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Fac kerstcomite
Bijvriendelijk

Massaal de vlag 
uit!
Wat was het een mooi gezicht, 
het weekend van het Snisse 
dorpsfeest.
Hoe we met zijn allen massaal 
de Snisse vlag hebben aange-
schaft en uitgehangen.
Heeft u er ook zo van genoten?
Daar waar kerk en school geen 
bindende factoren meer zijn, 
zijn we een dorp dat trots mag 
zijn op zijn saamhorigheid!
Iedereen bedankt voor deze ge-
weldige medewerking en voor 
degenen die na het zien van 
zoveel vlaggen ECHT niet wil-
len achterblijven: er zijn nog 
een paar vlaggen op voorraad te 
verkrijgen via Wilma, tel. 0114-
682616. 
11 november gaan we op herha-
ling! Dan vlagt u toch ook weer 
mee?

de Snisser courant

Caribbean was het zeker! 
Als ik terugkijk naar het afgelopen dorpsfeest, durf ik te zeggen dat 
het een geslaagd feest was. De zaterdag begon met activiteiten voor 
de kids, wat mede door het lekkere weer succesvol was. De barbecue 
was uitstekend, met voor ieder wat wils: genoeg vlees, vis en een 
uitgebreide saladebar. Dit alles klaargemaakt door Jos en Bernard: 
bedankt! Het optreden van Tryone Cocktail was ook erg goed en 
heeft een aantal van ons doen dansen tot in de late uurtjes.
De zondag startte met het volleybaltoernooi, ditmaal op echt zand, 
wat zeer goed bevallen is. Winnaars waren Louis, Jeroen, Luka, 
Nina en Koen: gefeliciteerd. De braderie met onder meer een 
tentoonstelling van Gerry Keja, Nudos en de tekenvrienden uit 
Antwerpen was een leuke aanvulling op de zondagmiddag.
De locatie dit jaar was Hof ter Nesse, wat zowel de organisatie 
als de bezoekers prima beviel. Waar we volgende jaar wel voor 
zorgen is meer schaduwplekken buiten en meer kraampjes voor de 
braderie. Hebt u nog goede ideeën voor het komende jaar: mail naar 
snissedorpsfeest@live.nl of geef het even door aan ons.
Als afsluiter wil ik de sponsoren en natuurlijk ook alle vrijwilligers, 
die dit mogelijk hebben gemaakt, 
bedanken voor hun vertrouwen 
en inzet! Het dorpsfeest: een 
feest voor alle Snisjèrs en voor 
alle bezoekers van ons mooie 
dorp. Ik wil ook d'Ossekoppen 
bedanken voor het op tijd laten 
hangen van onze dorpsvlag, een 
heel mooi gezicht.
Voor volgend jaar willen we 
dezelfde tijd aanhouden: 
laatste weekend van de 
basisschoolvakantie:  11 en 
12 augustus 2012. Schrijf het 
in jullie agenda en zorg dat 
je erbij ben! Tot volgend jaar, 
Bas Janssen, voorzitter Snisse 
Dorpsfeest
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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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Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie: 

Robert Doedee, Petra Schelle,
Peter Hiel, Mariët Langelaan.

Volgend nummer:    Januari 2012
Sluitingsdatum copy: 01-01-2012
E-mail: info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijg-
baar bij Hof ter Nesse, Herberg de 
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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
“'botskes”

“zo dadelijk”

D´Ossekoppen jubileum
Dit najaar gaat het gebeuren 
en het nadert al met rasse 
schreden…
In het regionale carnavalswereldje 
hebben we de magische datum 
van de 11e van de 11e in 2011 
al jaren geleden geclaimd. Het 
grote JUBILEUMFEEST van 
d’Ossekoppen komt er aan!
Het is dit jaar immers 22 jaar 
geleden, dat we ludiek begonnen 
met een eigen Raad van Elf 
op de Snis om de alternatieve 
optocht in Ossenisse verder 
vorm te geven. Dat we het 22 

