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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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Renova e keuken Hof ter Nesse
In 2019 stemden de meerderheid van de inwoners van Ossenisse die aanwezig waren bij
de jaarlijkse dorpsvergadering ervoor om subsidiegeld te besteden aan de renova e van
de keuken van Hof ter Nesse. Een keuken-comité werd samengesteld en plannen
gemaakt. Andere fondsen werden aangeschreven om het totale budget bij elkaar te
krijgen.
Eind juli kregen we het laatste goede nieuws. Ook het Oranjefonds wilde ons project
ﬁnancieel ondersteunen; vanuit het Zeeuws heldenfonds wordt een bedrag van €20.000,-overgemaakt voor de verbouwing en modernisering van de keuken van Hof ter Nesse.
Samen met de aangevraagde en toegezegde €20.000,-- van de VSB én de bijdrage van de
gemeente Hulst voor de aanpak van structurele zaken, kan er daadwerkelijk gestart
worden.
Het keuken-comité vanuit het dorp bestaande uit Ann Lommelen, Gerard Mangnus, Ineke
Elbers, Annemiek Hamelink, Peter Ro er, Jeanneke Aerts en Liesbeth de Bruijn, hee
afgelopen jaar het nodige huiswerk ter voorbereiding verricht. Ondertussen zijn er
afspraken gemaakt om de gehele meterkast en de elektrisch installa e te vernieuwen. En
de gasboiler door een elektrisch te vervangen, zodat de bestaande zonnepanelen op maal
gebruikt worden. De renova e van de keuken gaat een aantal weken duren, maar Hof ter
Nesse blij gewoon open en er zal een noodvoorziening voor koﬃe en thee komen.
Zoals de planning er nu
uitziet gaan we eind
november breken, daarbij is
jullie hulp welkom. Heb je
interesse om een handje te
helpen, laat het aan één van
de keuken-comitéleden
weten. De opbouw zal
vooral uitgevoerd worden
door VIDHO www.vidho.nl.
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Lichtjeswandeling
Zondag 27 december

Deze wandeling was in december 2019
een groot succes. Daarom staat ze dit
jaar opnieuw op de agenda van
Ossenisse-Zeedorp.
In de buitenlucht
De werkgroep Groeiac viteiten
organiseert op zondag 27 december
weer een lichtjeswandeling. Lekker en
gezond in de frisse buitenlucht!
Ons dorp in lampjeslicht
Het zal even puzzelen zijn, gezien de
coronaregels waar we mee te maken
hebben, hoe we hieraan vorm kunnen
geven. Als werkgroep Groeiac viteiten
gaan we er zeker weer iets moois van
maken. We hopen natuurlijk dat
iedereen weer meedoet om Ossenisse en
Zeedorp in lampjeslicht te ze en en
bovenal meewandelt om dit licht te
bewonderen.
Potjes sparen
Een goeie p kunnen we alvast aan jullie
geven… Spaar glazen potjes om op de
avond van 27 december zoveel mogelijk
lichtjes te kunnen laten branden.

Als er niet te veel
onvoorziene extra werken
zijn, zal de keuken midden
januari 2021 feestelijk
geopend worden jdens de
nieuwjaarsrecep e.
Hierboven een foto
genomen eind juli toen de
dames van het Oranjefonds persoonlijk het goede nieuws kwamen brengen. Met veel
interesse bekeken zij Hof ter Nesse en met veel belangstelling namen zij kennis van de vele
ac viteiten die Ossenisse rijk is.

Meer informa e volgt te zijner jd via de
gebruikelijke kanalen op ons dorp. Houd
de website en/of nieuwsbrief in de
gaten!
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Toender jd

Vacature
Na 8 jaar stopt Jacques Serrure als lid van
de Dorpsraad. Hij was secretaris. Jacques
heel erg bedankt voor jouw inzet en
betrokkenheid!
Natura 2000: meld je aan voor werkgroep
Jacques blij het dossier Natura 2000
volgen en blij contactpersoon. Maar hij
wil dit project in groepsverband oppakken.
Geïnteresseerden in project Natura 2000
kunnen samen met hem een werkgroep
vormen. Indien nodig kan de werkgroep
beleidsvoorstellen doen aan de Dorpsraad.
Op dit moment is het dossier rus g.
Meld je aan als lid van de Dorpsraad
De Dorpsraad telt 4 leden. Er is 1 vacature
als (voorkeur) secretaris. De secretaris
beheert de mailbox van de Dorpsraad en
stuurt wekelijks relevante e-mails door
naar de anderen. En hij/zij maakt het
verslag van de dorpsraadvergaderingen
(4x per jaar) en van de jaarvergadering. In
overleg neem je deel aan een werkgroep
van de Dorpsraad en we verdelen het
bijwonen van verschillende gemeentelijke,
regionale en provinciale bijeenkomsten
over lee aarheid. Heb je interesse hierin
of wil je weten of het iets voor jou is,
neem dan contact op met Ineke Elbers via
06 51846830.

