
 

de Snisser courant 
 

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse en 
Zeedorp, met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners. 
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De Dorpskeuken 
 

In oktober 2018 is de Dorpskeuken van start gegaan. De eerste keer waren er een 30-tal 
gasten. De tweede en derde editie zat de zaal vol en waren er zo’n 40 deelnemers die, 
aan de democratische prijs van 10 euro, genoten van een driegangenmenu.  
 

Het team dat de Dorpskeuken organiseert bestaat uit Ann Lommelen, Liesbeth de Bruijn, 
See van Dijck en Bernita de Bakker-van Leeuwen. Zij regelen alles, van flyer tot afwas. De 
kennis van See is daarbij onmisbaar: zij geeft aan of het menu haalbaar is, zowel om te 
bereiden als om alle ingrediënten binnen budget te kopen. Naast het vaste team zijn er 
nog een tiental wisselende vrijwilligers. Denk aan chauffeurs voor minder mobiele gasten 
of boodschappen doen, de gasten ontvangen, koken, opdienen, afruimen of afwassen. 
 

‘t Schallemaaj stelt de keuken en zaal ter beschikking. Een bont gezelschap schuift aan de 
twee grote tafels aan: jong, oud, personen die alleen komen, samen of in een kleine 
groep, van het dorp of iets daarbuiten. Er wordt gezellig bijgekletst en kennisgemaakt. 
Ook op andere momenten wordt er vooruitgeblikt of nagepraat. De wandelaars hoorden 
we al volop over stamppot praten, wat in januari op het menu staat.  
 

Op 6 december verzorgde gastkok Annie Audenaert het hoofdgerecht: varkensfricandeau 
met kapucijners en gebakken aardappeltjes. Vooraf was er keuze uit twee soorten 
zelfgemaakte soep. Het toetje was huisgemaakte chocolademousse. Terwijl iedereen nog 
nagenoot onder het genot van een koffie of thee met speculaas, werden er pakjes 
uitgedeeld. De Sint had een zak vol cadeaus achtergelaten; voor elke gast was er een 
persoonlijk cadeautje. Ook dat is de Dorpskeuken. 

V.l.n.r.: Liesbeth de Bruijn, See van Dijck, Ann Lommelen, Bernita de Bakker en gastkok Annie Audenaert 
 

De Dorpskeuken wordt 7 keer per jaar georganiseerd: Elke eerste donderdag van de 
maand van oktober tot en met april. Meer informatie op de website van Ossenisse- 
Zeedorp of de facebookpagina Snis onderlinge communicatie.  

Snisser carnaval 
Zondag 10 maart 
 

Nog een paar weken en dan is het weer 
zover: Carnaval op de Snis! Elk jaar 
weer een enorme happening op ons 
kleine dorp. Het is DE afsluiting van het 
carnaval in de streek. 

 

Dat grote evenementen in de regio ons 
niet deren en velen wel de weg naar de 
Snis weten te vinden, ervoeren we vorig 
jaar. Natuurlijk gaan we dit jaar ook 
weer voor het leutfeest! 
 

Op zondag 10 maart starten we om 
13.00 uur met kindercarnaval. Alle 
kinderen van Ossenisse-Zeedorp - en 
ouders - zijn welkom. Maar ook opa’s 
en oma’s met kleinkinderen die ergens 
anders wonen, zijn van harte welkom 
om er samen een leuk limonadebal van 
te maken. Voor elk kind ligt een 
presentje klaar.  
 
Rond 14.30 uur start de stoet vanaf 
Zeedorp en rijdt richting de Walenhoek. 
Natuurlijk wordt ons dorp versierd met 
vlaggen. Vlagt iedereen mee met de 
Snisser dorpsvlag?  
 

Nodig je familie, vrienden en bekenden 
uit om samen op zondag 10 maart het 
leutfeest op ons dorp mee te beleven! 
 
Graag tot dan! Alaaf! 
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Bodyfit: kom je ook? 
Samen fitter worden 
 

Elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 
uur traint een groep van 12 dames in Hof 
Ter Nesse. Onder leiding van Dorian 
werken zij aan een fitter lichaam. 
 

Doe je mee? Muziek klinkt door het 
dorpshuis. Doel: bewegen op muziek om 
actief te werken aan uithoudingsvermo- 
gen en met oefeningen spieren te 
versterken. Nieuwsgierig geworden? Kom 
langs voor een proefles. Breng een matje 
mee. Besluit je lid te worden dan betaal je 
voor 10 lessen 30 Euro. 

