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Nieuw dorpshart

Kerstviering 
2012
Het was weer een gezellige 
drukbezochte kerstmiddag in 
dorpshuis Hof Ter Nesse op 
zondag 9 december jl. Meer dan 
100 mensen bezochten deze 
kerstmiddag!

Er was een muziekgroep uit 
Kloosterzande, die veel succes 
oogstte met hun eerste optreden 
in
Ossenisse. Verder werden er 
verhalen verteld, een gedicht, 
een overdenking en samen 
gezongen. Dit allemaal rondom 
de oude kersstal die het 
middelpunt vormde van deze 
middag.

Veel (oud) Snissenaren, familie, 
vrienden en bekenden kwamen 
naar deze middag. Een middag in 
de sfeer van Kerst waar zij elkaar 
weer eens konden ontmoeten en 
een praatje maken, evenals het 
samen zingen van kerstliedjes. 
Gezellig en sfeervol door de 
mooi versierde zaal van Hof ter 
Nesse.

Kortom een erg geslaagde 
kerstmiddag.
Enne .. bedankt vrijwilligers!

de Snisser courant

Carnaval 2013
Nu het nieuwe jaar weer is begonnen begint bij velen van ons het 
carnavalsvirus pas echt op te spelen en neemt de drukte gaandeweg 
de komende weken alleen maar toe. Dat geldt natuurlijk ook voor 
de diverse wagenbouwers en loopgroepen, zoals onze eigen Snisse 
Snizz Kids! 
We hebben een redelijk vroege carnaval dit jaar, met de officiële 
opening van het carnaval 2013 op vrijdag 8 februari te Vogelwaarde. 
Wij als Ossekoppen krijgen dan weer de grote sleutel overhandigd 
van ons dorp door de burgemeester. De sleutel die overigens mee 
gaat op de reling van onze boot in de diverse optochten. Aansluitend 
volgt een gezellig samenzijn bij de Vogelpiek met al onze bevriende 
Raden uit Graauw, Lamswaarde, Vogelwaarde en Kloosterzande.
Op zaterdag volgt natuurlijk deelname aan de optocht te Vogelwaarde 
en bezoek aan onze vrienden van de Vogelpiek en de Djerken uit 
Graauw. Vervolgens zitten we de volgende ochtend omstreeks half 
11 in de kerk van Kloosetrzande om een bijdrage te leveren aan de 
carnavalsmis, waarbij we ook alle overledenen van Ossenisse zullen 
gedenken. Na bezoek aan de optocht op Lamswaarde op zondag, is 
er op maandagavond de traditionele kroegentocht langs de diverse 
dorpen in de streek. Nadat op dinsdag de optocht van Kloosterzande 
ten einde is, gaat de adrenaline natuurlijk pas extra op gang komen.
Op naar het weekend daarna, waarbij we als dorp Ossenisse ons weer 
aan heel de streek willen laten zien. Voor het welbekende programma 
leest u hier elders, maar natuurlijk starten we op zaterdag eerst met 
het bezoeken van onze zieken en ouderen, met een bloemetje.
Met als hoogtepunt op zondag onze alternatieve optocht vanaf het 
Zeedorp. Elk jaar weer een prachtig gezicht om te zien, evenals de 
drukte en filevorming in de polder! Hierbij nodigen wij u ook weer 
van harte uit om dit dorpsfeest met ons mee te vieren. Graag tot 
ziens op de 17e februari!

