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Dorpsraad
Dak Hof ter Nesse

FAC
Dit jaar hebben we een 
bijzondere Koninginnedag, 
een Kroningsdag! Daarom 
hebben wij een gezellige middag 
georganiseerd, waarbij we met 
zijn allen kunnen kijken naar 
de Kroning van onze nieuwe 
Koning vanaf 13:30 uur in 
Hof Ter Nesse. Omdat dit 
voor de kleinsten onder ons 
waarschijnlijk wel erg lang 
duurt, hebben we voor hen nog 
een activiteit in de bovenzaal 
geregeld. En uiteraard mag ons 
rondje Bingo voor de kinderen 
op deze laatste Koninginnedag 
niet ontbreken! Daarmee sluiten 
we de middag af.
Inmiddels ook traditie op de 
Snis: bij het aanbreken van de 
zomervakantie het tentenkamp 
voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd. We starten 
op vrijdag 29 juni met alle 
kinderen samen. Zaterdag 30 
juni sluiten we het programma 
voor de jongere kinderen af met 
een leuke activiteit. De oudsten 
( 9 tot 14/15) blijven nog een 
nachtje extra en sluiten op 
zondag 1 juli af met het ontbijt.
We hopen weer op veel animo 
zodat we de kinderen een leuke 
start van de vakantie kunnen 
geven.

de Snisser courant

Kerkepaadjes
Voor degenen die het niet kennen: Vroeger was het een gewoon en 
vertrouwd beeld in het polderlandschap ... kerkepaadjes, oftewel de 
kortste weg “dwars deur den akker” richting het dorp naar de kerk. 
Meestal een lang smal paadje een tiental centimeter breed, waar 
je met je fietsband door kon. Ook Ossenisse heeft ze gekend, de 
restanten zijn hier en daar nog zichtbaar, om u een opsomming te 
geven: 
- Bekendste voorbeeld is natuurlijk het schoolpadje, tussen de 
Dorpsstraat en de Weststraat in.
- In de Weststraat net na de afslag aan de Weverstraat, is een restant 
van een inrijpad voor de landbouw, dat midden in de Nijspolder 
overging in een kerkepad naar toen nog camping ’t Mussennist.
- Aan het uiteinde van het Molenpad rondom de boerderij, naar 
halverwege de Weverstraat, om daar verder te gaan dwars door de 
weilanden richting Kreverhille.
Zo had iedere polder wel een paar paadjes, in het Zoutland - zeg 
maar vanaf de Hooglandsedijk - moet er ook eentje gelegen hebben, 
om uit te komen aan de Zoutlandsedijk. 
De provincie doet er alles aan om dit cultureel erfgoed te herstellen, 
ook vanuit toeristisch oogpunt. Particulier initiatief is er ook en wel 
voor de oude kerkepaadjes in de Hoogland- en Serrarenspolder. 
Zo kunnen we vanaf komende zomer gaan genieten van het herstelde 
kerkepad dat komt te lopen van (halverwege) de Langeweg naar de 
Westdijk toe. Dit kerkepad, vroeger in de volksmond wel “de Dreef 
van Leo Warrens” genoemd, wordt momenteel in ere hersteld, zodat 
er een mooie wandelroute komt te liggen dwars door de akkers van 
de Hooglandpolder, om via de boerderij ´Ondersteboven´ weer 
terug richting Zeedorp af te kunnen slaan.
Daarnaast komt er een verbinding tussen de Westdijk en de Zeedijk 
ter hoogte van het oude gemaal. Waarmee het kerkepad als het ware 
verder wordt verlengd tot aan de zee.
Voor de velen die hier deze zomer weer verblijven, vanuit toeristisch 
oogpunt natuurlijk een geweldig initiatief, maar ook voor ons als 
dorpsbewoners een verfraaiing van onze mooie polders. 
Terug in de tijd, weer wandelen zoals vroeger werd gedaan… geniet 
er van, daar waar het mag  “dwars deur den akker !”
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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 6:44 elk uur t/m 18:44
Zaterdag vanaf 7:44 elk uur
Zondag vanaf 9:44 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
“dat ei jzelf ezeid ”

“Dat heb je zelf gezegd”

