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Dorpsraad

Gluren bij de 
buren 2011
Dit jaar hebben we er voor ge-
kozen de open dag te houden op 
6 augustus 2011. Op deze dag 
zijn er twee bedrijven die be-
zocht kunnen worden: Parings-
station Kreverhille en Melkvee-
bedrijf van den Broek.
De paringsstand voor bijenko-
ninginnen in Kreverhille (krui-
sing Lageweg-Langeweg) is een 
bijzondere locatie: voor een 
goed paringsstation is al gauw 
een gebied nodig met een straal 
van 15 km. In dat gebied mogen 
dan geen andere bijenvolken 
staan dan die van het parings-
station. Het is niet eenvoudig 
om een dergelijk gebied te vin-
den. De andere rondleiding is 
op het melkveebedrijf van Er-
win en Brigit van den Broek, 
Grindweg naar Hontenisse 6 
te Ossenisse. Niet zo maar een 
melkveebedrijf, maar eentje met 
heuse melkrobots. 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, melken 
2 robots de koeien die daar zelf 
naartoe gaan… Graag vertellen 
de eigenaren hier alles over. 
Geeft u zich op voor 1 augustus, 
per e-mail of per telefoon: san-
scheele@zeelandnet.nl of bellen 
liefst na 18.00 uur 0623585699.

de Snisser courant

5de editie Snisser dorpsfeest 
Zaterdag 20 en zondag 21 augustus is het zover: het 5de Snisser 
Dorpsfeest zal gehouden worden. Na een schitterend, maar nat 
dorpsfeest in 2010 nu een zonnig thema: Snis gaat Caribean! Zon, 
warmte, zand, water, kleur, dat zijn de kenmerken voor dit dorpsfeest.
Op het programma staan onder meer diverse bezigheden voor de 
kids: muziekbingo, waterpret, springkussen en spelletjes. Ook aan 
de volwassenen is gedacht met een leuke band, een heuse cocktailbar 
en limbo-dansen. 
Voor de zaterdag geldt: kleedt u fleurig aan, hoe gekleurder hoe 
beter! (Er is een prijs te winnen!) Volleybal, bierrace en braderie 
staan op het programma van de zondag. De braderie is bedoeld om 
eenieder de kans te geven zijn hobby, passie, ambacht of kunsten 
te laten zien, zowel bedrijf als particulier. Voor het volleybal en de 
braderie kunt u zich opgeven bij een van de leden van de werkgroep.
Zoals ieder jaar zal er een Snisser barbecue georganiseerd worden. 
Anders dan vorig jaar zal de barbecue verzorgd worden door 
enthousiaste vrijwilligers, daardoor zijn de kosten van de barbecue 
gedaald, zonder af te doen aan de kwaliteit: aanmelden dus! Het 
formulier voor ‘aanmelding barbecue’ zal samen met het programma 
worden rondgebracht.
De werkgroep bestaande uit Bas, Natascha, Jeroen, André, Nena, 
Mario en Carolien, gaat ervoor zorgen dat het een relaxt weekend 
zal worden. Daarnaast willen wij hierbij alle sponsoren bedanken 
voor hun gulle giften, hierdoor kan er ieder jaar weer een schitterend 
feest gehouden worden. Dit jaar zal het dorpshuis gebruikt worden 
als middelpunt van het dorpsfeest. Kom 20 en 21 augustus naar het 
dorpsfeest, kom niet alleen, maar kom met z’n allen!

Jaargang 6 - Nr. 3 - Juli 2011

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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Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
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Robert Doedee, Petra Schelle,
Peter Hiel, Mariët Langelaan.

Volgend	nummer:				Oktober 2011
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E-mail:	 info@snisser.nl
Ook	 zijn	 er	 exemplaren	 verkrijg-
baar	bij	Hof	ter	Nesse,	Herberg	de	
Snis,	Bibliotheek	en	St.Antonius.