jaar zouden volhouden en het uit zou groeien tot een geweldig 
regionaal evenement hadden we natuurlijk nooit kunnen dromen. 
Voordien was er van het carnavalsfeest in Ossenisse niets te merken. 
Tegenwoordig kun je bijna huis aan huis wel iemand vinden die op 
een of andere manier betrokken is bij het Snisse carnaval. 
Natuurlijk gaan we ons jubileum op gepaste wijze vieren om 
aan heel de streek, net als 11 jaar geleden, te laten zien hoe we 
op Ossenisse een geweldig feest kunnen maken! Alle Raden van 
Elf uit de provincie worden deze avond in Ossenisse verwacht, 
naast natuurlijk het College van B en W van de gemeente Hulst. 
Daarnaast hebben we nog een speciale gast in ons midden die we 
nog niet mogen verklappen. Maar natuurlijk is het feest vooral ook 
bedoeld voor al degenen die ons carnaval in Ossenisse maken: alle 
dorpsbewoners die ons een warm hart toedragen, onze vrijwilligers 
en onze wagenbouwers en loopgroepen, die er voor zorgen dat elk 
jaar in Ossenisse weer een geweldige optocht te bewonderen is! 
Het feest wordt gehouden in de kantine-feestzaal de Polderhoeve 
op Resort Westerschelde. Alle feestgangers worden verwacht tussen 
20.00 en 21.00 uur. In de kantine zal er een mooie tentoonstelling 
te zien zijn, uit de oude doos, over 22 jaar carnaval in Ossenisse. 
Daarnaast draait er een dvd met daarop de eerste optochten op 
ons dorp; unieke beelden uit de beginjaren! Wij zijn nog op zoek 
naar oude krantenknipsels of bijzondere foto’s en doen hierbij dan 
ook een oproep aan u allen: Onze boot is waarschijnlijk de meest 
gefotografeerde wagen in de loop der tijden… Heeft u nog iets liggen, 
dan horen wij dat graag! (tel. 0114-682168)
Tevens brengen we ter ere van het jubileum ons eigen bier uit: het 
Ossekoppen jubileumbier, met dank aan Jos Huijgens. Te verkrijgen 
deze avond aan de speciale bar in de kantine en ook los en in mandjes 
te koop. Vanaf half 10 barst het feest echt los, met een speciale 
verrassing om 11 over 11... meer mogen we er niet over kwijt! We 
hopen dan ook dat velen van u de weg naar Resort Westerschelde/
de Polderhoeve zullen vinden en een geweldige avond met ons mee 
willen beleven. U bent allen van harte welkom. En natuurlijk hangen 
we allemaal op deze dag de vlag weer uit!
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De Dwjèze Mieters 11 jaar
Niet alleen d’Ossekoppen vieren een jubileum, komend 
carnavalsseizoen vieren de Dwjèze Mieters hun 11- jarig bestaan!
Daar waar d’Ossekoppen hun ontstaan vonden in een generatie 
Snisjers, kunnen de Dwjèze Mieters gezien worden als de volgende 
generatie Snisjers die actief werden met carnaval.
We praten over het seizoen 2001, waar de Snis een heleboel jeugd 
rijk was , die voornamelijk uit jongens bestond. Aangezien de Raad 
van Elf van de Snis uitsluitend uit dames bestaat, was er daar voor 
hen geen toekomst.
Op een stapavond besloten Karel, Ed en Jan een week(!) voor 
carnaval een eigen carnavals bouwploeg op te richten. Zo werden 
de Dwjèze Mieters opgericht in 2001 aan de bar van de Klaroen! 
Op een week tijd werd de eerste wagen gebouwd, toepasselijk de 
boot nagemaakt! De naam is puur dialect, ´dwjès´ staat voor dwars, 
naar het vooroordeel, van hoe Snisjers volgens velen in de streek 
zouden zijn. De naam is dus toepasselijk vernoemd naar de Snis! Al 
gauw bleek dat er heel wat talent in deze bouwploeg zit. De Dwjèze 
Mieters hebben in de loop der jaren de prachtigste creaties gemaakt!
Al gauw was voor de gevestigde orde duidelijk dat dit een groep 
was om rekening mee te houden voor de top. De Dwjèze Mieters 
zijn dan wel een relatief kleine groep, bouwen kunnen ze zeker! Het 
hoogtepunt van hun bestaan is toch wel de 1e prijs in de grootste 
optocht van Zeeland, toen ze alle Kloosterse wagens het nakijken 
gaven. Hun bouwactiviteiten zijn in al die jaren steevast in de schuren 
van loonbedrijf De Waal aan de Dorpsstraat en de Weststraat. Daar 
waar in de Dorpsstraat de voorbereidingen plaatsvinden, is  het 
opbouwen van de wagen in de Weststraat. Op dit moment wordt 
er ook nog gebroed op een feestje ter ere van het jubileum. Hun 
nieuwste creatie staat inmiddels al in de steigers in de schuur en 
natuurlijk is ieder erg benieuwd hoe onze mannen van de Snis in 
hun jubileumjaar gaan uitpakken!
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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).

- rond de kerst zijn er weer 
kerstgroepen en stalletjes
echter zijn de openings tijden 
nog niet precies 
gepland 
langs gaan is zeker 
de moeite waard

Herberg de Snis

5 nov Wildbuffet 19u.
19 nov Ierse Avond 19u.
8 dec Bierproeverij 19u.
25 & 26 dec Kerstmenu
Iedere maand een speciaal menu 
voor 19,50 p.p.

Info: www.herbergdesnis.nl

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

Iedere dinsdag  va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond.
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. 
November
13  schieting op lig. wip 14.30u.
13  gaaibollen 19:30u.
19  kaartclub ons vermaak 19.30u.
26  country oefenavond 20u.
27  sinterklaasviering
December
4    schieting op lig. wip 14.30u
10  teerdag kaarklub 17u.
11  kerstviering 14u.
16  country oefenavond 20u.
26  2e kerstdag prijskaarten 14u.
Januari
07  dans avond met orkest 20u.
08  nieuwjaarsreceptie 15u.
Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.