Hof ter Nesse: Gaaibollen
De gaaibolclub van de 
Snis bestaat al 29 jaar 
en heet Gaaibolclub 
“De Dwarsliggers”.
Gaaibollen is een spel 
dat al eeuwenlang 
bestaat. Met de gaaibol 
(schijfvormige bol), 
wordt vanaf een aantal 
meters afstand naar 
negen houten klossen 
gebold.
Deze klossen worden gaaien genoemd. Vroeger werden de klossen op 
metalen pinnen geplaatst, zoals bij het wipschieten, maar nu zijn deze 
pinnen van hout gemaakt. De gaaien staan op een schuinoplopend 
bord. Dit bord kan zowel uit hout als uit ijzer gemaakt zijn. 
Elke speler beschikt per beurt over vier bollen, waarmee hij of zij 
probeert zoveel mogelijk gaaien eraf te gooien. Elke gaai is een 
bepaald aantal punten en centen waard.
Het lid met de meeste punten uit een seizoen is de winnaar 
(koning(in). Opgevolgd door de prins(es) en daarna erfprins(es). 
De beste dame van het seizoen krijgt bovendien nog een waardebon.
“De Dwarsliggers” en ook gastspelers komen één keer per maand 
op een zondag bij elkaar voor een gaaibolwedstrijd in Hof ter Nesse.
Aanvang: 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur (zie ook activiteiten).
Soms wordt afgeweken van de vaste zondag, zoals bijvoorbeeld 
met Koninginnedag op 30 april. De eerstvolgende gaaibolling is op 
Koninginnedag 30 april 2013. Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen en het spel uit te proberen.
“De Dwarsliggers” hebben al tien keer deelgenomen aan het 
Interland gaaibollen bij de Europese Spelen voor Traditionele 
Sporten te Evergem-Doornzele in België. Daar worden wij telkens 
goed verzorgd door onze Maldegemse vrienden. De club heeft ook 
deelgenomen aan demonstratiewedstrijden georganiseerd door de 
Stichting Folkart 2005 in Terneuzen. Dit op uitnodiging van het 
Nederlandse Centrum voor Volkscultuur. De gaaibolclub heeft 
eveneens deelgenomen aan het Zuid-Nederlandse Kampioenschap 
bollen te Boxtel. Voor inlichtingen: Riet van Heese-Rottier, tel: 
0114-682174 of e-mail: heese-rottier@kpnplanet.nl

Loting uitslag Ossekoppen
1e prijs: 0615 WEEKENDJE WEG - 2e Prijs: 0275 BEAUTYBON 
- 3e Prijs: 0151 WEERSTATION - 4e Prijs: 0630 DVD PAKKET 
LORD OF THE RINGS - 5e Prijs: 1252 DOUCHEPAKKET DAMES 
- 6e Prijs: 0963 MINI KOFFIEZETAPPARAAT - 7e Prijs: 0121 
THEEPAKKET - 8e Prijs: 0348 OPLAADBARE LED ZAKLAMP 
- 9e Prijs: 0175 FLES SNISSE PORT - 10e Prijs: 1222 DVD - 11e 
Prijs: 0964 RUGZAK - 12e Prijs: 0150 PUZZEL 
Prijzen af te halen voor 1 mei 2013 op het adres: FAM. VERDURMEN, 
MOLENPAD 9, 4589 KS, OSSENISSE. Wij danken u voor de steun.

April



De Watersnood 1953
Net als op zovele plaatsen in Zeeland braken op verschillende 
plaatsen aan Ossenisse de dijken door. In de vroege ochtend om 
4 uur begonnen de kerkklokken van Ossenisse te luiden, om de 
bevolking te waarschuwen dat het ook hier mis gaat.
“Voor het dorp Ossenisse stonden reusachtige watermassa’s, als 
een tweede Scheldemonding” zo staat vermeld in het boek over 
de watersnood in Oost Zeeuws-Vlaanderen. In de Hooglandpolder 
duurt het maar 2 uur voor alles volledig is ondergestroomd en 
steken de boerderijen als eenzame plekken uit het water op. Op 
verschillende plaatsen aan het Zeedorp ontstaan gaten van 50 tot 
70 meter, wat er voor zorgt dat ook het water richting het dorp zelf 
door de Nijspolder stroomt. Zeedorp wordt geëvacueerd. Hier vallen 
gelukkig geen slachtoffers.
In de Serrarenspolder, in de buurt van het gemaal, wijkt er een stuk 
dijk van wel 200 meter. Er wonen relatief weinig mensen, maar de 
boerderij van de Familie Vosschaert valt ten prooi aan de golven. De 
schuur wordt weggevaagd, net als het vee en de huisraad. De familie 
weet zich in eerste instantie te redden, tot ook daar het noodlot 
toeslaat: de 13-jarig Willy wordt met het water meegesleurd en 
verdrinkt in de golven. De overige landbouwers in deze polder zien 
hun vee en bezittingen verwoest worden door het water.
Ook de binnendijken zijn niet bestand tegen de beukende watermassa 
en daarmee staat het water tot tegen de Hooglandsedijk en de 
Koningsdijk. Het water stroomt ook zuidelijker richting Kampen en 
ook daar worden de bewoners in hun slaap verrast. 
Terug naar de Snis zelf staat het water tot in de Weststraat en zelfs 
een stukje verder. Het waterpeil bereikt hier zelfs 1,50 meter hoogte. 
Overal springt de bevolking bij 
om elkaar te helpen. De heer 
Valckx evacueert bewoners van 
de Weststraat, zoals te zien is op 
het schilderij. Het water stroomt 
door tot in de Dorpsstraat. 
Ook het huidige voetbal- en 
tennisveldje staat onder water. 
De kerk van Ossenisse is 
daarmee ingesloten maar blijft 
gespaard, het achterste gedeelte van de Dorpsstraat blijft wonderwel 
droog.Het aantal slachtoffers is beperkt gebleven tot één, maar naar 
schatting zijn 250 stuks rundvee, paarden en varkens verdronken. 
De materiële schade aan sommige boerderijen is aanzienlijk. 
Voor ondersteuning en opbouw worden militairen naar Ossenisse 
gestuurd. Ook studenten, waaronder verschillende bussen uit 
Amsterdam, komen helpen. Zelfs prinses Wilhelmina brengt een 
bezoek aan Ossenisse.
Het rampenfonds wordt opgericht om er voor te zorgen dat er geld 
vrijkomt voor wederopbouw. Niet alle verwoeste boerderijen zijn 
terug opgebouwd. Van het toegekende geld uit het rampenfonds 
wordt door het kerkbestuur van Ossenisse een parochiehuis 
gebouwd, wat thans beter bekend is als Hof ter Nesse.
Met	dank	aan	bronvermelding	Nieuws	–	en	reclameblad	Kloosterzande
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St Voormalige Kerk

Juni: mosaiekwerk van dhr. 
Jonkheim uit Vogelwaarde
Juli: schoorsteenvegers attributen 
van dhr. Versavel uit Terneuzen
Augustus: miniatuur wegenbouw 
modellen van dhr. Dekker uit 
Terneuzen

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.
April
14  schieting op lig. wip 14.30u.
19  country oefenavond 20u.
20  kaartclub ons vermaak 19.30u.
30  koninginnendag/koningsdag
30  gaaibollen 19.30u.
Mei
17  country oefenavond 20u.
18  kaartclub ons vermaak 19.30u.
25  prijskaarten 14.00u.
25  dans avond met orkest 20u.
26  schieting op lig. wip 14.30u.
26  gaaibollen 19.30u.
Juni
09  schieting op lig. wip 14.30u.
09  gaaibollen 19.30u.
14  country oefenavond 20u.
15  kaartclub ons vermaak 19.30u.
28-29 Tentenkamp
Juli
07  schieting op lig. wip 14.30u.
07  gaaibollen 19.30u.
13  dans avond met orkest 20u.
Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.



De jaarvergadering van de dorpsraad werd dit jaar omlijst door een 
fototentoonstelling van de watersnoodramp 1953 in deze regio. 
Hubert en Georgette Hiel en Irene Valckx voorzagen de foto’s van 
indrukwekkende verhalen over hun ervaringen tijdens de ramp. Al 
gauw verzamelde zich een groep oud-snissers om hun ervaringen en 
weetjes uit te wisselen.
Naast het voltallige college van de gemeente Hulst, twee bestuurders 
van het waterschap, de heer Korteweg van Veolia, en de woordvoerders 
van diverse werkgroepen konden we zo’n zestig mensen begroeten. 
Onze nieuwe bestuursleden Arnold Mannaert, Jacques Serrure en 
Robert Doedee (deze laatste was verhinderd) werden voorgesteld. 
Dit jaar hadden we gekozen voor het stellen van vragen aan de 
diverse genodigden. De vragen werden mooi omlijst door dia’s en 
PowerPointpresentaties. Zo werden we op alle gebied bijgepraat.