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
“'t Plasier”

“de stoep”

Snisjèrs: Jeroen & Suzan
Aan de Lageweg 2 in Ossenisse hebben Suzan en Jeroen hun 
droomtuin omgetoverd tot een kleinschalige kwekerij. De opzet is 
het kweken van bijzondere en ‘gewone’ planten, van goede kwaliteit.
Het is begonnen met hun beider passie voor tuinieren: Grasland werd 
stukje bij beetje ontgonnen en veranderd in borders vol bloemen en 
planten. Met name de soorten die bewezen hebben goed te gedijen 
in de Zeeuwse klei, hebben hun voorkeur. 
In de moerbedden staan de originele planten. Hier wordt beoordeeld 
of de plant geschikt is voor de kweek: Hoe ontwikkelt het wortelstelsel 
zich? Is de plant ziektevrij? Hoe lang duurt de bloei?
Maar daarnaast wordt ook gelet op de diversiteit van bloeivorm, 
blad en kleur. 
Door zelf te kweken ontstaan er weer nieuwe variëteiten, planten 
die nergens anders te koop te zijn.
Het aanbod bij kwekerij de 
Hemelsleutel verandert dus 
regelmatig.
Suzan en Jeroen kweken 
als hobby al jaren zelf hun 
planten op. Door zaaien en 
stekken is er een groot aanbod 
van jonge plantjes. Na ieder 
jaar de familie, vrienden en 
buren te hebben voorzien van 
stekjes, bleef er altijd nog een 
aanzienlijke hoeveelheid over. 
Dit bracht ze op het idee om 
een kwekerij te beginnen. De 
basis was al aanwezig.
Ook de mooie ambiance speelt 
een rol. In alle rust kunnen de bezoekers ronddwalen, aan de 
kwekerij grenst een natuurgebiedje. Er zijn leuke zitjes in de tuin, 
waar de ideeën vanzelf opborrelen. 
Op het terrein staat ook een verbouwde oude schuur, waar unieke 
tuinornamenten te koop zijn. Deze zijn o.a. gemaakt door Hanneke 
Sanders en Vera Schleibach. In de schuur is een kopje thee, koffie of 
fris te verkrijgen en er liggen tuinboeken ter inzage. Maar Suzan en 
Jeroen delen hun jarenlange ervaring op tuingebied ook graag met 
de bezoekers.

Om vernieuwend te blijven, wordt wel kritisch gekeken naar de 
trends op tuingebied. Niet alles doorstaat de toets der kritiek. 
Momenteel zijn de prairietuinen in opkomst. Dit zijn borders gevuld 
met siergras, waar de bloemen dan tussendoor groeien. Het kweken 
van bijzondere grassen werd al gedaan op de kwekerij en het effect 
van zo’n prairietuin is dan ook te zien bij de kwekerij.
De kwekerij is geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur of op afspraak.

Meer informatie: www.dehemelsleutel.nl

Juli



Ossenisse vlagt u mee ?
U heeft er ongetwijfeld wel al iets van vernomen. Het is in omringende 
plaatsen de laatste jaren de goede gewoonte bij een feest het dorp 
massaal te versieren met een eigen vlag. 
Door enkele leden van d’Ossekoppen is nu, vanwege het 22-jarig 
bestaan van onze carnaval, het initiatief genomen tot het uitbrengen, 
speciaal voor Ossenisse, van een eigen SNISSE DORPSVLAG!

Let wel.... de Snisse vlag wordt EENMALIG uitgegeven met als doel 
de saamhorigheid en de feestvreugde op het dorp te bevorderen.
Voorzichtige navraag hier en daar of er wel voldoende belangstelling 
zou zijn voor een dergelijke actie, heeft onze verwachtingen inmiddels 
ver overtroffen. Huis aan huis is er gepolst, met als resultaat dat 
we op dit moment bij meer dan 80 adressen al een voorinschrijving 
hebben mogen noteren. Ook oud-Snisjèrs zien dit als een uniek 
collectors-item.