Jaargang 8 - Nr. 1 - Januari 2013

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
“schuumen”

“gluren van achter de gordijnen”

Snisjèrs: Hans en Kenia
Veel Snissers keken 
verbaasd op, toen 
die zomeravond in 
2010 ineens vrolijke 
Caribische klanken 
werden uitgestrooid 
boven ons dorp. Een 
swingende band uit 
Cuba luisterde toen 
het trouwfeest op 
van Hans Antonneau 
en Kenia Pérez 
Rodriguez. Hij uit het 
Belgische Leuven, zij uit het zonovergoten Cuba. 
Twee jaar daarvoor hadden zij hun intrek genomen in het statige pand 
op nummer 23 aan de Lageweg. De bruiloftsgasten kwamen uit alle 
windstreken. Hans en Kenia waren daar het stralende middelpunt, 
maar de meeste aandacht ging toch uit naar hun zoontje Oscar.
Die onvergetelijke bruiloft was niet alleen de bezegeling van hun 
liefde, maar was ook de voltooiing van de verbouwing van hun 
sfeervolle huis. Twee jaar lang staken Hans en Kenia veel van hun 
vrije tijd in het opknappen van de voormalige bewaarschool. Koken 
deden ze in de tuin; bij regen hield een zeiltje de potten en pannen 
droog.
Hans en Kenia kenden elkaar al, maar pas ‘op café’ in Boechout 
sloeg de vonk over. Het was Kenia die de eerste stap zette om Hans 
te ‘veroveren’. Tot op heden hebben ze hier geen spijt van!
Ze betrokken samen een appartement in Antwerpen, maar het 
leven in de stad ging ze steeds meer tegenstaan. De intolerantie 
en ‘verzuring’ van mensen deed ze op zoek gaan naar een meer 
idyllische woonplek. In de weekenden wandelden ze al vaak over de 
dijk bij Ossenisse. Een bekende plek voor Hans, hij heeft 15 jaar een 
huisje gehad op Zeedorp. Op één van die wandelingen viel het oog 
van Kenia op het te koop staande huis aan de Lageweg en de rest is 
geschiedenis.
Iedere ochtend rijdt Hans nu over de Expressweg naar zijn werk als 
huisarts in een groepspraktijk in Antwerpen. Daarnaast geeft hij een 
dag in de week les aan de universiteit. Hier leidt hij aankomende 
huisartsen op.
Nadat Hans en Kenia hadden besloten tot gezinsuitbreiding, kwam 
Hans’ medische beroep goed van pas toen de kleine Oscar zich 
aandiende. In de verlosafdeling van het ziekenhuis was het zo druk, 
dat alle gynaecologen bezet waren. Daarop heeft Hans zelf maar 
geholpen bij de geboorte van zijn zoon…!
De tweetalig opgevoede Oscar wordt in maart 4 jaar. Met een 
Vlaamse vader en een Cubaanse moeder wordt hij, midden in de 
Snis, vast een echte wereldburger.
Het voornemen van Kenia voor 2013: haar rijbewijs halen. Als ze het 
felbegeerde roze kaartje eindelijk in huis heeft, kan ze wat vaker naar 
vrienden en vriendinnen in Antwerpen. Maar dan gaat ze eerst nog 
wat oefenen in de polders rond Ossenisse. U bent gewaarschuwd!

