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Bijenkolonie Kreverhille

Dorpsfeest Ossenisse groot 
succes

Het eerste weekeind van juni werd het eerste dorpsfeest in Ossenisse 
gevierd. Nieuw- en oud-inwoners schudden elkaar de hand. Het idee 
om de kermis een nieuwe en vrolijke tint te geven was erg succesvol 
en voor herhaling vatbaar. Het dorpsfeest werd geopend door Ineke 
Elbers als voorzitter van de dorpsraad en Clen de Kraker, wethouder 
Markten en Kermissen van de gemeente Hulst. De kinderen lieten 
tijdens de opening witte ballonnen op. Er waren o.a. kinderspelen, een 
volleybaltoernooi en een puzzeltocht georganiseerd. Twee dagen konden 
we genieten van leuke activiteiten zoals de Hollandse meezingavond, 
waar menig Snissenaar zich prima vermaakte. De barbecue op 
zaterdagavond werd een gezellige avond met een Bourgondische 
inslag. Jong en oud maakte een dansje en genoten van al het lekkers 
wat werd klaargemaakt op het Snisser buitenfornuis. Al met al hopen 
wij, de redactie van de Snisser, en waarschijnlijk veel dorpsgenoten 
met ons, dat het dorpsfeest nog vele jaren zal plaatsvinden.

Bonte Middag
We gaan met alle kinderen van 
Ossenisse aan familie en bekenden 
laten zien waar we goed in zijn! 
De bonte middag is op zondag 28 
oktober om 14.30 uur, dus hebben 
we ruim de tijd om ons voor te 
bereiden, zowel klein als groot!

De bedoeling is om na de grote 
vakantie op zaterdag 18 augustus te 
beginnen met oefenen voor datgene 
wat jij goed kunt. 
Hierbij kun je denken aan 
bijvoorbeeld: jumpen, toneelspelen, 
zingen enzovoort. Maar ook aan 
kleding naaien, decors bouwen en 
zaalversieringen maken.

Iedere zaterdag komen we bijeen om 
naar de uitvoering toe te werken. 
Dit alles gebeurt mede onder leiding 
van ouders en Yvonne en Sjoerd, 
onze theaterspecialisten. 

Wij wensen ieder een prettige 
vakantie toe en succes om op het 
thema CIRCUS iets te bedenken. 
Als er nog kinderen zijn die zich 
willen aansluiten, kom dan zaterdag 
18 augustus om 14.30 uur of bel 
naar Wilma 0114 682616.

In verband met het samenstellen 
van de bonte middag willen we 
graag weten wie wel en wie niet mee 
wil doen, dus laat even weten wat je 
hebt besloten a.u.b.
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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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Bijenkolonie Kreverhille
 Op de kruising Lageweg/Langeweg woont een bijzonder volk. Het is 
zachtaardig, klein, dichtbevolkt en stil. Behalve als de koningin roept... 
Imkers uit heel Nederland en Vlaanderen, komen hier met hun bijen-
koninginnen om ze te laten bevruchten door de darren van Kreverhille. 

 In mei 2000 is het kweekstation Kreverhille officieel van start gegaan. 
Al in 1993 is op een boerenerf in de buurt begonnen met de teelt van 
deze bijen. De activiteit is uitgegroeid naar professioneel niveau. Het 
betreft een Europees programma, waarin Nederland en Vlaanderen 
samenwerken. Wereldwijd 
is er belangstelling; in Chili 
is een professioneel project 
gestart met koninginnen 
uit Ossenisse. Helaas zijn 
er in de Lage Landen geen 
beroepsimkers, dus blijft het 
voor de medewerkers vooral 
een liefhebberij. Kreverhille 
draait op enthousiaste 
deskundigen en vrijwilligers.
 