De bewoners zijn na de grote vakantie weer goed begonnen: het 
dorpsfeest was opnieuw een plezierig evenement, de nieuwe 
vlaggen (van d’Ossekoppen) fleurden voor het eerst het dorp op 
en Gluren bij de buren was bij het paringsstation Kreverhille en 
bij het melkveebedrijf van familie Van de Broek succesvol. Voor 
foto’s en verslagen zie onze website. Stand van zaken wat betreft 
de hekwerken: in het kader van de gewijzigde vergunning zijn de 
hekken bij het Puttenstrand weer dicht van half september tot half 
mei. Het beroep tegen deze vergunning bij de Raad van State moet 
nog in de komende maanden behandeld worden. De dorpsraad heeft 
de provincie gevraagd om het verweerschrift aan te vullen in die zin 
dat afstand wordt genomen van nieuwe argumenten voor afsluiting, 
verkeerde voorstellingen van zaken van de vogelbescherming 
wel worden weerlegd en de overwegingen om tot een gewijzigde 
vergunning te komen wel overeind worden gehouden. Zie de website 
www.dorpsraadossenisse.nl voor de link naar de video-opname van 
16 september jl., waar Jos de Schepper inspreekt bij de commissie 
Ruimte en Ecologie van de provincie. Tijdens de bijeenkomst van 
Provinciale Staten van vrijdag 30 september is er een motie van de 
Partij voor Zeeland aangenomen waarin wordt overwogen dat het 
verweerschrift niet voldoende adequaat is vanwege niet weerleggen 
van verkeerde voorstellingen van zaken en nieuwe argumenten voor 
afsluiting  en de Staten het College opdraagt alsnog  het maximale te 
doen.   Intussen maakt onze advocaat een eigen goed verweerschrift 
voor de Raad van State. Enne... laten we er een schitterend jubileum 
voor d’Ossekoppen van maken!

Bij vriendelijk Bloemenzaad?
Irene Fortuin

Ik dacht: “Laat ik eens een keer meedoen, ik heb wel een idee.” En 
dan win je nog ook. Eén hele kilo bij-vriendelijk bloemenzaad.
Mijn idee was: Op de dag dat in het dorp Ossenisse de activiteit 
“Gluren bij de buren” plaatsvindt, deel ik aan alle families die 
komen kijken bij de Bijenveredeling Kreverhille een zakje bij-
vriendelijk bloemenzaad uit. Zodat her en der verspreid in Ossenisse 
bloemen voor de bijen staan waar ze honing uit kunnen halen. 
Alleen op die dag wist ik nog van niets. De prijs kwam later. Alle 
families hebben toch hun zakje zaad nog van mij gekregen. Bij het 
Bijenveredelingsstation hebben ze ook een portie gehad. Ik heb nog 
een klein beetje over, dus als er nog meer mensen wat zaad willen, 
dan kunt u mij even bellen op 0114-682115. Maar op = op. Het is 
zo bijzonder dat een klein dorp als Ossenisse op deze manier een 
bijdrage levert aan het probleem van de bijensterfte. En nu hoop 
ik maar dat iedereen volgend jaar het bloemenzaad ook zaait. Dan 
vinden de bijen een gedekte tafel. De bijen zullen u dankbaar zijn!
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Ossenisse - Zeedorp

Kerstmiddag
Kerstmiddag "Rond de Kerst-
stal" vindt plaats op zondag 11 
december 2011 om 14:00 uur in 
het dorpshuis Hof Ter Nesse te 
Ossenisse.
Deze traditionele kerstmiddag is 
voor iedereen, van jong tot oud, 
gratis toegankelijk. Het samen-
zijn en het samen-zingen van 
kerstliederen rondom de oude 
kerststal met zijn mooie beel-
den komt op de eerste plaats.
De bekende groep/band Sem-
per Gaudete uit Clinge en om-
streken zal onder begeleiding 
van accordeonmuziek een mu-
zikaal optreden verzorgen. Het 
programma bestaat verder uit 
een kerstoverweging, gedich-
ten, verhalen en, zoals reeds 
genoemd, het samen zingen van 
kerstliederen. De koffie of thee 
met kerststol in de pauze wordt 
u door het Kerstcomité aange-
boden.

Nieuwjaars-
receptie
Als we terugkijken naar de re-
ceptie van dit jaar, is de conclu-
sie dat het initiatief erg geslaagd 
was. Veel mensen van jong tot 
oud en vertegenwoordigers van 
verenigingen maakten van deze 
gelegenheid gebruik om elkaar 
de hand te schudden, vergezeld 
van de beste wensen voor het 
nieuwe jaar.
Ook 2012 willen wij starten met 
een Nieuwjaarsreceptie! Op 
zondag 8 januari 2012 's mid-
dags van 15.00 tot 18.00 uur 
bent u en/of uw vereniging van 
harte welkom in Hof ter Nesse. 
Samen willen wij dan het glas 
heffen op het nieuwe jaar 2012.