Januari



Herbestemming: De oude schuur
Ossenisse is een eeuwenoud dorp, veel gebouwen die er staan 
hebben een hele geschiedenis. Door nieuwe bewoners opgeknapt 
voor herbestemming en daar gaat het hier over.
Een mooi voorbeeld daarvan is de oude boerenschuur aan de 
Westdijk nr. 1. Het  bouwjaar van de huidige schuur is vermoedelijk 
1919. Een tijd waarin enkel paard en wagen het vervoermiddel was, 
de Westdijk waarschijnlijk niet meer dan een hoop grond om de zee 
tegen te houden, met heel misschien iets wat op een pad leek. Waarbij 
de grootste zorg was, dit verder te ‘bestraten’ met schelpen uit de zee. 
Daar achter de dijk wordt eerst in 1650 een schuur gebouwd met 
de dan beschikbare materialen. Steen en gebinten waarvan prachtig 
is terug te zien dat het voorkomt uit boomstammen. De wereld is 
eenvoudig en speelt zich af op die enkele kilometers die de Snis is. 
Het leven is in een enkel woord ‘eenvoudig’ te noemen; arbeiders 
slapen in oogsttijd in de schuur, in de ‘kluis’, geen stress en geen 
haast. Rond de jaren ’50 breekt de mechanisatie aan. Aangezien de 
landbouwwerktuigen niet binnen kunnen, wordt in het gebinte zo 
gezaagd dat de combine binnen kan. De schuur wordt aangepast 
omstreeks 1955 en de landarbeiders verdwijnen. Deze verleggen hun 
werk richting de fabrieken en de wereld wordt groter en gehaaster.
Hier en daar blijven nog wat stallen over voor een beetje vee als 
hobby of om later wat ‘klein gerief’ in te kunnen stallen. Anno 2000 
is de wereld helemaal mobiel en gehaast en zoeken veel mensen de 
rust en het gewone leven, terug naar de tijd  van toen. De schuur 
komt leeg te staan en wordt weer aangepast aan de wensen der tijd. 
Een bed & breakfast voor een korte ‘break’ midden in de polder met 
boerderijterras! Onthaasten noemen ze dat.
De indeling is door de aanpassingen niet veranderd. De kamertjes 
voor de B&B zijn in de originele ‘wagenhuizen’. De ontbijtruimte  
is in de kleine (kalver)stal. Daar stond vroeger de melkkoe ‘Grietje’ 
en was de stal voor het jonge vee. De ruimte voor de toiletten is 
wel aangepast in verband met de regelgeving. Daar is een muur in 
geplaatst, omdat voor het terras het dames- en herentoilet gescheiden 
moest zijn. De herbestemming betreft een gedeelte van de schuur. 
De benaming is zoals toen: met stapelbed ‘In d’n Juin’ en een grotere 
zitkamer met aparte slaapkamer ‘In d’n Terf’. Beide hebben het terras 
voor de kamer en openslaande deuren. Met het prachtige uitzicht op 
Ossenisse en de akkers. De schepen - zij haasten zich nog wel - zie 
je mooi achter de dijk voorbij schuiven. En dat zijn er tegenwoordig 
veel!
De grote schuurruimte heeft plaats voor de ontvangst van een 
grotere groep tot 15 personen. Fietsgroepen hebben daar al gebruik 
van gemaakt als het weer minder is. Komend jaar wordt er ook 
ingezet op ‘dagbesteding’, heel kleinschalig, voor mensen die 'op de 
buiten' hebben gewoond en dat erg missen. Achter de schuur komt 
een bloemplukakker, waar je in het seizoen een mooi groot boeket 
veldbloemen voor een daalder kunt plukken; dat wordt vast en zeker 
prachtig! Buitengewoon en gewoon buiten, daar knapt een mens 
van op, terug naar de tijd van vroeger… herbestemming … in een 
modern jasje.
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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).

Herberg de Snis

Geopend op dinsdag tot en met 
zondag vanaf 11 uur. Kijk voor het 
maandmenu op de website.

Herberg de S'nis Tel; 0114681946 
of Info: www.herbergdesnis.nl

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

Iedere dinsdag  va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond.
Januari
19  kaartclub ons vermaak 19.30u.
20  schieting op lig. wip 14.30 u.
Februari
03  schieting op lig. wip 14.30 u.
22  country oefenavond 20u.
23  kaartclub ons vermaak 19.30u.
Maart
16  kaartclub ons vermaak 19.30u. 
17  schieting op lig. wip 14.30 u.
29  country oefenavond 20u.
30  dans avond met orkest 20u.
Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.

Programma Ossekoppen

Zondag 17 februari 2013

13:00 Limonadebal en 
verkleedwedstrijd Hof ter Nesse

14:30 Start Alternatieve optocht

15:30 Carnavalsbal Hof ter Nesse

16:30 Teruggave sleutels

17:30 Prijsuitreiking optocht Hof 
ter Nesse

´s Avonds: Hossen en Dweilen 
Hof ter Nesse
0:00 Afsluiting Snisse Carnaval



Wij wensen u allen een goed en gezond  2013!  Dit jaar vindt er 
op 13 januari van 15.00 tot 18.00 uur weer een nieuwjaarsreceptie 
plaats namens alle Snisse organisaties, in Hof ter Nesse. Wij hopen 
van harte het jaar daar met u te  beginnen, met een drankje en de 
hapjes van Bernard en Jos.