Het terrein is omzoomd door geurende kamperfoeliestruiken en 
beplant met diverse boompjes, waar de werksterbijen nectar en 
stuifmeel oogsten. Hiervan maken ze bijenbrood voor de kolonie. Als 
er larven geboren worden produceren de volwassen werksters melk. 
Een vrouwtjeslarf die alleen maar grootgebracht is met melk, en niet 
bijgevoerd met stuifmeel, kan koningin worden. Alleen de koningin 
kan voor nageslacht zorgen. Dit doet zij door elke zomer eitjes te 
leggen. Onbevruchte eitjes worden mannetjes, darren. Bevruchte eitjes 
worden vrouwtjes, werksters. Een koningin wordt slechts één keer in 
haar leven, dat 3 tot 4 jaar duurt, bevrucht. In de lucht, door meerdere 
darren en het mannetje sterft na de daad...
 De locatie in Ossenisse is uniek voor het vasteland van Europa; alleen 
op de Wadden is er eenzelfde project. Door de brede Schelde - een bij 
vliegt het water niet over - en de locatie middenin een landbouwgebied 
is er weinig kans op inmenging van andere rassen. Hierdoor blijft het 
goedaardige Carnica-ras zuiver.
 Naast de grote bijenkasten waarin de darren dik worden, staat het 
terrein vol met kleine kastjes waarin de door imkers afgeleverde 

koninginnen geplaatst worden. In elk kastje woont één 
koningin omringd door een honderdtal werksters. De kastjes 
zijn met kleurvlakken gemerkt, zodat de bijen hun eigen 
“verblijf” herkennen. Elke imker die de regels van de vereniging 
onderschrijft, kan lid worden en koninginnen ter bevruchting 
aanleveren.

 Het is een wondere wereld, een geurend paradijsje waar je 
onbeschermd - deze bijen steken niet - kunt genieten van het 
rustgevende gezoem. Nieuwsgierig? In juni en juli kunt u 
elke maandag- en donderdagavond vanaf 19:00 uur een kijkje 
nemen. Of op afspraak: corneel.dewindt@nemec.be. Ook 
(school)groepen zijn welkom.

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

Juli
14-7 dansavond orkest (20:00u.)
15-7 Schieting (14:00u.)
15-7 Gaaibolling (19:30u.)
29-7 Schieting (14:00u.)
29-7 Gaaibolling (19:30u.)
Augustus
11-8 club Kaarten (19:30u.)
12-8 Schieting (14:00u.)
17-8 Oefenavond Country Line Dance
25-8 dansavond orkest (20:00u.)
September
2-9 Schieting (14:00u.)
2-9 Gaaibolling (19:30u.)
8-9 Oefenavond Country Line Dance
15-9 club Kaarten (19:30u.)
30-9 Schieting (14:00u.)
30-9 Gaaibolling (19:30u.)
Oktober
6-10 dansavond orkest (20:00u.) 
12-10 Oefenavond Country Line Dance
20-10 club Kaarten (19:30u.)
28-10 Schieting (14:00u.)
28-10 Gaaibolling (19:30u.)

Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.

Agenda St. Voormalige Kerk

Heel de maand juni:

Zondag Demonstraties 14-17u.:

5-8 tiffany & kralenwerk, 12-8 
tiffany & wasstrijken, 9-9 kaarsen 
versieren & tiffany.

Heel de maand juli:

Woensdag t/m Zondag 14-17u.: 
Tentoonstelling Theepotjes
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Colofon
Verschijning: 4x per jaar in een 

oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging: Alex de Waal
Correspondentieadres:  

Weststraat 1a, 4589RM Ossenisse
Redactie: 

Esther Rol, Robert Doedee, Petra 
Schelle, Jeroen van Loon.

Volgend nummer: oktober 2007
Sluitingsdatum copy: 15-09-2007
Email: snisser@zeelandnet.nl

Ook zijn er exemplaren verkrijg-
baar bij Hof ter Nesse, Herberg de 
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.

Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
8:07 10:37 12:37 14:37 16:37

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 (� 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl

Noodnummers
Politie  0900-8844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118-414444
Huisartsenpost 0115-643000

Omroepzeelandradio:
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

Zeeuws
“Ge keu t’r geen bozze van”
Vertaald:
“Je kan er niks van”

Kent u ook een leuk Zeeuws spreek-
woord, spreuk of gezegde. Geef het 
aan ons door.

Resort Westerschelde
Nadat we in onze 
vorige editie 
aandacht hebben 
besteed aan 
Paul, Yvonne en 
Savannah, die 
geëmigreerd zijn 
naar Canada, 
willen we bij deze 
k e n n i s m a k e n 
met de nieuwe 
bewoners van wat 
in de volksmond 
nog steeds ‘de Mussennist’ wordt genoemd. Johan, Tineke , Kevin en 
Samantha zijn sinds juli 2006 neergestreken op de Knuitershoek, waarbij 
de naam van de camping is veranderd in ‘Resort Westerschelde’.

Resort Westerschelde is onderdeel van Selekt Resort, een bedrijf dat 
verschillende recreatiebedrijven in Nederland onder zijn hoede heeft. 
Naast Ossenisse zijn er ook vestigingen in Sinderen, Schijndel en 
Ochten. Selekt Resort is vooral gericht op rust en natuur, en dat is 
iets, zo heeft de familie ervaren, wat op de Snis zeker is te vinden.
De familie De Wit komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Johan heeft eerst 
een tijdje bij de Spoorwegen gewerkt, maar kwam na een aantal jaren tot 
de conclusie iets heel anders te willen… het werd de recreatieve sector. 
Het echtpaar heeft op verschillende plaatsen een beheerderfunctie 
verricht, voordat de stap naar Ossenisse werd genomen.
Naast de naamsverandering bestaan er plannen om de camping verder 
uit te breiden. Het huidige campingterrein biedt plaats aan zo’n 150 
vaste staanplaatsen. De eerste tekenen van uitbreiding zijn al zichtbaar. 
Rondom de uitwateringsplas, het stukje bos en het oude voetbalveld 
worden chalets geplaatst. De toegangsweg naar de camping wordt 

verlegd en loopt in 
de nieuwe plannen 
vanaf de zeedijk. 
Daarnaast
 bestaan er 
plannen voor 
een bungalow-
park met zo’n 50 
bungalows onder 
aan de zeedijk, 
tussen het huidige 
campingterrein en 
het Zeedorp. Ook 
qua faciliteiten zal 

er een uitbreiding plaatsvinden. Naast een nieuw voetbalveld worden 
er een tennisbaan en een zwembad aangelegd. Wat nu al opvalt, zijn 
de creatieve aanpassingen van Tineke in de kantine.
De familie is het inmiddels al goed gewend en begrijpt al wat meer van 
het sterke Belgische dialect dat sommige van de campingbewoners 
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Meldpunten
Het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Zeeland (www.rovz.
nl) verkeersonveilige situaties 
melden op tel. 0800-8375337 of 
via meldpuntzeeland@3vo.nl.
Gemeente:  voor praktische 
zaken  als gevaarlijke losse tegels 
en ander ongerief kan gebeld 
worden naar tel. 0114 389210.

Het afgelopen half jaar is 
er aardig wat actie op het 
dorp geweest. Uit 3 van de 
4 thema’s, besproken tijdens 
de jaarvergadering, zijn 
werkgroepen voortgekomen.

Werkgroep dorpsfeest: De meeste van u hebben het resultaat kunnen 
beleven van het Snisse dorpsfeest. De insteek was voor ieder wat wils en 
laagdrempelige activiteiten om elkaar te ontmoeten in samenwerking 
met zoveel mogelijk organisaties. We hadden de weergoden mee en 
we kunnen terugzien op een zeer geslaagd feest. De werkgroep wil dit 
jaarlijks organiseren. Een goed idee om het 1e weekend na Pinksteren 
(de kermisdagen), vrij te houden.

