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Werkgroep Dorpszicht 
Dorpsraad

AED
Het AED-apparaat dat nu al 
een tijdje hangt naast de ingang 
van Hof ter Nesse is niet voor 
iedereen toegankelijk. Een zes-

tal mensen hebben de sleutel 
om de kast te openen. Voort-
aan staan de telefoonnummers 
van deze mensen vermeld in de 
Snisser Courant op pagina 2, 
in de column onder noodnum-
mers.

de Snisser courant

Terugblik Kerst op de Snis
De feestdagen zijn weer voorbij, voor het eerst sinds jaren hadden 
we weer een witte Kerst. Prachtige plaatjes leverde het op, veel 
ongemak, maar ook een speciaal kerstgevoel. En daar willen we het 
dus over hebben. Met dank aan al degenen die hier een bijdrage aan 
hebben geleverd.
Een nachtmis hebben we niet meer, daar onze kerk gesloten is, 
maar gelukkig hebben we toch nog ieder jaar de mogelijkheid om 
onze Willibrorduskerk te bezoeken. Vooral met Kerst natuurlijk een 
speciale gelegenheid!
Ook afgelopen Kerst werd er weer een prachtige 
kerststallententoonstelling gehouden. Het merendeel was afkomstig 
van de heer Bert Buyle, die heel zijn verzameling (een 40-tal!) had 
uitgestald. Aangezien Bert veel in Oost-Europa is geweest, zagen we 
een hele diverse verzameling van verschillende culturen.
De kerststallen waren ook te koop, waarbij de kopers van heinde 
en ver kwamen! Een deel van de opbrengst komt ten goede van het 
restauratiefonds van de Willibrorduskerk. Een ware kerstgedachte...
Enkele weken geleden werd er ook weer een kerstviering georganiseerd 
in Hof ter Nesse. En het moge duidelijk zijn dat ook deze voorziet in 
de behoefte aan gezamenlijk Kerst vieren hier in Ossenisse.
De belangstelling was zo groot, dat er stoelen werden bijgeplaatst 
voor een viering rondom de oude kerststal uit onze kerk. Met 
gezamenlijk gezang, een overweging en gepaste live-muziek een 
mooie middag voor alle aanwezigen.
Hulde dus aan al degenen die hieraan belangeloos hebben 
meegewerkt.
We hopen op volgend jaar weer! 
We mogen blij zijn met dergelijke 
initiatieven, die er voor zorgen 
dat de kerstbeleving ook hier 
op de Snis, zo’n klein dorp, een 
gemeenschappelijk karakter 
houdt!
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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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baar	bij	Hof	ter	Nesse,	Herberg	de	
Snis,	Bibliotheek	en	St.Antonius.

Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp - Reuzenhoek)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag vanaf 7:36 elk uur
Zondag vanaf 8:36 elke 2 uur

Noodnummers
Politie  09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost 0115643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender):
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

AED-slot nummers (hof ter nesse):
Peter Rottier 0114-682869/682734
Janneke Aerts
0114-682869/682734
Ineke Elbers 0114-681931
Nicol de Waal 0114-683576
Lidy de Koster-Reijns 
0114-681551
Carolien de Cocq 0114-681946

Zeeuws
“d'n Bakkiet”

“de bijkeuken”

“Spatzuiver debuut 
over het verlies van 
onschuld”
Slechts een handjevol auteurs lukt het 
daadwerkelijk hun manuscript uitgegeven te 
krijgen. Eén van hen is Jan Vantoortelboom, 
inwoner van Ossenisse. Hij schreef het boek 
“De verzonken jongen” en debuteert hiermee 
in maart bij uitgeverij Contact. Tijd om eens 
kennis te gaan maken. Jan is een geboren Vlaming, opgegroeid in 
Elverdinge, studeerde Germaanse Filologie in Gent en Dublin en 
doceert Engels aan de Hogeschool Zeeland. Hij woont samen met 
zijn vrouw en twee kinderen aan de Grindweg naar Hontenisse. 
Verder is hij - zoals hij zelf stelt – halftijds keuterboer, kuikenkweker, 
kasseienbeuker. “De verzonken jongen” is een roman over het 
zorgeloze en beschermde leven van Stoffel, een jongen die samen 
met zijn broer, ouders en grootvader Victor opgroeit in het West-
Vlaamse dorp Elverdinge. Grootvader Victor heeft een litteken dat 
zijn gezicht in tweeën splijt, een ‘krijtlijn’ die Stoffels verbeelding 
voedt, zoals ook de lastige vragen van dorpsgenoten zijn onrust 
voeden. Aan het zorgeloze leven komt een eind als, naar aanleiding 
van een brief, grootvader zich verhangt in de oude schuur. Stoffel 
wordt geconfronteerd met de rauwe werkelijkheid van het leven.
Schrijven blijkt voor Jan een passie te zijn, op latere leeftijd ontdekt. 
Zijn werkwijze is niet schematisch, maar bestaat uit het uitwerken 
van fragmenten. Later komen die dan samen in een verhaal. De 
behoefte om te schrijven is er altijd; regelmatig parkeert hij zijn auto 
langs de kant van de weg om zijn gedachten op papier te zetten.
Passies kosten tijd, waar haalt Jan die tijd vandaan met een baan, een 
vrouw die een drukke huisartsenpraktijk runt en twee opgroeiende 
kinderen? “Ik schrijf vooral in de avonduren. Sinds ik mijn mooie, 
inspirerende werkplek heb, gaat het schrijven als een speer. In ons 
oude huis ben ik begonnen mijn gedachten op papier te zetten. Na 
50 pagina’s was ik wel benieuwd wat een ander ervan zou vinden 
en heb ik het gestuurd naar Luc de Rooy, hij heeft een bureautje dat 
manuscripten beoordeelt. Hij was direct razend enthousiast, al waren 
er wel wat kleine verbeterpunten. Niet alle raad heb ik opgevolgd. 
Toen was de tijd rijp om een grote uitgeverij te benaderen. Dit werd 
uitgeverij Contact en op 23 december 2009 kreeg ik van hen een 
telefoontje: ze waren zeer geïnteresseerd in - en benieuwd naar - de 
rest van het boek. De laatste 150 pagina’s zijn dan ook geschreven 
in een ‘flow’, binnen 3 weken was het boek klaar. De uitgever heeft 
er nog wat kleine dingen in veranderd, zo zijn wat mooie Vlaamse 
woorden als ‘buitenwipper’ gesneuveld, en aangepast aan de 
Nederlandse markt.” Nu is het afwachten voor Jan, al zit hij in de 
tussentijd niet stil; zijn tweede boek is in de maak. Een schrijver in 
hart en nieren. 2011 zou wel eens de grote ommekeer in het leven 
van Jan kunnen zijn. Wij wensen hem succes! Donderdag 3 maart 
a.s. presenteert Jan zijn debuut bij Porgy&Bess in Terneuzen. Zie 
ook www.janvantoortelboom.nl.

Januari



D’Ossekoppen on tour '11
Hierbij geven wij u een overzicht van ons programma voor dit jaar.
Wie weet komen we u ook daar wel ergens tegen. 
Vrijdag 18 februari en zaterdag 19 februari
‘Wagentje kijken’. We bezoeken diverse bouwploegen die meedoen 
aan de optocht in Ossenisse, door het brengen van koek en zopie.
Zaterdag 26 februari 14.00 uur
Bezoek aan het kindercarnaval te Hengstdijk
Vrijdag 4 maart 20.00 uur 
Officiële opening van het carnaval 2011 te Kloosterzande. 
Aansluitend volgt een gezellig samenzijn bij de Kloorianen met al 
onze bevriende Raden uit Graauw, Lamswaarde, Vogelwaarde en 
Kloosterzande.
Zaterdag 5 maart 
13.30 uur: Deelname aan de optocht in Vogelpiekland te Vogelwaarde.
20.00 uur: Verzamelen in Herberg de S’nis.
’s Avonds ‘Raad van Elf on Tour’ met een bezoek aan de carnavalsbals 
van de Vogelpiek te Vogelwaarde en de Djerken te Graauw.
Zondag 6 maart
10.30 uur: Gezamenlijk bezoek met onze vrienden van de Kloorianen 
aan de viering in de kerk van parochie Ter Duinen.
13.30 uur: Deelname aan de optocht in Lamsorenland te Lamswaarde.
Maandag 7 maart
13.30 uur: Bezoek  aan de optocht in Terhole.
18.30 uur: Verzamelen voor maaltijd in Herberg de S’nis
20.00 uur: Start traditionele kroegentocht van d’Ossekoppen, langs 
de Vogelpiek, de Lamsoren, en diverse cafe’s in Kloorianenland.
Dinsdag 8 maart
13.30 uur: Deelname aan de optocht in Kloorianenland te 
Kloosterzande.
Zaterdag 12 maart
VOORBEREIDINGSDAG VOOR ONS EIGEN CARNAVAL.
10.00 uur: Verzamelen in Hof ter Nesse voor koffie met lekkers.
Inrichten van de locaties en versieren van het dorp. Bezoeken van 
zieken en 80-plussers in Ossenisse door leden van onze Raad van 
Elf, waarbij een kleine attentie wordt overhandigd.
Zondag 13 maart CARNAVALSDAG DER OSSEKOPPEN ! ! ! 
13.00 uur: Limonadebal en verkleedwedstrijd voor de kleinsten 
in Hof ter Nesse met medewerking van HET FEEST /d.j. Patrick 
Roelands.
14.30 uur: START ALTERNATIEVE CARNAVALSOPTOCHT  
vanaf het Zeedorp met deelname van vele wagens en loopgroepen  
uit de streek en met medewerking van diverse dweilbands. 
15.30 uur: Start carnavalsbal met d.j. Patrick Roelands in Hof ter 
Nesse.
16.30 uur: Teruggave sleutels door de diverse Prinsen en onze Prinses 
aan onze burgemeester Jan Frans  Mulder van  de gemeente Hulst.
17.30 uur: Prijsuitreiking van de optocht in Hof ter Nesse.
’s Avonds hossen en dweilen met medewerking van d.j. Patrick 
Roelands in Hof ter Nesse.
22.30 uur: Officiële afsluiting door Prinses Margaretha en haar Raad 
van Elf van het Snisse carnaval 2011.
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St Voormalige Kerk

kerk is open voor publiek za. en 
zo. 14:00-17:00 
tijdens tentoons-
tellingen: (of op 
afspraak)