Opvallende items
De klankbordgroep van de dorpsraad gaat 17 april van start. Nieuwe 
belangstellenden kunnen zich altijd bij ons melden.
Het aankleden van dijken met bankjes, picknicktafels, vuilbakken 
en een bloemetje, en borden ter verwelkoming kwamen aan de orde. 
De werkgroep Verkeer heeft vaak aangegeven dat een fietspad 
niet zo veilig was voor de kinderen, omdat er overgestoken moest 
worden. Op zich is de Grindweg niet druk maar vooral onveilig 
doordat er hard gereden wordt. De werkgroep bepleitte steeds een 
verder gebruik maken van de onoverzichtelijkheid van deze weg, 
waardoor men genoodzaakt wordt langzamer te rijden. Sophie van 
’t Westeinde gaat met Bas Janssen (werkgroep Verkeer) aan tafel 
om een veilige fietsroute te bespreken. De werkgroep Verkeer heeft 
nieuwe mensen nodig. De meeste leden hebben er zo’n 5 jaar in 
gezeten en houden door andere belangstelling en drukte ermee op. 
Ook de werkgroep Dorpsfeest kan wel wat aanvulling gebruiken.

Zwerfvuilactie
Het  nieuwe dorpsraadlid Robert Doedee had (via facebook) voor 
het weekend van 2-3 maart een mooi zwerfvuil-initiatief genomen. 
Acht volwassenen en acht kinderen hebben, uitgerust met stokken 
met knijpers, door weer en wind de klus geklaard. Zij ruimden 
het zwerfvuil op langs de dijken en polderwegen van Ossenisse en 
Zeedorp. Twee dagen achter elkaar gingen zij twee maal op pad en 
haalden 18,5 vuilniszak zwerfafval op. Dit was 135 kilo en daar was 
glas, ijzer en papier niet bij meegerekend.
Veel mensen hebben gereageerd met dank voor deze actie. 
Verschillende mensen zijn van plan volgende keer mee te doen. 
Hoe groter het aantal mensen wat meedoet, hoe sneller de klus 
geklaard zal zijn. Tijdens de jaarvergadering werd ook waardering 
uitgesproken over deze actie. Hopelijk zal deze eerste actie om onze 
omgeving schoon te houden een traditie  worden en er toe bijdragen 
dat we vuil minder laten slingeren ;-)
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Financiering
nieuw dak HTN
Het dak van dorpshuis Hof 
Ter Nesse (HTN) lekt al een 
aantal jaren. Zeker bij hevige 
sneeuwbuien van afgelopen 
winter stonden de plassen in de 
zaal. Gesprekken zijn gevoerd 
en aanvragen voor subsidie zijn 
ingediend. In goed overleg met 
alle partijen is de financiering 
nu geregeld. De gemeente Hulst 
kent een subsidie toe van  47.750 
euro voor een nieuw geïsoleerd 
dak. Via de Pop-subsidie van de 
provincie Zeeland wordt 20.000 
euro toegekend, eveneens 
bestemd voor vernieuwing van 
het dak en voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Verder loopt 
er nog een subsidieaanvraag bij 
het Oranjefonds.
Nu de financiering rond is 
kunnen we beginnen met het 
werk. Een aannemer wordt 
ingeschakeld en hopelijk is de 
vervanging van het dak eind 
van de zomer gerealiseerd. Wel 
denken we nog vrijwilligers 
nodig te hebben om mee te 
helpen met het afbreken van het 
oude dak. 
Het nieuwe dak is een 
onderdeel van de renovatie 
van ons dorpshuis. Nieuwe 
frisse kleuren, ander meubilair, 
een nieuwe buffetkast en de 
bar wordt aangepast.  Uit 
het stimuleringsfonds van 
Rabobank Hulst ontvangen we 
1.500 euro als bijdrage.
Ook het project “Dorpshart”  
is een onderdeel van de totale 
vernieuwing van het gebouw 
en terrein van de HTN. In 
goede samenwerking met de 
Dorpsraad zijn hiervoor ook 
subsidieaanvragen ingediend 
en zijn er eveneens positieve 
ontwikkelingen te melden. 
Daarover later meer.

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp


