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De Snis laat
het hart
spreken
Snisjers kijken wat er gedaan moet
worden om de klus te klaren.

In de verhalen over krimp blijft Ossenisse fier
overeind. In de Snis is altijd wat te doen. Breed
gedragen door de inwoners die zich nu op het
nieuwe dorpshart storten. Snis redt zich wel.

door
Romain van Damme
romain.vandamme@bndestem.nl

A
Uitleg bij het bord waarop het nieuwe dorpshart te zien is.

Geschiedenis

A

l in 1200 werd Ossenisse genoemd. Veilig wonen was het
niet want het gebied
werd in die tijd geteisterd door de nodige overstromingen. Het water bleef ook na
de bedijking van de Nijspolder in
1401 een belangrijke rol spelen.
Het dorp ging nog enkele keren
kopje onder tot het in 1610 opnieuw werd ingedijkt.
Lange tijd was Ossenisse een zelfstandige parochie en in 1915 werd
er nog een nieuwe kerk gebouwd.
Ooit woonden er 900 mensen.
Waren er winkels, scholen en andere voorzieningen als een postkantoor. Dat is in de loop der jaren allemaal verdwenen. Ossenisse is wat de voorzieningen betreft
nu vooral aangewezen op Kloosterzande. In het dorp is nog wel
een restaurant, Herberg De Snis
en er zijn twee Bed and Breakfast-gelegenheden: Salatiga en
Boerderij Ondersteboven.
In 1987 kreeg het dorp landelijk
bekendheid door de voor de
VPRO gemaakte film Het geheim
van Ossenisse. Een door de Limburger Hans Heijnen gemaakt
drieluik over het wel en wee van
het dorp. Niet iedereen kon zich
vinden in de documentaire. Nogal wat Snisjers vonden dat de inwoners als zonderlingen te veel
over een kam werden geschoren.

an de rand van Ossenisse zegt Ineke
Elbers: „Hier ben ik
verliefd geworden
op de stilte.” Ze
woont al ruim twintig jaar in Snis zoals
het dorp in de Zeeuws-Vlaamse volksmond heet. Ze woont aan de Grindweg naar Hontenisse. De tongval is
niet van de streek, maar dat zegt weinig in Snis waar een groot deel van de
inwoners vreemd is. Zelf zwierf ze
door half Nederland voor ze neerstreek op de boerderij waar haar dochter Maartje nu een dressuurstal heeft.
„Hier in Snis komen heel veel culturen bij elkaar. Vlamingen, randstedelingen, Brabanders, Zeeuws-Vlamingen en Zeeuwen van de overkant hebben in dit dorp een plekje gevonden.
Af en toe verstaan ze elkaar niet, letterlijk soms. Maar ook figuurlijk. Niet
zo erg, dat heb je wel eens. Maar over
het algemeen gaat het prima samen.”
Ineke Elbers is sinds een jaar of zeven
voorzitter van de Dorpsraad. Een missie. Misschien wat overdreven gesteld,
maar wie in aanraking komt met haar

aanstekelijk enthousiasme begrijpt
het wel. „Mijn insteek is om de gemeenschap bijeen te houden. Dat het
dorp je een geborgen gevoel geeft. O
ja, die geborgenheid voel ik zeker. Een
tijd geleden is mijn man overleden en
toen ben ik in het dorp enorm goed
opgevangen. Kijk, natuurlijk zijn er
wel eens misverstanden, zijn er wel
eens botsingen. Maar het blijft niet
hangen en iedereen heeft het beste
voor met het dorp.”
Maandagavond was er een inloopavond in het dorpshuis Hof ter Nesse.
Daar werd het plan voor (eindelijk)
een nieuw dorpshart gepresenteerd
en konden de bewoners zich aanmelden voor een klus. Om dat dorpshart
te realiseren. „De financiering voor de
eerste fase is rond”, zegt Ineke Elbers.
„Maar wel onder de voorwaarde dat
het hele dorp erachter staat. Er moet
een breed draagvlak zijn.”
De volgende dag overheerst tevredenheid. „Er zijn ongeveer 45 mensen geweest. Die mensen vertegenwoordigen ook een achterban. Als je thuis
kinderen hebt, kun je niet met zijn
tweetjes komen. Kortom, we zijn tevreden. Heel belangrijk is dat de mensen die mee willen helpen uit alle lagen van de bevolking komen. Dat
breed draagvlak is er zeker. Er zijn gelukkig veel mensen die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van het
dorp. Dat heb je uiteraard wel nodig.”

Vreemd volk
„Hooguit twintig tot vijfentwintig echte Snisjers wonen
er nog op het dorp”, telt Willy Verrassel (75). Hij is er
een van. „Zo gauw er een huisje vrij komt, wordt het gekocht door een vreemde.”
Vreemd is in dit geval de verzamelnaam voor mensen
die van elders komen. Of dat nou uit Hulst of Koog aan
de Zaan is, maakt niet uit. Het is vreemd volk, al wordt
daar niets negatiefs mee bedoeld.
Willy Verrassel: „Welnee. Zo gaat dat nou eenmaal. Het
is in ieder geval nog altijd leuk wonen op Snis. Niets mis
mee. Ik voel me hier thuis en hoef niet weg.”
In totaal wonen er 361 mensen. „Maar dan trek je er wel
buurtschap Zeedorp en de omliggende polders bij”, zegt
de bijna zestigjarige Peter Rottier. Snisjer in hart en nieren en beheerder van het gemeenschapshuis Hof ter Nesse. „Ik heb het allemaal nog meegemaakt. De school,
winkels, postkantoor en de kerk. Allemaal weg of dicht,
zoals de kerk. Vroeger werden de huisjes vaak als vakantiewoning gebruikt. Nu is er veel meer permanente bewoning en dat is natuurlijk goed. Wat me ook altijd opvalt is dat er bij evenementen veel mensen uit de omgeving naar Snis komen. Kennelijk vinden ze het hier gezellig en dat is het ook wel.”

Willy Verrassel, een echte Snisjer.

Het vraagteken kan weg. Het dorpshart wordt aangepakt. foto’s Peter Nicolai

Nieuw hart
Ze kent Snis al veel langer dan dat ze
er woont. „Mijn man werd hier tijdens de oorlog als kind opgevangen.
Op de boerderij waar ik nu nog altijd
woon. Hij heeft altijd contact gehouden met de familie en toen ik hem
leerde kennen, ging ik als vanzelfsprekend mee. We kochten hier een vakantiehuis, de binding is er dus al
heel lang. Op een gegeven moment
kwam de boerderij te koop en we hebben geen moment geaarzeld. Het
dorp geeft me het gevoel dat ik ook in
Cuyck kende. Daar woonde mijn moeder. Dat was mijn plek.”
In Zeeuws-Vlaanderen kwamen ze terecht in een toen vergrijzend dorp
waar veel ouderen en weinig kinderen woonden. „Mensen gingen weg
om elders te gaan werken of te gaan
studeren. Ik heb er in al die jaren best
veel zien gaan. De nieuwe mensen
kwamen onder andere uit Brabant,
boeren ook. Uit kleine dorpen. Ze kenden de sfeer van een dorp als Snis.
Veel huisjes werden opgekocht door
starters. Er kwamen meer kinderen.
Ik denk dat er nu toch al gauw vijftig
kinderen op Snis wonen. We zijn de
krimp voorgebleven.”
Ze wonen in een apart (uit)hoekje
van Zeeuws-Vlaanderen dat zeker de
laatste jaren ook door toeristen ontdekt is. Die verblijven op
campings rond vooral
Knuitershoek en weten

Voorzitter Ineke Elbers
zich omringd door een inmiddels hekkenvrije natuur en de immer druk bevaren Westerschelde. Als je op de zeedijk loopt, hoor je het aanhoudend gebrom van de schepen die naar de horizon varen. Het stoort niet. Het hoort
erbij. Ineke Elbers: „Als je van stilte
en rust houdt, ben je hier wel op je
plek.”
Dat betekent niet dat Snis een dood
en saai dorp is. Absoluut niet. Snis
timmert vaak en graag aan de weg.
Met het carnaval dat zich buiten carnaval afspeelt een raad van elf die louter
en alleen uit vrouwen bestaat. Met
evenementen als gaaibollen die ook
veel bezoekers uit de omgeving trek-

ken en een actieve Dorpsraad die samen met het Dorpshuis de Snisser
kar trekt. O ja, in Snis verschijnt ook
een krant. De Snisser Courant. Vier
keer per jaar. Alle weetjes overzichtelijk bij elkaar.
Ineke Elbers: „Toen ik als voorzitter
begon, hebben we veel over thema’s
gepraat. Daar is bijvoorbeeld het
Dorpsfeest uit ontstaan. En ook een
werkgroep verkeer die zich bezig
houdt met de veiligheid in en rond
het dorp. Al jaren wordt er gesproken
over een veilige fietsroute richting
Kloosterzande en we hebben nu de
belofte van het waterschap dat het
met die fietsroute goed komt.”
Lachend: „Verbinden zit wel in me.
Van beroep ben ik psychosociaal therapeut. Mensen enthousiast maken
past me ook wel. Er werd wel eens gezegd: als je naar een jaarvergadering
van de Dorpsraad gaat, komt je er als
lid van een werkgroep uit. Wat ik wel
gemerkt heb is, dat mensen graag
zien dat een klus afgebakend is. De
handen uit de mouwen steken. Niet
te veel praten, maar: dit en dat moet
er gebeuren. Aanpakken.”
Dat kan in Snis altijd, al jaren. Zoals
nu met het vernieuwen van het dorpshart. Van en door Snisjers. Mooi dorp,
vindt Ineke Elbers. Nee, ze weet het
heel zeker. Het is een prachtig dorp.
„Je voelt hier de zorg van de gemeenschap.”

H

et staat er al een
tijdje in Snis. De
aankondiging dat
er gewerkt wordt
aan een nieuw
dorpshart. In het hart staat nog
wel een vraagteken. Dat kan nu
weg. Want zaterdag 22 juni is de
eerste meewerkdag voor de bewoners die aan de slag willen. Dat
zijn er genioeg.
„Enkele jaren geleden vroegen we
tijdens een jaarvergadering: wat
vinden jullie nou van het dorp?”,
kijkt voorzitter Ineke Elbers van
de Dorpsraad nog eens terug.
„Nou, toen werd wel duidelijk dat
veel mensen het dorpshart lelijk
vinden. Vervolgens zijn drie mensen aan de gang gegaan met het
maken van tekeningen.”
De drie ontwerpen werden in
2011 beoordeeld door de bewoners
en na alle opmerkingen gewikt
en gewogen te hebben, kwam er
een definitief plan op tafel te liggen. Ineke Elbers: „We hadden
dus een project dat breed gedragen werd. Maar: hoe komen we
aan geld? Voor alle duidelijkheid:
mensen van van de Dorpsraad én
het Dorpshuis hebben in een
werkgroep dorpshart hard gewerkt om het project subsidierijp
te maken.”
Dat geld werd na diverse presentaties en uitlegavonden gevonden
bij Pop2 (Europees geld). Van
Pop2 krijgt Snis ook geld voor de
isolatie van het dak van het dorpshuis. Ook komen er zonnepanelen op het dak.”
Ineke Elbers: „Verder krijgen we
ook geld van de gemeente Hulst
en de Rabobank. We konden
goed duidelijk dat het de gemeenschap bindt. Inmiddels hebben er
al veel mensen aan gewerkt en
zijn er genoeg mensen die mee
willen helpen.”
Er is nu geld genoeg om de eerste
fase van het plan uit te voeren.
„We hopen nog op een bijdrage
van het Oranjefonds. Als dat geld
binnenkomt, komen we een heel
eind. Laat ons zeggen dat we voor
de eerste fase zo een 50.000 euro
nodig hebben en voor de tweede
fase 40.000 euro. We zijn nu hard
bezig om het geld voor die tweede fase bij elkaar te krijgen.”