 

Noodnummers 
Politie 09008844 / 112 
Alarmcentrale 112 / 0118 414444 
Huisartsenpost 0115 643000 

Omroep Zeelandradio (rampenzender) 
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm 

AED-slot nummers (Hof ter Nesse) 
Peter Rottier / Jeanneke Aerts  
0114 682869 / 682734 
Ineke Elbers 0114 681931 
Nicol de Waal 0114 683576 
Lidy de Koster-Reijns 0114 681551 
Sjef Boeij 0114 681928 

 

Zeeuws 
 

W'emmen 'm nie  
 

We hebben het niet op voorraad 
 

Colofon 
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks 
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
Correspondentieadres: Lageweg 8, 
4589 KW  Ossenisse 
 

Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,  
Annemiek Hamelink, Jacques Serrure 
 

Vormgeving: Margo Hermans 
Fotografie: Karin Driessens 
Redigeren: Petra Schelle 
Bezorging: Jacques Serrure 
Website: Robert Doedee 
 

Volgend nummer: half april 2019 
Sluitingsdatum kopij: 15-03-2019 
 

E-mail: snisser@ossenisse-zeedorp.nl  
Exemplaren bij Café ´t Schallemaaj en 
Hof ter Nesse in Ossenisse en bij 
bibliotheek en Woonzorgcentrum 
Antonius in Kloosterzande. De Snisser 
Courant digitaal, dus via e-mail, 
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: 
snisser@ossenisse-zeedorp.nl.  

Snissenjèr 

Sonja Broekaart 
 

De nacht van 14 op 15 december sliepen Sonja en haar dochter Fransien voor het eerst 
in Ossenisse. ‘s Morgens om half 11 klopte ik aan bij Lageweg 41. Tussen de dozen 
dronken we koffie en kwam ik heel wat te weten. 

 

Sonja Broekaart (1965) werd geboren in 
Kruispolder en woonde daar tot haar 18e. Ze ging 
in Lams- waarde naar de kleuterschool bij de 
nonnen en naar de lagere school bij de meesters. 
Met een glimlach denkt ze terug aan die tijd. De 
middelbare school volgde Sonja in Hulst aan het 
Jansenius Lyceum; eerst HAVO en daarna het VWO. 
Even startte ze een studie in Amsterdam, daarna 
ging ze naar Vlissingen waar ze de opleiding tot 
röntgenlaborante volgde; tegelijkertijd werkte 
Sonja in het ziekenhuis in Middelburg. Daarna ging 
ze aan de slag bij De Honte (nu Zorgsaam) en 
werkte daar zo’n 12 jaar als röntgenlaborante. 
 

Ondertussen woonde Sonja in Kloosterzande. In 
1993 werd zoon Tim geboren en in 1999 dochter 
Fransien. Na de geboorte van haar dochter stopte 
Sonja met werken en zorgde ze fulltime voor de 
kinderen. Tim woont nu in Kloosterzande en werkt 
bij Dethon. Hij is beter bekend onder de naam 
Bustaflex. Als rapper leeft hij echt voor de muziek. 
Hij heeft al verschillende keren op het podium 
gestaan met Ali B. Ook bij Fransien speelt muziek 
een grote rol in haar leven. Het liefst zingt ze met 
haar mama. Ze speelt veel gitaar en piano en ze is 

de leadzangeres van de band The Brightt. Op dit moment volgt ze een opleiding tot 
onderwijsassistente. Haar wens is om daarna naar het conservatorium in Gent te gaan. 
 

Sonja zingt van kleins af aan. Op haar 18e voor het eerst als leadzangeres met de band 
Tosti Proets. Daarna volgden heel veel bands: de schoolband en de countryband ‘Kentucky 
Moonshine’. Op haar 23e startte ze bij de entertainment band ‘Music Train’ uit Zaamslag. 
Ze trad toen op van Utrecht tot diep in België. Ook begeleidde ze met deze band veel 
artiesten, deed mee aan de Belgische Soundmixshow en stond in het voorprogramma van 
Clouseau. Sonja was toendertijd semiprofessioneel artieste. 
 

Tijdens een periode van ziek zijn, stopte Sonja met optreden. Later startte ze weer met 
zingen, maar koos ‑ en kiest ‑ voor optredens in de buurt. Ze had een tijd haar eigen jazz 
quintet, zong bij ‘The Magnificent Seven’ en verzorgde gastoptredens bij verschillende 
harmonies. Ze is daarnaast al jaren zangeres bij ‘The Big Swing Band’ uit Philippine en de 
funky soul band ‘Poco Loco’. Sinds de zomer zingt ze bij ‘Niet het Cocktail Trio’; leuke 
herkenbare muziek, maar ook jazzy als men dat wil. 
 

Sonja rondde in 2018 haar opleiding vakspecialist muziek af en heeft nu haar eigen bedrijf. 
Ze geeft zangles. Op dit moment doet ze bij 3 basisscholen het project ‘muziekimpuls’ om 
het muziekonderwijs nieuw leven in te blazen. Elke werkdag is zij op de basisscholen aan 
de slag; ook als onderwijsassistente. Verder treedt ze op met haar compagnon Jolanda als 
het duo ‘De tijd van toen’; vaak verzorgt het duo optredens bij zorginstellingen, maar ook 
op besloten feestjes. Ook begeleidt Sonja mensen met een beperking. Ze heeft ontzettend 
veel cursussen en workshops gevolgd en weet hoe ze bijvoorbeeld mensen met autisme 
kan helpen in het sociale leven, bij het maken van planningen en het leren concentreren 
op huiswerk. 
 

In 2018 startte Sonja in Ossenisse het dorpskoor De Hoge Noot. Elke woensdagavond 
begeleidt ze een groep mensen die het leuk vinden om te zingen in ‘t Schallemaaj. Ieder is 
van harte welkom. Of je nu kunt zingen of niet. Ook mensen van buiten het dorp zijn 
welkom.  
 

Sonja houdt verder van haar katten, wandelen, lezen en een glaasje wijn. 
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Ontwikkeling op het dorp 

Weunde gij op de Snis? 
 

Je kunt er niet omheen: De skyline van de Snis wordt sinds kort niet alleen beheerst 
door de radartoren. Ook bouwkranen bepalen tegenwoordig hier het ruimtelijk beeld. 
Nee geen wolkenkrabbers of hoogbouw; de enige kastelen die voorbij komen, varen 
op de Schelde. Maar ook de Snisse huizenmarkt draait mee met de wereldeconomie 
en is dus volop in beweging! 
 

In de wai van Sjef Stoel 
Decennia lang werd er zo links en rechts eens een huis gebouwd. Maar nu is er echt 
sprake van een heus bouwplan op ons dorp. Bouwplan West(straat) is in volle gang. We 
moeten jaren terug in de tijd, om te komen tot een vergelijkbaar bouwplan van zulke 
omvang wat bedoeld was voor permanente bewoning. Midden jaren ’70  werd in de 
Kipstraat een gat gevuld door het bouwen van 4 huizen door de woningbouw. En eind 
jaren ‘80 was er weer een hausse op de Snisse woningmarkt. Toen maakte de school 
plaats voor woningen. Nu ongeveer 30 jaar later wordt ‘de wai van Sjef Stoel’ de 
droomlocatie van nieuwe bewoners. De grond die van oudsher begraasd werd door 
(trek)paarden, wordt nu bevolkt door busjes van aannemers.  
 

Zelden iets vergeefs vragen 
Ondanks het feit dat ons dorp nauwelijks voorzieningen kent, is het voor velen toch een 
aantrekkelijke plek om fijn te wonen en te leven. Weg van alle stress, uitwaaien op een 
bankje op de dijk, prachtig zicht op een  wisselende natuur en een onderlinge 
verbondenheid. Niet overal de deur plat lopen, maar zelden iets tevergeefs vragen 
wanneer er wat nodig is.  
 

Ook groot onderhoud 
We zien dat er niet alleen nieuwbouw wordt gepleegd. Er wordt aan bestaande 
woningen ook veel groot onderhoud gedaan. Woningen waarvan onze oudere 
dorpsgenoten steevast die woning nog steeds benoemen naar de bewoners van 2 
generaties geleden. Wie kent er niet het huis van Marie Coen, het huis waar Tiele van 
Dam woonde en vergeet niet het boerderijke van de Strobbes. Stuk voor stuk 
opgeknapt door de tevreden bewoners die er nooit meer weg willen. Betrokken nieuwe 
bewoners die, zonder onze oorspronkelijk bewoners tekort te willen doen, ons dorpje 
nieuwe geestdrift geven met allerlei activiteiten. 
 

Voel je thuis op de Snis 
Bijna alle huizen die een jaar of langer geleden te koop stonden zijn ondertussen 
voorzien van nieuwe eigenaars. De wereldeconomie zorgt ervoor dat er in ons dorp nu 
ook mensen van heinde en verre wonen. Langs deze weg willen we iedereen van harte 
welkom heten op ons kleine dorpje. En we hopen dat iedereen zich hier thuisvoelt. 
 

Weunde gij op de Snis? Ja gjern! 
 

 

Dorpsagenda 
Hoogtepunten op agenda 
 

Hof Ter Nesse  
Maandag De Scheldestappers 18.30 uur 
Maandag Qigong-Taiji 20.00 uur 
Dinsdag Bodyfit 19.30 uur 
Woensdag Country 20.00 uur 
Januari 
12: nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 uur 
13: schieten 14.30 uur 
19: clubkaarten 19.30 uur 
25: oefenavond country 20.00 uur 
27: gaaibollen 14.30 uur 
Februari 
10: gaaibollen 14.30 uur 
16: clubkaarten 19.30 uur 
17: schieten  14.30 uur 
Maart 
16: clubkaarten 19.30 uur 
17: schieten 14.30 uur 
22: oefenavond country 20.00 uur 
24: teerdag gaaibollen 14.30 uur 
April 
13: clubkaarten 19.30 uur 
14: schieten 14.30 uur 
14: gaaibollen 19.30 uur 
Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of 
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorp
shuis-hof-ter-nesse  

 

Café ´t Schallemaaj 
Woensdag Koor De Hoge Noot 20.00 uur 
1e donderdag van de maand Dorpskeuken 

 
Stoep- & schuurverkoop 
Zaterdag 20 april 2019 
Coördinatie: argamoree@gmail.com  

Voormalige Kerk 
Kerk open voor publiek bij tentoonstelling 
of op afspraak: kerkossenisse@gmail.com 
www.facebook.com/Stichting-Voormalige-
Kerk-Ossenisse  

 

Feest- & Activiteiten Comité 
Met veel enthousiasme en plezier 
organiseerden wij voor het FAC (Feest en 
Activiteiten Comité) activiteiten voor de 
basisschoolkinderen van Ossenisse- 
Zeedorp. 
  

Via dit bericht laten wij weten dat het FAC 
stopt met het organiseren van de jaarlijkse 
terugkerende activiteiten zoals Koningsdag, 
tentenkamp en sinterklaasfeest. 
  

Wij bedanken iedereen voor de hulp en 
bijdrage, want zonder ieders inzet was het 
organiseren niet gelukt. 
  

Brigit, Nicol, Mascha, Patricia en Annemiek 
 

 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
mailto:argamoree@gmail.com
mailto:kerkossenisse@gmail.com
https://www.facebook.com/Stichting-Voormalige-Kerk-Ossenisse-1594032137518515/
https://www.facebook.com/Stichting-Voormalige-Kerk-Ossenisse-1594032137518515/
http://www.campingdezeemeeuw.com/


pagina 4 van 4 januari 2019 
 

Gluren bij de buren 

Poldernatuur 
 

Zaterdag 6 oktober. Herfst? Nee hoor! 
Een zonovergoten warme zomerdag met 
een temperatuur boven de 20°C. Gluren 
bij de Buren trekt ruim 30 dorpsgenoten 
aan op Boerderij Ondersteboven.  
 

Over het voormalige kerkepad 
Na een stukje taart met koffie gidst Arnold 
Mannaert ons dwars door de polder- 
natuur over het voormalige kerkepad van 
de Westdijk richting Langeweg. 
Enthousiast vertelt hij over de oude kreek 
en drinkwaterput. Het is een aantrekkelijk 
gebied voor hazen, konijnen, fazanten, 
patrijzen, ganzen, eenden, kieviten, 
reigers, libellen, padden, kikkers en nog 
veel meer.  
 

Aantrekkelijk voor vogels en bijen 
Het nieuwe deel van de 2 hectare, 
aangelegd in 2018, bevat 2 nieuwe poelen 
met struweel (struiken) en een heuse 
patrijzenakker. Die is ook aantrekkelijk 
voor akkervogels en bijen. Sinds de zomer 
2018 staat er ook een paringsstand met 
ongeveer 60.000 bijen en 250 koninginnen 
van het Carnica ras. Op de boerderij kan je 
honing van deze bijen kopen! 
 

Zomergerst voor streekbier 
Aan de Langeweg neemt Gerard Mangnus 
het gidsen over. De boeiende wandeling 
door de akkers gaat verder richting 
Hooglandsedijk. Gerard vertelt over zijn 
perceel zomergerst die in de mouterij van 
Kloosterzande verwerkt wordt tot mout 
voor de streekbieren, zoals het bier 
Kiplekker van onze Snisser brouwmeester 
Jos Huijgens. 
 

Uitleg over de akkerrand 
Tot slot leert Gerard ons alles over de 
samenstelling van de akkerrand aan de 
voet van de Hooglandsedijk. Het is een 
meerjarige patrijzenrand bestaande uit 3 
banen van elk 3,5 meter breed. Op de 1e 
baan, langs de sloot onderaan de dijk, 
groeien akkerbloemen gemengd met 
zomergranen. Tijdens de winter pikken de 
vogels de graanhalmen leeg. Op de 
middelste baan groeit een bloemen- 
mengsel met zo’n 20 bloemensoorten die 
in de zomer en het najaar voedsel bieden 
aan talrijke insecten. De 3e baan is een 
braakstrook waar gewied wordt en waar 
patrijzen voedsel vinden in de bodem. 
 