Zeeuws

Da marcheer nie
(even hardop lezen)

Dat gaat niet goed

Colofon
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Voedsel van Snisse bodem

We hebben het tegenwoordig zo in huis: We gaan naar de supermarkt, met een paar
honderd producten is de keuze reuze. Maar vroeger was alles anders: In vroeger jden
op de Snis leefde je gewoon vooral van voedsel van je eigen bodem!
We praten over de jaren tot pakweg 1970. Als (groot)grondbezi er op de Snis, met een
ruime tuin, was er al jd wel een plek waar d’n ‘of ligt. Al dan niet met een houten hekje
voor de toegang. Aangezien de ﬁnanciën in vaak ook grote gezinnen wel eens te wensen
over lieten, was dit voor ieder belangrijke grond om voor het eten te zorgen.
Bamis jd
Het is nu bamis, de jd van de oogst, de jd dat de kinderen meehielpen met het zoveel
mogelijk binnenhalen van de oogst. Witlofpeeën in emmers weggezet in het donker, met
hele emmers tegelijk bonen repen. Alles zoveel mogelijk verwerken in wekﬂessen in de
kelder. De aardappels op een hoop gewoon buiten afgedekt met grond en riet uit een
Snisse sloot, als bescherming tegen de vorst. Pete ers en groente van eigen bodem,
hopelijk kwam je er mee toe tot het voorjaar!
Verkesvereniging
Naast groenten en
aardappelen zorgden veel
bewoners ook voor hun
eigen vlees! Hiervoor was
zelfs een echte
verkesvereniging op de
Snis! Hoeveel huizen
hadden niet een hoekje
over, ergens achter, met
een kotje bij het ‘plassier’
met ‘een bocht‘ eraan. De
plaats waar een varken in
menig Snis huishouden een
vast huisdier was!
Ossenisse had een eigen
varkensvereniging. De
manier van deze vleesverwerving was voor velen zo belangrijk, dat je zeker lid werd van
een varkensvereniging. Het was een vorm van verzekering: Ieder betaalde een beetje
geld in de kas en als je de pech had dat je varken te vroeg dood ging, kon je met een
uitkering uit de varkenskas weer een big kopen. Al het overschot van een gezin wat maar
eetbaar was werd aan een eigen varken gevoerd. Doel: het varken zo zwaar mogelijk
maken, liefst over de 100 kg, voor de eigen vleesvoorziening. In het voorjaar werd bij
een boer een big gekocht en er werd, met de hulp van een slager uit de buurt, in het
najaar gewoon thuis geslacht. Het beste stuk vlees werd trouwens vaak naar de pastoor
gebracht.
Pielepetanen
Restproducten van de slacht gingen nooit weg. Het vet, reuzel genoemd, werd gebruikt
en de hersenen gingen als ‘groost’ of ‘kiep-kap’ op de boterham. Restanten van de
slacht waar je niks mee kon, gingen soms met het afgaand j zo de Schelde in.
Sommigen hadden aan een varken alleen niet genoeg. Daarom werd in het najaar, voor
nog meer vlees, een kudde pielepetanen opgekweekt op een afgezet stuk groenten óf
waar de oogst dat jaar al gedaan was. Het was de lekkernij die vooral met de feestdagen
werd genu gd: Ja, je eigen kalkoen.
Tjèrdag
In de jaren ’70 ging de varkensvereniging ter ziele. Er waren steeds minder gekweekte
eigen varkens en de welvaart nam toe. Het werd ook steeds moeilijker om een ‘illegaal’
varken zonder nummer geslacht te krijgen. De kas is nog een aantal jaar leeg gegeten
met een jaarlijkse tjèrdag in het plaatselijk etablissement.
De Super
Al wat je niet zelf kon verbouwen of opkweken kwam niet van elders, maar kocht je in
De Super van de Snis: bij Frans Rademakers. Er wordt gezegd ‘een gezelliger supermarkt
is er in de streek niet geweest’.
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Verdiend in het zonnetje

Lintjes op De Snis
Maandagavond 7 september: het bestuur van Hof ter Nesse houdt een bestuursvergadering. De nieuwe keuken komt ter sprake en Nicol de Waal bekijkt met Peter
Ro er in de ‘oude’ keuken nog een paar puntjes. Plots wacht Peter een verrassing: totaal
onverwacht staan burgemeester Jan-Frans Mulder en wethouders Jean-Paul Hageman en
Gino Depauw in ons dorpshuis! Zij hadden in hun auto moeten wachten aan de Lageweg
tot ze werden opgehaald door een bestuurslid van Hof ter Nesse.
Burgemeester neemt het woord
“Beste Peter, Al meer dan 30 jaar ben jij de beheerder van
dit dorpshuis Hof ter Nesse. Al die jd doe je dit belangeloos
en bevorder je de gemeenschapszin in Ossenisse en
daarbuiten. Circa veer g jaar geleden heb je de kaartclub
‘Ons Vermaak’ opgericht en nog steeds komen de leden
maandelijks hier een kaartje leggen. Als lid, penningmeester
èn secretaris zul je nooit een kaar ng missen. Al meer dan
35 jaar zorg je als lid en beheerder van gaaibolclub ‘De
Dwarsliggers’ dat iedere maand de zaal klaar staat. Je bent
als eerste aanwezig en als laatste weg. En ook de Lone Star
Country dansers kunnen al ruim 20 jaar lang op jou rekenen
om in het dorpshuis te line dansen. Je zet de
geluidsinstalla e klaar, maakt de zaal leeg en ruimt die
daarna weer in. En ‘last but not least’, je verzorgt ook de
drankjes en hapjes voor de hele groep. De liggende wip van
schu ersvereniging ‘De Scheldezonen’ help je al 35 jaar
iedere maand opbouwen en a reken. En ook voor de handboogschu ers verzorg jij de
drankjes. Als beheerder van het dorpshuis verzorg je natuurlijk de vergaderingen, de
nieuwjaarsrecep e voor het dorp, bij verkiezingen richt je de zaal in als stembureau
enzovoorts. Dan kan ik nog melden dat je ook nog vrijwilliger bent bij het onderhoud van
het kerkhof en het onderhoud van het Dorpshart. Peter, een indrukwekkende staat van
dienst. Belangeloos en mateloos heb jij je ingezet voor de gemeenschap. En dàt is
opgevallen. Het is mij dan ook een eer en een genoegen om je te kunnen meedelen dat
het Zijne Majesteit hee behaagd om, bij Koninklijk besluit van 15 mei 2020 (KB no.
2020992), je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”
Opspelden onderscheiding
Aansluitend op de toespraak van de burgemeester mag Jeanneke de Koninklijke
onderscheiding bij Peter opspelden. Hij is natuurlijk overdonderd en een beetje
emo oneel door dit mooie eerbetoon. En Jeanneke wordt ook in het zonnetje gezet en
ontvangt een prach ge bos bloemen. Meerdere verenigingen hebben Peter voor deze
onderscheiding voorgedragen. Op de Snis heerst er bij de inwoners grote eensgezindheid:
Peter hee deze onderscheiding meer dan verdiend!
Het zit in de familie!
Tijdens de maanden voordien was er reeds een lintjesregen
geweest: op vrijdag 24 april belde de burgemeester namens
Zijne Majesteit de Koning naar Riet van Heese-Ro er, de
zus van Peter, met het heugelijke nieuws dat zij benoemd
werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door de
coronamaatregelen werden de Koninklijke
Onderscheidingen pas op 3 juli opgespeld in Den Dullaert.
Riet woont in Kloosterzande en zij werd onderscheiden
omdat zij zich al jarenlang inzet voor Hof ter Nesse. Net
zoals haar broer is Riet heel dikwijls in de weer met helpen
in ons dorpshuis. Zij is een bezige bij: zo is zij als vrijwilliger
onder andere ook ac ef in het verzorgingshuis Antonius en
is zij bestuurslid van KBO-Kloosterzande. Riet begon in april
natuurlijk te vermoeden dat haar broer ook onderscheiden
zou worden. Ze hee er met Peter niet over gesproken tot
september. Mede dankzij haar s lzwijgen kon Peter begin
september genieten van een complete verrassing!

Dorpsagenda
Hof ter Nesse

Wekelijks

Ma 18.30u De Scheldestappers
Ma 20.00u Qigong-Taiji
Di 19.15u Bodyﬁt
Wo 19.00u Beginners Country Dance
Wo 20.30u Gevorderden Country Dance
2e+4e vrijdag 10.00u Dorpskamer
Oktober
Geen andere ac viteiten wegens Corona
November
Geen andere ac viteiten wegens Corona
December
Geen andere ac viteiten wegens Corona
Januari
Geen andere ac viteiten wegens Corona

Inlich ngen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorps
huis-hof-ter-nesse

Café ´t Schallemaaj

Tot nader order geen ac viteiten. Café en
restaurant zijn wel open. Hou de website in
de gaten voor nieuwe ac viteiten:
h ps://schallemaaj.weebly.com/.

