderspeelgoed en taart-decoratie-
producten, gesitueerd in Depot 7 te Hulst. Binnenkort gaat ze 
ook workshops “cupcakejes” geven. Dit zijn kleine taartjes met 
grote mogelijkheden. Het was voor beiden wel even wennen aan 
de Zeeuws-Vlaamse mentaliteit: bij de supermarkt geen gestress en 
gehaast, wel gezellig keuvelen in het gangpad.

Inmiddels hebben zij het onthaasten ook aardig onder de knie en ligt 
hun toekomst voorlopig in Ossenisse.

Dorpsfeest 
2011
Op 20 en 21 augustus vindt het 
dorpsfeest weer plaats. Zet het 
al vast in je agenda of op de 
kalender. Het programma is de 
moeite waard is, dus kom allen!

April



De St. Josefschool
Enige tijd geleden viel een dikke envelop in de bus. Afkomstig uit 
het Limburgse land, van de zoon van Meester Ivens. Meester Ivens 
was werkzaam hier in het begin van de jaren ‘50 en is inmiddels 
overleden. Hij had een archief over de vroegere St. Jozefschool in 
Ossenisse.  Het archief bevat vele verrassende documenten. 
Naast een aantal rekeningen, voor een uurloon van 2 gulden 30, ook 
inschrijfbriefjes van Snisjèrs, die inmiddels de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben bereikt. Verder bevat het archief een uitgebreide 
correspondentie voor een verbouwing van de toenmalige school, 
compleet met tekeningen. Uit te voeren in 1954… Voor zover ons 
bekend is die verbouwing nooit doorgegaan. De rekeningen bevatten 
telefoonnummers met slechts 2 cijfers…
Daarmee duiken we in de geschiedenis van de school hier in 
Ossenisse.
Voor velen die op het dorp zijn komen wonen na de jaren ’80:  de 
lagere school was vroeger gevestigd aan de Weststraat en droeg de 
naam St. Jozefschool.
De St. Jozefschool is ongeveer gebouwd rond 1860. Eigenlijk 
waren er in vroegere tijden 2 schoolgebouwen hier op het dorp. 
De kleuterschool bevond zich namelijk aan de Lageweg 27 in het 
huis van de huidige bewoners, familie Verrassel. Eind jaren ’60 is 
ook de kleuterschool verhuisd naar een aangebouwd gedeelte aan 
de Weststraat. Ossenisse had een grote kinderschare, de gezinnen 
waren groot in die tijd. En ook vanuit de polders rondom Ossenisse, 
Kreverhille, Noordstraat of Campen wist men de St. Josefschool te 
vinden. In de jaren ’80 zaten van de meeste gezinnen de jongste 
kinderen er nog op school en liep het aantal leerlingen snel terug. 
In 1980 is de school gesloten. Daarna is de school verkocht en is er 
nieuwbouw voor in de plaats gekomen.. De oorspronkelijk school 
had een onderwijzerswoning. Het beeld van de Heilie Jozef heeft 
daar lang nog in de tuin gestaan. De onderwijzerswoning zelf is 
blijven staan en verbouwd tot Weststraat 6. 
Het oudste gedeelte van de school met de hoofdingang en het 
beeld van de H. Josef (zie foto) is nummer 8. Op de aangebouwde 
kleuterschool is nu nummer 10 gevestigd. Enige jaren later is op het 
schoolplein eveneens nieuwbouw gekomen, waarbij de restanten 
van de fietsenstalling nog steeds zichtbaar zijn en dienst doen. 
Saillant detail: met het huidige leerlingenaantal zou een school op 
Ossenisse volgens de huidige normen weer levensvatbaar zijn! 
En voor degenen die een kijkje willen nemen in het archief, neem 
gerust contact op met de Snisser!
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St Voormalige Kerk

kerk is open voor publiek za. en 
zo. 14:00-17:00 tijdens tentoons-
tellingen: (of op afspraak 0114 
681142)
- Juni: Kantklossen, kunstbreien 
en 4 getekende protretten 
koninklijkhuis
- Juli: Potlood en krijttekeningen 
en verzameling 
suaskommen
- Aug. 
Patchwork en 
Quilten

Herberg de Snis

V.a. 8 okt. elke 1e vrijdag van 
de maand poolen. Om de 14dgn 
Vleeskaarting.
Zo. 17 apr.: Vertelmiddag 15u.
Zo. 24 apr.: PaasBuffet 12u.
Za. 7 mei: 10 jarig jubileum 
Herberg de Snis 19u.
Zo. 8 mei: Moederdag menu

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

iedere dinsdag  va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond
April
16  kaartclub ons vermaak 19.30u.
25  2e paasdag prijskaarten 14u.
29  country oefenavond 20u.
30  gaaibollen 19:30u
Mei
1  schieting op lig. wip 14.30u 
14  kaartclub ons vermaak 19.30u.
20  country oefenavond 20u.
29  schieting op lig. wip 14.30u.
29  gaaibollen 19:30u.
Juni Kermis
18  Prijskaarten 14:00u.
18  dans avond met orkest 20u.
19  schieting op lig. wip 14.30 u.
19  gaaibollen 19:30u.
Juli
16  kaartclub ons vermaak 19.30u.
22  country oefenavond 20u.
23  dans avond met orkest 20u.
24  schieting op lig. wip 14.30u.
24  gaaibollen 19:30u.
Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.



Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad 8 februari jl. is weer 
een aantal belangrijke zaken voor ons dorp besproken. In de vorige 
aflevering van de Snisser Courant meldden wij nog dat we blij 
waren met het tot dan toe bereikte resultaat met betrekking tot 
de toegankelijkheid van de dijken maar tijdens de jaarvergadering 
moesten we helaas aangeven dat het verweerschrift van de Provincie 
voor de Raad van State toch verschillende handvatten biedt voor de 
Vogelbescherming om de gewijzigde vergunning ongedaan te maken. 
De oude vergunning met daarin het afsluiten van de dijken zou dan 
weer van kracht worden. Jos de Schepper vroeg namens de dorpsraad 
aan het College de kosten voor het inhuren van een specialistische 
jurist te vergoeden. De burgemeester had het verweerschrift nog 
niet ingezien, begreep hier niets van en wilde eerste een bestuurlijk 
overleg regelen om daarover uitleg te vragen. De heer Van der 
Schelde, van het Waterschap Scheldestromen gaf aan dat voordat 
de gewijzigde vergunning onherroepelijk is (na positieve uitspraak 
Raad van State) er niet geasfalteerd zou worden richting Hellegat, 
maar meende dat na 15 mei de dijken weer toegankelijk zouden 
worden. 

Tijdens de rondvraag werd gevraagd:
- Of de bushalte verder naar de hoek geplaatst kan 
worden, zodat er geen parkeerplaatsen wegvallen. 
Dit wordt door de gemeente met Veolia besproken. 
- Wanneer het kapotte wegdek van de Lageweg 
gerepareerd wordt. Door de vorst zijn er gaten in het  
wegdek ontstaan. Ook is er wateroverlast. Wethouder 
De Kraker geeft aan dat in 2012 het wegdek  vernieuwd 
zal worden. Ook het trottoir op de hoek Lageweg/ 
Kipstraat wordt dan vernieuwd. Tot die tijd wordt er 
onderhoud uitgevoerd.
Na de pauze stond het programma in het teken van 
kies uw nieuwe dorpshart. Alle drie de ontwerpen 

werden in groepen besproken en werden aan de sterke kanten of 
minder sterke kanten punten gegeven. Ook konden er opmerkingen/
aanvullingen worden genoteerd. Het ontwerp van Patricia Seij kreeg 
de hoogste score en wordt daarmee als uitgangspunt gekozen. Via 
inloopavonden en de website konden inwoners nog tot 1 maart 
hun commentaren insturen. Het idee is dat een onafhankelijke 
commissie, bestaande uit  Patricia van den Berge (van Paras, het 
bureau dat begeleidt), Tom Willaert, Ineke Elbers, Peter Saeij  en 
Arga Morée een definitief  ontwerp maakt.
Dit ontwerp zal dan een ‘ideaal’ plan zijn, waarin de opmerkingen 
en punten van de bewoners zijn verwerkt en dat voldoet aan 
kwaliteitseisen. Een op te richten projectteam  en  specialistische 
werkgroepen gaan dan het plan uitwerken, op haalbaarheid toetsen 
en  subsidieklaar maken.
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Ossenisse - Zeedorp

Toegankelijk-
heid dijken
De toegankelijkheid van de dij-
ken heeft na deze jaarvergade-
ring nog een vervolg gehad in 
een bestuurlijk overleg tussen 
gemeente, waterschap, provin-
cie en dorpsraad. Hierin werden 
de kritische kanttekeningen bij 
het verweerschrift van de  pro-
vincie op het bezwaar van de 
vogelbescherming besproken. 
De dorpsraad kon niet over-
tuigd worden van het nut van 
het verweerschrift en zag hierin 
nog steeds een “inkoppertje”  
voor de vogelbescherming. (Er 
werd ook aangegeven dat de dij-
ken waarschijnlijk 15 mei nog 
niet open gaan, uit angst voor 
de aanvraag van een voorlopige 
voorziening door de vogelbe-

scherming!)  We hebben  onze 
visie en verzoek neergelegd bij 
de gemeenteraadsleden en deze 
hebben unaniem besloten dat 
de gemeente Hulst de kosten 
tot 15.000 euro in ieder geval 
zal vergoeden. Nu is het zoeken 
naar een zeer goede advocaat 
om onze belangen bij de Raad 
van State te verdedigen. Ons in-
ziens hebben we een hele kleine 
kans maar we willen gaan tot 
het uiterste. Met dank aan de 
gemeenteraad!