We kunnen dit jaar terugkijken op een constructief jaar: de 
toegankelijkheid van de dijken lijkt voorlopig goed geregeld, 
de werkgroep ‘het nieuwe dorpshart’ en het bestuur van Hof ter 
Nesse hebben subsidies aangevraagd bij de provincie (Europese 
plattelandsontwikkeling, POP2), bij het Oranjefonds en het VSB-
fonds (zie column). Het FAC heeft weer goede activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd, er was weer een gezellig dorpsfeest en ook 
‘gluren bij de buren’ werd goed bezocht. Bedankt alle mensen voor 
jullie inzet!

Wij hopen weer een actief jaar in te gaan. Het is weer tijd voor 
nieuwe plannen. De dorpsraad heeft Jacques Serrure uit Zeedorp 
bereid gevonden deel uit te maken van de dorpsraad. De dorpsraad 
bestaat nu uit Ineke Elbers (voorzitter), Suzan Scheele (secretaris), 
Jacques Serrure (penningmeester) en Arnold Mannaert (lid).

De dorpsraad is zich in de nieuwe samenstelling aan het bezinnen 
wat wij met onze kwaliteiten voor het dorp kunnen betekenen. 
Een beperking van onze raad ligt in het gegeven dat we in 
dezelfde leeftijdsgroep vallen. Daarom hebben wij bedacht om een 
klankbordgroep samen te stellen. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
van de organisaties (met deelnemers uit alle leeftijdgroepen) van 
Ossenisse-Zeedorp hebben wij gevraagd of hier draagvlak voor was 
en de aanwezigen gevraagd hieraan deel te nemen. De reactie was 
positief. Het idee is om deze groep 2x per jaar uit te nodigen en met 
hen te inventariseren waar en hoe de belangen van de bewoners 
behartigd kunnen worden. We zullen hiervoor een duidelijke agenda 
maken en de deelnemers inzage geven in relevante stukken. 

Medio april zal hiervoor een bijeenkomst gepland worden. Eenieder 
die belangstelling heeft om aan zo’n klankbordvergadering mee te 
doen is hierbij van harte welkom. Graag even uw naam en (e-mail)
adres doorgeven zodat wij u kunnen uitnodigen. E-mail: i.elbers@
online.nl  of telefoon 681931.

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 11 maart. Het college 
van burgemeester en wethouders zullen hierbij aanwezig zijn. Naar 
aanleiding van de evaluatie van vorig jaar gaan wij hun aanwezigheid 
meer betekenis geven. Mocht u vragen voor het college hebben dan 
kunt u die tot 28 februari bij ons inleveren.
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Het nieuwe hart 
van Ossenisse

De werkgroep heeft het grote 
plan voor het nieuwe hart in 
twee delen gesplitst.
Allereerst wordt ingezet op 
de aanleg van een park. Dit 
park is de basis voor een 
multifunctioneel terrein. Voor 
de aanleg hiervan is subsidie 
aangevraagd bij de gemeente, 
de provincie, het Oranjefonds 
en het VSB-fonds. Voor allen 
was het criterium dat dit plan in 
gezamenlijke kracht tot stand 
wordt gebracht, van wezenlijk 
belang. 

De werkgroep heeft veel 
tijd besteed aan de formele 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n 
vastleggen, calculaties, het 
gebruik van de grond regelen 
en samen met gemeente en 
provincie vooroverleg voeren 
hoe het project klaar te maken 
voor de subsidieaanvragen.
Tijdens de jaarvergadering 
hopen we meer informatie te 
kunnen geven over de stand van 
zaken en staan we klaar om op 
jullie vragen antwoord te geven.

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp


