
 

de Snisser courant 
 

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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Polder op de schop 
 

Tijdens perioden van veel neerslag kampt het gebied rondom Nijs en Hoogland 
polder met wateroverlast met alle gevolgen van dien. Hoog tijd voor een oplossing; 
de polder gaat op de schop en het water in de sloot. 
 

 

Wat gebeurt er precies? 
De waterloop langs de Langeweg wordt verbreed. Evenredig aan de Weststraat wordt 
een nieuwe waterloop aangelegd en bestaande oevers worden ingericht als natuur 
vriendelijke oever. Dit levert meer bergingscapaciteit op.  
De bestaande stuw aan de Langeweg wordt geautomatiseerd en een nieuwe stuw wordt 
geplaatst aan de Grindweg naar Hontenisse. Om het water van de lager gelegen Nijs en 
Hooglandpolder naar het poldergemaal Campen te sturen, wordt ook een zogenoemde 
onderbemaling aangelegd aan de Langeweg. De aanpassingen aan de stuwen en de extra 
onderbemaling zorgen er voor dat de polder ook bij noodweer niet onder water loopt. 
  
Hoeveel Euro’s voor hoeveel water? 
De totale kosten bedragen 1,5 miljoen Euro. Bij de extra afvoerroute voor water, komt 
een gemaal dat 30 kuub water per minuut kan afvoeren. Dat komt neer op 3.000 emmers 
water per minuut. En betekent dat er per dag 10 millimeter regen extra afgevoerd kan 
worden. Dit naast de bestaande afvoer van ongeveer 14 millimeter per dag. Met deze 
bijna verdubbeling van capaciteit, hebben we ook rondom Ossenisse een robuust 
watersysteem. 
  
Wanneer wordt er gewerkt? 
Er is een start gemaakt in de tweede helft van augustus, maar dit is ironisch genoeg stil 
gelegd wegens de vele regen. Wanneer het te nat is, kan er niet worden gewerkt. De 
werken worden hervat, zodra het land voldoende droog is en de oogst binnen is. Om de 
werkzaamheden uit te voeren is het soms noodzakelijk om de aangrenzende wegen 
tijdelijk af te sluiten. Er worden dan omleidingsroutes ingesteld. Volgens de 
oorspronkelijke planning zou alles eind 2015 gereed zijn, dit is al bijgesteld naar begin 
2016. Of en hoeveel de planning verder zal uitlopen, zal van het weer afhangen. 

Kerstmiddag 
Zondag 13 december 2015 
 

Donkere dagen treden weer in en de 
feestdagen komen dichterbij. Sinds 
de Sint Willibrorduskerk gesloten is, 
wordt altijd in december in Hof ter 
Nesse een kerstmiddag 
georganiseerd door het kerstcomité. 
 

Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij 
iedereen verzamelt rond de kerststal uit 
onze voormalige kerk. Een sfeervolle 
middag die altijd erg wordt 
gewaardeerd! Opvallend veel oud 
inwoners van ons dorp keren terug 
voor de  kerstviering zoals ze deze ook 
vroeger op ons dorp beleefden.  
 

Onder het genot van koffie of thee 
wordt er bijgepraat en natuurlijk 
ontbreekt de kerststol niet. Kerstliedjes 
worden gezamenlijk gezongen, er 
wordt muziek gespeeld en is er ruimte 
voor een gedicht of een overdenking. 
Dit jaar treedt ‘De Jeugd van Toen’ op. 
 
Noteer de datum alvast in uw agenda: 
Zondag 13 december om 14.00 uur. 
Natuurlijk is de entree gratis.  
 
U bent van harte welkom! 

 
 



 
pagina 2 van 4  oktober 

 

Sinterklaas 
5 december 2015 
 

De Sint heeft besloten dat hij ook dit 
jaar Ossenisse niet mag vergeten! 
Voordat hij met zijn boot naar Spanje 
vertrekt maakt hij op 5 december een 
tussenstop aan de Westerschelde. 

 
Alle kinderen van Ossenisse zijn van 
harte welkom en worden vanaf 14 uur 
verwacht in Hof ter Nesse.Wat het 
programma dit jaar wordt, blijft nog 
even een verrassing! 

 

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

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

AEDslot nummers (Hof ter Nesse) 
Peter Rottier / Janneke Aerts  
0114 682869 / 682734 
Ineke Elbers 0114 681931 
Nicol de Waal 0114 683576 
Lidy de KosterReijns 0114 681551 
Sjef Boeij 0114 681928 

 

Zeeuws 
 

IJ is ter een stuitjen uit 
  

Hij is een tijdje weg 
 

Colofon 
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks 
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
Bezorging: Jacques Serrure 
Correspondentieadres: Lageweg 8, 
4589 KW  Ossenisse 
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,  
Annemiek Hamelink, Petra Schelle 
Volgend nummer: januari 2016 
Sluitingsdatum kopij: 1/12/2015 
Email: snisser@ossenissezeedorp.nl 
Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar 
bij Hof ter Nesse en Café ´t 
Schallemaaj in Ossenisse; en bij 
bibliotheek en Woonzorgcentrum 
Antonius in Kloosterzande. 

Snisjèrs: Roald & Heidi 
 

Het witte huis en de zwarte schuur aan Lageweg 2 heeft nieuwe eigenaren. Roald 
Jonkman (1974) en Heidi JonkmanPollet (1974) wonen er sinds maart met hun  
3 kinderen: zoon Rowan Matthijssen (1994), zoon Glenn Jonkman (1997) en 
dochter Merilyn Jonkman (2000). 
  

Roald (voorheen altijd woonachtig in Terneuzen) heeft na LTS & MBO Metaal 
verschillende opleidingen gedaan; van brandweerman, management tot MVK 
veiligheidskundige. Hij begon zijn carrière bij Elocoat en werkte daar 16 jaar als 
operator en brandweerman. In 1999 startte hij – in zijn vrije tijd – het bedrijf Jonkman 
Opleidingen (www.jonkmanopleidingen.nl) in Terneuzen. Vanaf 2006 werd het 
bedrijf professioneel en vanaf 2010 is hij fulltime aan de slag in zijn eigen bedrijf. 
Naast zijn werk houdt hij zich graag bezig met hun uilen, is hij bijna gediplomeerd 
imker, vist hij soms in zoetwater, houdt hij van traditioneel boogschieten op hun eigen 
baan en klust hij graag. 
  

Heidi (gewoond in Sas van Gent, Westdorpe, Axel en Terneuzen) heeft eerst MAVO en 
toen HAVO gedaan. Na het moederschap is ze als leidster in de kinderopvang gaan 
werken en heeft later een opleiding aan de PABO gevolgd. Via omzwervingen is ze ook 
in het eigen bedrijf gerold en werkt daar zo’n 3 dagen per week. Ze houdt zich 
voornamelijk bezig met personeelszaken. Wanneer ze vrij is besteedt ze tijd aan de 
opleiding tot kunstzinnig dynamisch coach. Binnenkort start ze haar atelier ’t Vossenist 
in Ossenisse; een open atelier voor individuele coaching en waar workshops en 
kinderfeestjes gehouden kunnen worden. Daarnaast is ook Heidi bijna gediplomeerd 
imker en verzorgt ze graag de 2 honden, 4 katten, kippen en haan, kwartels en tropische 
vissen. Heeft ze nog tijd over, dan houdt ze zich bezig met tuinieren, lezen, schrijven en 
harp spelen. 
  

Rowan volgt een opleiding tot allround vliegtuigmonteur aan MBO Fokker in 
Hoogerheide. Hij woont thuis en rijdt elke dag heen en weer naar Hoogerheide. Hij 
houdt van allerlei voertuigen en wil graag een oldtimer auto. Verder gaat hij graag 
naar ‘drum & bassfestivals’ en speelt hij graag airsoft (een variant op paintball). 
  