Hartelijk dank aan onze 2 Snisser 
natuurgidsen! 
  

 

Het geheim van Ossenisse-Zeedorp 
 

Knipoog naar het drieluik over Ossenisse in de jaren ’90 van Hans Heijnen 
Veel mensen vragen mij wat het geheim van Ossenisse is. Dat het zo’n krachtige gemeen- 
schap vormt. Dat er allerlei activiteiten plaatsvinden en ook opgestart worden. Als er een 
bedreiging van buitenaf is (denk aan windmolens en hekwerken), staan we pal voor de 
leefbaarheid van ons dorp. Maar ook voor verbindende activiteiten zoals de nieuwjaars- 
receptie, het jaarlijkse carnaval, activiteiten voor kinderen, d’Ossekoppenloop, het 
jaarlijkse dorpsfeest/barbecue en kerstviering lopen wij warm. Bij de jaarvergadering van 
de dorpsraad hebben wij in de gemeente Hulst procentueel de grootste opkomst. Als 
Ossenisse-Zeedorp hebben wij een onafhankelijke plaatselijke pers: De Snisser Courant 
houdt ons 4 keer per jaar goed op de hoogte.  
 

Goed contact vergt onderhoud 
In onze kleine gemeenschap van grofweg 300 inwoners, werken wij met velen aan de 
leefbaarheid van ons dorp. In veel kleine gemeenschappen is dit zo: De betrokkenheid tot 
elkaar is veel groter dan in grotere kernen. In de films van ‘Het geheim van Ossenisse’ 
komt enerzijds de warmte tussen de bewoners naar voren, anderzijds ook de 
benauwdheid en de achterdocht naar nieuwkomers toe, die maar moeilijk geaccepteerd 
werden. De kunst is om het goede te behouden: De warmte en betrokkenheid tot elkaar, 
elkaar zien. De film heeft mogelijk bijgedragen aan grotere openheid naar en acceptatie 
van nieuwe bewoners. De strijd tegen de windmolens en hekken aan de zeedijk heeft ook 
bijgedragen aan een beter onderling contact tussen de vele nieuwkomers en originele 
bewoners. Maar een goed contact onderling gaat niet vanzelf, het vergt onderhoud. 
 

Het project Dorpshart 
De uitvoering van de wens van bewoners om een mooi centrum te hebben, is een goed 
voorbeeld van verbondenheid tussen de bewoners. Het is tegelijkertijd een bouwsteen 
voor het behoud van de verbinding. Samen maakten wij een prachtig parkje en plein. Dat 
wij hiermee de Zeeuwse prijs voor de Kern met Pit (KNHM) wonnen en daarmee de 
nominatie voor de landelijke prijs kregen, is een mooie erkenning. Het blijkt dat het de 
moeite loont, wanneer we als gemeenschap samen initiatief nemen en dit uitwerken. 
 

Dorpsgenoten werkten de ideeën uit 
Dit jaar vierden wij de Zeeuwse prijs met een pizzaparty. Aansluitend leidde Hulst voor 
Elkaar in Hof Ter Nesse een brainstormsessie voor nieuwe activiteiten. Het was fantastisch 
om de enthousiaste deelname te ervaren. Er werden veel leuke ideeën op tafel gelegd. 
Vanaf toen werkten een groep van 7 dorpsgenoten er wekelijks aan om de ideeën vorm te 
geven. In augustus zijn, tijdens een infomarkt, de mogelijkheden gepresenteerd. 
 

Wat we al gerealiseerd hebben 
Intussen hebben we wandelgroep De Scheldestappers (elke maandagavond om 18.30 uur 
vertrek Hof Ter Nesse), koor De Hoge Noot (op woensdagavond om 20.00 uur in ‘t 
Schallemaaj) en maandelijks een maaltijd op de 1e donderdag van de maand door De 
Dorpskeuken! 
 

Openstaan voor elkaar 
De leefbaarheid van een dorp is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om onderhoud, nieuwe 
initiatieven en openstaan voor elkaar. Het betekent uitgaan van elkaars kracht en niet 
blindstaren op onvolkomenheden of anders zijn. Dank aan allen voor het meewerken aan 
het behoud en onderhoud van de leefbaarheid in het dorp.  
 

Wij doen het samen, ook in 2019! 

 