Natuurlijk vinden wij het als Ossekoppen geweldig dat ook bij ons 
eigen carnaval massaal de vlag uitgehangen wordt om alle bezoekers 
uit de streek te laten zien hoe we hier samen feest vieren!
Maar de Snisse vlag is natuurlijk ook bedoeld om meer te gebruiken, 
zoals bij het Snisse Dorpsfeest of andere speciale gelegenheden. 
Hiermee verhogen we de saamhorigheid op ons dorp.
Hebt u ons gemist aan de deur…? Dan kunt u heel eenvoudig een 
exemplaar bestellen bij Wilma, Lageweg 37 (tel. 682616) of bij Peter 
(tel. 682168).

De Snisse vlag kost 20 euro en wordt bij u thuisbezorgd. Indien 
gewenst kan er ook een stok en steun (10 euro) worden meegeleverd. 
Een groep vrijwilligers gaat op pad om de vlag bij ieder huis af te 
leveren en heeft u eventueel een steun nodig, dan wordt deze gratis 
bevestigd waar u die maar wilt hebben.

Het streven is de vlag te leveren nog vóór het aanstaande dorpsfeest 
eind augustus. Bestellingen graag doorgeven voor uiterlijk 30 juli 
a.s. Eventueel batig saldo van deze actie zal ten goede komen aan de 
jubileumactiviteiten van d’Ossekoppen op 11 november. Natuurlijk 
vlagt u op deze dag ook mee!
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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).

- Juli: Potlood en krijttekeningen 
en verzameling suaskommen
- Augustus: Patchwork en Quilten
- September: Kleine tentoon-
stelling van wijwaterbakjes en 
oude gewichten.
* 10-11 September Open 
monumentendag 
thema :
Nieuw gebruik - 
oud gebouw.

Herberg de Snis

Iedere maand een jubileum menu 
hebben van 19,50 te zien op de 
site: www.herbergdesnis.nl

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

Iedere dinsdag  va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond.
Juli
16  kaartclub ons vermaak 19.30u.
20  country oefenavond 20u.
23  dans avond met orkest 20u.
24  schieting op lig. wip 14.30u.
24  gaaibollen 19:30u. 
Augustus
7  schieting op lig. wip 14.30u 
13  dans avond met orkest 20u.
September
10  country BBQ 17u.
11  schieting op lig. wip 14.30u.
11  gaaibollen 19:30u.
17  kaartclub ons vermaak 19.30u.
Oktober
02  schieting op lig. wip 14.30 u.
08  dans avond met orkest 20u.
15  kaartclub ons vermaak 19.30u.
23  schieting op lig. wip 14.30 u.
23  gaaibollen 19:30u.
28  country oefenavond 20u.

Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.