Glenn is laatstejaars MBO maintenance engineer (onderhoudsmonteur) aan Scalda in 
Terneuzen. Hij maakt deel uit van het eventsteam van Structure Festival. Daarnaast 
heeft hij met vrienden een eigen bookingsbureau voor onder andere dj’s en het nieuw 
jaarsevenement in Terneuzen. Glenn werkt mee in het bedrijf Jonkman Opleidingen, 
waar hij verantwoordelijk is voor certificaten en VCAexamens begeleidt. 
 

Merilyn zit op de Praktijkschool De Sprong in Terneuzen. Momenteel loopt ze stage 
bij Kruidvat in Terneuzen. Ze ontwerpt graag kleding en naait deze zelf achter haar 
naaimachine. Ze houdt van fantasyachtige festivals en gaat daar graag heen in de 
juiste kleding en met aangepaste makeup. Verder heeft ze haar eigen uil, danst ze 
graag ballet en brengt ze graag tijd door buiten in de natuur. 
 

 
V.l.n.r.: Glenn, Rowan, Merilyn, Heidi & Roald 
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Geslaagde 2e d’Ossekoppenloop 
  

Zaterdag 12 september was het weer zover! 200 lopers liepen door de straten van 
Ossenisse. Er kwam weer heel wat georganiseer en hulp van vrijwilligers aan te pas 
om het evenement te laten slagen. Geslaagd was het zeker! 
 

Achter de schermen waren de voorbereidingen al lange tijd aan de gang, maar in het 
dorp kon je eigenlijk pas echt op de vrijdag voordien merken dat er iets te gebeuren stond. 
Dranghekken, verkeersborden, routebordjes en een heleboel gesjouw. Zaterdags was het 
gelijk vanaf ‘s morgens een drukke bedoening in en rond Hof ter Nesse om alles in 
gereedheid te brengen.  
 

Niet alleen drukte vanwege de 2e d’Ossekoppenloop. Deze keer waren er ook heuse 
nevenactiviteiten geregeld. Zo was er een springkussen voor de kleinsten, een marktje met 
streekproducten, creatieve en tweedehands spulletjes, een demonstratie linedance, er 
waren uilen waarmee je op de foto kon en een djembégroep. En ‘t Snisser Scharrelorkest 
trad voor de eerste keer op bij het terras van ‘t Schallemaaj.   
 

Vroeg in de middag werd het druk op ons dorp. Auto’s werden naar de juiste plek geleid 
en lopers verwezen naar het dorpshuis. Heren kleedden zich om in de tenten; dames 
achter de gordijnen op het podium. Alles erg eenvoudig, maar wel functioneel; douches 
werkten, en gelukkig de toiletten ook. Daar vormen zich door lopers nog al eens rijen. 
 

Ook wandelaars waren van de partij; geen gezamenlijk startmoment voor hen, wel keuze 
uit dezelfde routes als de hardlopers. Na het luiden van de kerkklok, klonk om 14.45 uur 
het eerste startschot. Weg waren de kinderen voor de kidsrun. Een echt rondje rond de 
kerk telt iets meer dan 500 meter bij ons. De laatste meters werden ze toegejuicht door de 
volwassenen. Giel Huige (Zeedorp) was de eerste die over de finish liep. Hij was apetrots! 
 

Om 15.00 uur klonk het startschot voor de hardlopers. Alle 3 de afstanden vertrokken 
gelijk. Eerst liep een kleurrijke groep door het dorp, maar dat veranderde al snel in een 
lang gerekt lint door de polders, buitendijks langs de Westerschelde en deels onverhard 
over het kerkenpad. Ondanks de harde wind werd er erg hard gelopen en het 
parcoursrecord van vorig jaar ging er dan ook aan!  
 

Nadien was het een drukte vanjewelste in ons dorpshuis. Lopers leverden hun 
startnummer in, trokken een lootje voor de tombolaprijzen en namen de dagprijs in 
ontvangst. Onder het genot van drankjes en hapjes kletsen de lopers bij, na elkaar veelal 
een zomerlang niet gezien te hebben. d’Ossekoppenloop in Ossenisse is namelijk de 
openingsloop van het loopseizoen in ZeeuwsVlaanderen! 
 

Na de prijsuitreiking werden de laatste glazen leeg gedronken en ruimden vrijwilligers 
met vereende krachten de restanten van het evenement op. Als dorp kunnen we samen 
terugkijken op een geslaagde 2e editie van d’Ossekoppenloop. Zonder vrijwilligers was 
dit niet mogelijk. Daarom langs deze weg nog een groot en extra ‘dank je wel’ aan 
iedereen die op welke manier dan ook een handje toegestoken heeft! 
 

Wil je foto’s kijken? Ga dan naar de facebookpagina van d’Ossekoppenloop (voor 
iedereen vrij toegankelijk); er staan honderden foto’s in de albums op die pagina. 
 

 
Foto: Karma Fotografie 

Dorpsagenda 
Hoogtepunten op agenda 
Kijk voor volledig overzicht op 
www.ossenissezeedorp.nl in agenda. 
 

Hof ter Nesse o.a. 
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur 
Iedere woensdag country 20.30 uur 
 

zo 4/10 14.30 uur schieten 
zo18/10 19.30 uur gaaibollen 
za 24/10 19.30 uur clubkaarten 
zo 25/10 14.30 uur schieten 
vr 30/10 20.00 uur oefenavond country 
   

zo 15/11 14.30 uur schieten 
za 21/11 19.30 uur clubkaarten 
zo 22/11 19.30 uur gaaibollen 
za 28/11 17.30 uur mosselavond country 
  

zo 6/12 14.30 uur schieten 
za 12/12 17.00 uur teerdag clubkaarten 
zo 13/12 14.00 uur Kerstviering 
vr 18/12 20.00 uur Kerstviering  country 
zo 20/12 14.30 uur schieten 
za 26/12 14.00 uur 2e Kerstdag 
prijskaarten   
 

Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 
of ossenissezeedorp.nl (dorpshuis Hof 
ter Nesse). 

 

Voormalige Kerk 
De kerk is open voor publiek tijdens 
tentoonstellingen of op afspraak  
(06 10854318). 

 

Camping De Zeemeeuw 
www.campingdezeemeeuw.com 

 

FAC  
5 december: Sinterklaasmiddag 

 

De Polderhoeve 
www.tavernedepolderhoeve.nl 

 

Boerderij Ondersteboven 
www.boerderijondersteboven.nl 

 

Café ´t Schallemaaj 
Workshop mondharmonica op  
23 oktober. Leer spelen met Hans de 
Vries uit Utrecht; bekend van 
Louisiana Man. Verschillende 
mondharmonicaspelers doen mee. Je 
krijgt een mondharmonica mee naar 
huis! Inschrijven is noodzakelijk! 
Meer info facebook en de website 
http://schallemaaj.weebly.com/. 
 

 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/
http://www.campingdezeemeeuw.com/
http://www.campingdezeemeeuw.com/
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Dorpsfeest 
Terugblik feest 2015 
 

Traditiegetrouw stond het laatste 
weekend van de zomervakantie weer 
in het teken van ons dorpsfeest. Deze 
keer niet verdeeld over 2 dagen; alle 
festiviteiten vonden plaats op 
zaterdag 29 augustus. 
 

‘s Morgens stond er een heus ontbijt 
klaar in ons dorpshuis Hof ter Nesse. 
Een lange tafel was gedekt en er 
konden wel zo’n 50 dorpsgenoten 
samen gratis ontbijten. 
 

Rond de klok van half 11 startte het 
volleybaltoernooi. Gestreden werd er 
in 2 poules; de kinderen en de 
volwassenen. Onder een stralende zon 
deed elk team z’n best. Gezelligheid en 
lol waren daarbij belangrijke factoren.   
 

Het kleurrijke springkussen had grote 
aantrekkingskracht op de kinderen. En 
de vrijwilligers van het dorpsfeest 
zorgden ervoor dat niemand honger 
hoefde te hebben. 
 

‘s Avonds werd het vuur van de 
barbecue flink opgestookt! Met zo’n 
75 dorpsgenoten was het gezellig druk. 
Samen eten en bijpraten onder het 
genot van een drankje. Het doel van 
het dorpsfeest was bereikt. Bas, Nena 
en Zara kijken terug op een geslaagde 
editie! 
 

!! Oproep !!  
2 vrijwilligers gezocht 
Jarenlang organiseerden Bas 
Janssen en de zussen Nena & Zara 
Janse samen het dorpsfeest. Zowel 
Bas als Nena geven het stokje door. 
 

Help jij mee organiseren? 
Zara kan niet in haar eentje het 
dorpsfeest organiseren. Welke 2 (of 
meer) dorpsgenoten melden zich 
aan bij haar en nemen het stokje 
over van Bas en Nena? Heb je 
interesse, meld je dan bij Zara! 
T: 0114 68 26 09 
E: snissedorpsfeest@live.nl 
 

 
 

Ontwikkelingen aan de zeedijk 
Fietsen langs de Westerschelde 
 

In de wirwar van borden die soms op een kruising staan, is het lastig zoeken wat er 
nu allemaal bedoeld wordt. De oplettende wandelaar of fietser, die regelmatig het 
hoofd eens boven de Snisser zeedijk steekt, heeft het waarschijnlijk wel al gezien… 
Er staan dit jaar heel wat bordjes extra aan de zeedijk. 
 

In het voorjaar van 2015 zijn er op het stuk zeedijk, zeg maar tussen Hellegat en 
Kreverhille, palen met borden geplaatst die ons de weg wijzen hoe we het beste een 
route kunnen fietsen. Zulke borden heten ‘fietsknooppunten’ in fietsertaal. Je kiest dus 
een route, volgt de nummering en je komt precies langs de mooiste plekjes in de streek.  
 

Eindelijk hebben ze het begrepen: ook mensen willen genieten van de zee en de 
strandjes aan de Snis! En ook degenen die hier niet zo bekend zijn, weten nu eindelijk 
waar ze moeten zijn.  
 

Mooie plekjes zijn er genoeg over de zeedijk bij de Snis. Bij hoogwater met glijdende 
zeereuzen, laag water met slikken of ondergaande zon... Een lust om te zien. Elke dag is 
het weer anders. 
 

Zo ook ging het met de bewegwijzering medio juli; elke dag anders… Dit keer 
werden we verblijd met gele bordjes. Er was nog plek op de paal met bordjes, dus dat 
kwam goed uit. Vermelding op het gele bordje: GEEN doorgaande fietsroute aan de 
zoute kant. En de mooie, in mei geplaatste bordjes voor het fietsknooppunt werden  
zeer professioneel  afgeplakt met tape.  
 

Grote vraag blijft natuurlijk waar deze gele bordjes nu weer vandaan komen en welke 
status ze eigenlijk hebben? Navraag leert, ook al weten ze er wel van, dat je van de ene 
instantie naar de andere verwezen wordt.  
 

Na wat speurwerk blijkt dit dus van het Routebureau Zeeland te zijn, een onderdeel 
van de VVV. Let wel: de instantie die ons naar de allermooiste plekjes moet verwijzen 
in ons landje... Eerst worden we dus in mei netjes op de mooie fietsroute langs de zoute 
kant gestuurd. Een paar maanden later komt er een andere instantie, die dit ons weer 
verbiedt? Dit najaar, na de eerste herfststorm, zal de tape verdwenen zijn en kunnen we 
dus genieten van 2 tegengestelde richtingwijzers. 
 

Verder is op Knuitershoek onlangs de dijk versterkt. De kleilaag in de dijk was niet 
dik genoeg. Er is een stuk uit de dijk gegraven en vervolgens gevuld met een laag van 
60 cm klei. Dit is de norm die berekend wordt voor een storm die eens in de 4.000 jaar 
voorkomt. Bijkomend positief nieuws is, dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om 
600 kubiek meter zand te storten op het voormalige schelpenstrandje bij de Nol. 
 

Dus neem je fiets, pak gerust die zoute kant en zie dat de Snis een echt zandstrandje 
rijker is. Met dank aan het Waterschap. En nu maar hopen dat die superstorm nog lang 
weg blijft, zodat we zo lang mogelijk van ons strandje zullen kunnen genieten! 
 

 

 