Werkgroep verkeersveiligheid: De initiatiefgroep heeft onlangs een 
gesprek gehad met de gemeente Hulst over de verkeersonveilige 
situaties die tijdens de laatste dorpsraadvergadering naar voren zijn 
gekomen. In september a.s. volgt een gesprek met het Waterschap en 
de gemeente, onder andere over de gevaarlijke bocht “Walenhoek”. 
Het is de bedoeling dat de werkgroep dan ook met suggesties komt, 
dus als jij die hebt meld het dan (verkeeropsnis@zeelandnet.nl)! Het 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (www.rovz.nl) is bezig 
met de aanpak van te hard rijden. De gemeente heeft tevens laten 
weten dat onderhoud van wegbewijzering, stoepen e.d. is ingepland. 

Werkgroep activiteiten: Deze groep is bezig met het organiseren van een 
bonte-middag door de kinderen en jongeren van Ossenisse Zaterdag 
30 juni om 14.30 uur was er een startbijeenkomst in Hof ter Nesse 
waar ze samen een thema hebben gekozen. Rond dit thema kunnen 
dan allerlei acts worden opgevoerd: zingen, goochelen, toneel, dansen 
enzovoort. Natuurlijk zijn er ook decorbouwers en presentatoren 
nodig. Na de schoolvakantie gaan op zaterdagen de repetities van start 
zodat uiteindelijk eind oktober de bonte-middag plaats kan vinden. 

Mocht u belangstelling hebben voor een van deze werkgroepen dan 
kunt u zich altijd aanmelden. Ook andere initiatieven, ideeën of 
voorstellen kunt u melden bij Ineke Elbers 681931.

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Michiel            
de Ruyter
Hij is de grootste admiraal 
die Nederland ooit kende: 
de Zeeuwse zeeheld Michiel 
Adriaenszoon de Ruyter. 2007 
is een jaar vol activiteiten 
rondom de grootste zeeheld uit 
de geschiedenis, die dit jaar 400 
jaar geleden in Vlissingen werd 
geboren. Het zeemansleven van 
Michiel begon in 1618 toen hij 
als bootsmansjongen aan boord 
kwam van het schip “De Haen”. 
Hierna volgde een succesvolle 
carrière op zee. De weg die hij 
insloeg, zou hem tot de grootste 
zeeheld uit de geschiedenis 
maken. In heel Nederland wordt 
er aandacht besteed aan het 
Michiel de Ruyterjaar. Zo zal het 
herdenkingsjaar worden gevierd 
in het muZEEum in Vlissingen 
waar je kunt zien hoe de Ruyter 
een inspiratiebron vormt voor 
kunstenaars uit vroegere en 
tegenwoordige tijd. Er zijn 
veel verschillende portretten 
gemaakt van Michiel de Ruyter 
en een flink aantal daarvan is te 
zien in de tentoonstelling “De 
Ruyter inspireert, de zeeheld als 
kunst”. Deze tentoonstelling is 
te bezoeken van 26 oktober 2007 
tot en met januari 2008. Meer 
informatie op www.vvvzeeland.
nl en op www.400jaarmichielde
ruyter.nl.

spreken. Johan en Tineke vinden het vooral een uitdaging om de 
camping op een succesvolle manier verder te laten draaien en daarnaast 
alle veranderingen verder te ontwikkelingen. Ze voelen zich inmiddels 
helemaal thuis in Ossenisse en zijn verwonderd over de gemoedelijke 
samenwerking en de vriendelijkheid van de mensen van de streek. 
Iets wat ze in andere delen van Nederland niet tegenkwamen. Ze 
benadrukken ook dat ieder de veranderingen op de camping mag 
komen bekijken. Net als voorheen zijn de dorpsbewoners en passanten 
van harte welkom op ‘Resort Westerschelde’.