De afgelopen maanden draaide het bij de dorpsraad hoofdzakelijk 
om twee zaken: project dorpshart en de toegankelijkheid van de 
dijken.
Project dorpshart is zich aan het ontwikkelen. Er is een prachtig 
plan gemaakt op basis van de ontwerpen en de opmerkingen tijdens 
de jaarvergadering. Het plan is in de projectgroep enthousiast 
ontvangen en verder uitgewerkt. De volgende fase is het toetsen 
van dit plan op haalbaarheid. Eerst zijn in overleg met het bestuur 
van Hof ter Nesse, de parkeerplaatsen en het groen rondom het 
dorpshuis nog wat beter uitgewerkt. Twee leden van de projectgroep 
hebben een gesprek gehad met de ter zake relevante ambtenaar en 
hebben hem enthousiast gemaakt voor ons plan. Hij zag dat we het 
droomstadium voorbij waren en er nu serieus gekeken moet worden 
wat de gemeente aan het plan kan bijdragen. Hij had daarvoor 
toestemming nodig van het College van B&W. In een gesprek met de 
burgemeester, als contact persoon van het College van B&W voor 
de dorpsraad, was het enthousiast maken niet nodig: burgemeester 
Mulder was al enthousiast voor de plannen! Op dit moment worden 
de plannen financieel begroot door deskundigen uit de projectgroep. 
Inmiddels hebben de dorpsraad en het bestuur van Hof Ter Nesse met 
de projectgroep de neuzen in dezelfde richting gezet om constructief 
samen te werken aan een vernieuwing van zowel het plein als het 
gemeenschapshuis.
Wat betreft de toegankelijkheid van de dijken: we hebben een 
advocaat gevonden, die goed thuis is in ‘Natura 2000’. De heer 
Walraven heeft, na wegwijs gemaakt te zijn door Jos de Schepper 
en na goede bestudering van de stukken, zijn visie neergelegd in een 
brief. Hier komt uit dat hij het met ons eens is dat het verweerschrift 
van de provincie tegen het beroep van de vogelbescherming bij 
de Raad van State niet deugt. Gebruikmakend van het bezoek 
van staatssecretaris Bleker aan Emmadorp hebben we een aantal 
provinciale kopstukken, onder wie gedeputeerde Sjoerd Heijning, 
commissaris van Koningin Karla Peijs, Patricia de Milliano en Ben 
Pauwels, kunnen aanspreken over onze zaak. Het gevolg is dat er 
vragen gesteld zijn in de Provinciale Staten door Patricia de Milliano, 
waarna gedeputeerde Heijning gemeld heeft dat de beleidsambtenaar 
de opdracht krijgt contact op te nemen met onze advocaat voor 
overleg. Dit lijkt ons een goede reactie op onze vraag om alsnog 
de verkeerde voorstelling van zaken door de Vogelbescherming 
te weerleggen en de juiste richting te geven aan onduidelijke en 
vreemde stellingen in het verweerschrift van de Provincie. Daarnaast 
hebben we ook de gemeente weer benaderd met een overzicht van 
de werkzaamheden en voor een verhoging van het budget voor de 
advocaat. 
Oproep: er is een vacature in de dorpsraad door het vertrek van 
Carolien de Cocq. Wie belangstelling heeft: graag contact opnemen 
met Ineke Elbers 681931.Carolien, hierbij alvast dank voor je inzet!
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Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Hof ter Nesse 
is actief, en kan 
hulp goed ge-
bruiken!
Plannen: Iedereen weet intus-
sen wel van de nieuwe plan-
nen voor het Dorpsplein. Wat 
de meesten niet weten, is dat 
niet alleen de Dorpsraad hierbij 
betrokken is, maar ook Hof ter 
Nesse als eigenaar van het plein. 
Maar Hof Ter Nesse wil ook het 
dak vernieuwen, nieuwe meu-
bels aanschaffen, en het interi-
eur schilderen. Genoeg plannen 
dus, en we hopen alles binnen 
enkele jaren te realiseren.
Hulp gevraagd: Het schilder-
werk wordt in eigen beheer, in 
fasen aangepakt. Fase 1 willen 
we realiseren op  6 tot 8 avon-
den in juli en augustus. Hier-
voor zoeken we mensen die hier 
één of meer avonden bij willen 
helpen. Ons streven is in ploe-
gen van 3 tot 4 mensen te wer-
ken. Wij hopen op voldoende 
aanmeldingen, zodat wanneer 
je maar één avond kan komen, 
wij daar ook al prima mee zijn 
geholpen! Ook kunnen we nog 
een extra steiger gebruiken, wie 
heeft er één? Gebruik van Hof 
Ter Nesse: Als u een familiefeest 
wilt geven, kunt u dit nog steeds 
in Hof Ter Nesse doen. Echter, 
dit gaat wel in goed overleg met 
de buren, Herberg De S’nis. 
Hiervoor hebben we een conve-
nant afgesloten, waarin duide-
lijke afspraken zijn vastgelegd. 
Kort gezegd houdt dit in, dat 
degene die hiervan gebruik wil 
maken, ook even bij herberg De 
Snis langs moet voor overleg 
en/of het bestellen van catering. 
Nadere informatie is te verkrij-
gen bij de beheerder van Hof 
Ter Nesse, Peter Rottier.