Noodnummers

Poli e 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
Omroep Zeeland radio (rampenzender)
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AED-slot nummers (Hof ter Nesse)
Peter Ro er / Jeanneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Sjef Boeij 0114 681928
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In en om het dorp

Werkzaamheden
Afgelopen maanden is er weer gewerkt in
en om het dorp. De gemeente hee het
gedeelte van de Lageweg dat er het
slechtste bij lag vernieuwd. Het betre
het stuk vanaf de Langeweg tot
halverwege rich ng de Weststraat.
Er was een wegomleiding
Medio augustus was er sprake van een
wegomleiding naar de Snis. Deze werd
ingesteld voor werkzaamheden net na de
Walenhoek door het waterleidingbedrijf
dat voor repara e moest zorgen vanwege
een waterlek.

Vernieuwing huidige stroomnet
Daarnaast zijn er sinds afgelopen maand
werkzaamheden aan de gang op de
toegangsweg naar Ossenisse. Ter hoogte
van de ‘Knapaf’ worden nieuwe kabels
gelegd door DNWG. In opdracht van
Enduris wordt het huidige stroomnet
vernieuwd vanwege de energietransi e. Er
wordt tegenwoordig niet alleen stroom
geleverd, maar vanwege het opwekken
van zonne-energie door par culieren en
bedrijven vindt er ook teruglevering
plaats. Het huidige netwerk is daar niet
voldoende op berekend. Met de nieuwe
kabel worden de mogelijkheden hiervoor
vergroot.

Langzaamaan meer ac viteiten
De herfst hee zijn intrede gedaan en veel vroeger dan verwacht lopen de coronabesme ngen weer op. Het is heel spannend hoe Covid-19 zich zal ontwikkelen. Nieuwe
maatregelen zijn afgekondigd; nu met mondkapjes in openbare ruimtes. Het betekent
dat we steeds opnieuw heel goed moeten kijken naar wat kan en niet kan. Uitgangspunt
voor ons is zorgvuldig kijken naar wat kan, met respect voor elkaar, met aandacht voor
elkaar en luisteren en zien wanneer de ander zich niet veilig voelt. Verschillende
ac viteiten zijn weer voorzich g opgestart en nieuwe plannen worden gemaakt.
Spor eve ac viteiten
● De Scheldestappers: de wandelingen star en weer in juni. Iedere maandag wordt er
gewandeld om 18.30 uur. Variërend van een kort rondje rond de kerk tot zo’n 5 à 7
km. Gezellig koﬃe/thee drinken daarna. Een goed begin van de week!
● Wandelingen met gids zijn in ontwikkeling. Heb je ideeën: geef ze zeker door aan
Ina den Hamer.
● Qigong op maandag om 20 uur vanaf
september.
● Bodyﬁt op dinsdag om 19.15 uur vanaf
september.
● Nordic Walking: er worden 2
startlessen gegeven door Hulst voor
Elkaar op maandagochtend 12 en 19
oktober (stokken aanwezig).
● Hulst voor Elkaar start in november op
woensdagochtend met een klein half
uurtje beweging in Hof ter Nesse.
Andere ac viteiten
● De Dorpskamer star e in september weer. De ochtenden waren weer erg gezellig en
goed bezocht. Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur komen we bij
elkaar voor een gezellige en ac eve koﬃeochtend.
● We willen graag een klein Sinterklaasfeestje organiseren, maar hebben nog niemand
die dit wil en/of kan regelen. Wie zou dat willen doen? Meld je aan bij Ineke Elbers
via 06 51846830.
● De kerstviering zal mogelijk niet kunnen doorgaan, maar van de lichtjeswandeling
willen we toch iets leuks maken. Ellie Suijker en Marianne van de Brand gaan er mee
aan de slag. Lees meer op pagina 1.
Vooruitkijken
● Nieuwjaarsrecep e en Jaarvergadering: ook daar willen we kijken en zoeken naar wat
kan. Er zijn al wat leuke ideeën gepasseerd, dus we gaan ervan uit dat het lukt. Heb jij
ook een idee, meld het, want wij zijn er blij mee!
● Dorpskeuken en Koor De Hoge Noo(d)t stellen hun herstart nog even uit. Zij kunnen
hun ac viteit nog niet volgens coronaregels uitvoeren.
● Gemeente Hulst gaat ‘De Walenhoek’ (loca e Grindweg/Hooglandsedijk/Lageweg)
aanpassen om de snelheid uit het verkeer te halen. Werkgroep Dorpshart hee een
voorstel gedaan, maar zoals meestal met dit soort zaken is niet iedereen het met
deze oplossing eens. Wij hebben met de Gemeente afgesproken dat het om een pilot
gaat.
● Voor het project renova e van keuken Hof ter Nesse ontvingen we van VSB,
Oranjefonds en Gemeente Hulst genoeg geld om de renova e uit te voeren. Hierover
kun je op pagina 1 meer lezen.
Fijn om elkaar weer op verschillende plaatsen tegen te komen!