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

iedere dinsdag  va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond
Januari
15  kaartclub ons vermaak 19.30u.
16  schieting op lig. wip 14.30u.
21  country oefenavond 20u.
Februari 
18  country oefenavond 20u.
19  kaartclub ons vermaak 19.30u.
27  schieting op lig. wip 14.30 u.
Maart
5  dans avond met orkest 20u.
19  kaartclub ons vermaak 19.30u.
20  schieting op lig. wip 14.30u.
25  country oefenavond 20u.
April
2  dansavond met orkest  20u.
10  schieting op lig. wip  14.30 uur
16  kaartclub ons vermaak 19.30u.
25  2e paasdag prijskaarten 14u.
29  country oefenavond 20u.

Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.



Hierbij wensen wij u allen een goed  2011.
Het eind van het jaar is altijd weer een moment om stil te staan bij 
wat geweest is en wat gaat komen. 
Laat ik met het terugkijken beginnen. De strijd om de 
toegankelijkheid van onze dijken heeft nog heel wat langer geduurd 
dan we vorig jaar om deze tijd dachten. We zijn nu zover dat na een 
compromis de vergunning is aangepast en de dijken van half mei 
tot half september bijna weer geheel toegankelijk kunnen worden. 
Hiertegen loopt nog een wel een beroep van de Vogelbescherming, 
maar ook van de dorpsraad bij de Raad van State. Ons beroep gaat 
over de toegankelijkheid van de Zuidnol tussen september en mei. 
Terugkijkend op deze strijd denk ik dat we zoveel hebben kunnen 
bereiken, omdat we als dorpsraad aan het bestuurlijk overleg konden 
deelnemen. Dankzij onze expert in de dorpsraad, Jos de Schepper, 
leverde dit ook een positief resultaat op. Namens het dorp: chapeau 
Jos! Natuurlijk ook dank aan allen die zich hiervoor met ons ingezet 
hebben, ook degenen die een raamposter opgehangen hebben en bij 
de vergaderingen geweest zijn! 
In het voorbije jaar hebben we ons verdiept in de mogelijkheden om 
een nieuw dorpzicht te financieren. We willen een nieuw dorpshart 
maken voor alle Snissers van jong tot oud. Door het bijwonen van 
verschillende bijeenkomsten met onder meer de gemeente Hulst, 
het Oranjefonds, de Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen en de 
Beursvloer en het lobbyen bij allerlei organisaties, is ons duidelijk 
geworden dat het uitvoeren van dit project haalbaar is. Zo hebben 
we intussen hulp kunnen vinden om het project voor te bereiden 
voor subsidieaanvragen. Een voorwaarde voor financiering is wel 
dat de bewoners van Ossenisse actief blijk geven van betrokkenheid 
bij het maken en uitvoeren van deze plannen. Zie ook de informatie 
bij het kopje ‘Werkgroep Dorpszicht’.
De jaarvergadering van de dorpsraad zal dit jaar 8 februari 
plaatsvinden. Bij deze vergadering worden naast de bewoners van 
de Snis en Zeedorp, het College van Burgemeester en Wethouders, 
vertegenwoordigers van het Waterschap, de wijkagent en eventuele 
andere betrokkenen uitgenodigd. Na de pauze zal de werkgroep 
Dorpszicht de plannen presenteren.
De dorpsraad wil vanaf 2011 alle nieuwe inwoners van Ossenisse 
een kennismakingsbezoek gaan brengen. Ook een nieuwe ‘gluren bij 
de buren’ zal weer op het programma komen.
Op deze plaats willen wij tevens wederom onze waardering 
uitspreken voor de mensen, die zich inzetten om ons dorp te maken 
tot een goede plek om te wonen. We kunnen trots zijn op zoveel 
activiteiten binnen onze gemeenschap. 
We nodigen u allen ook uit om mee te (blijven) doen of het nu is 
door het bijwonen van activiteiten of door het organiseren: op die 
manier maken we er samen een gemeenschap van waar het goed 
toeven is.
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Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Werkgroep 
Dorpszicht
Intussen zal niemand het bord 
over het nieuwe hart van Os-
senisse, dat op het pleintje op 
de hoek van de Lageweg en de 
Kipstraat geplaatst is, ontgaan 

zijn. Hiermee wil de werkgroep 
de interesse wekken van de in-
woners om mee te kijken en 
mee te praten over de plannen 
voor het nieuwe dorpsplein. De 
PZC heeft deze actie in ieder 
geval beloond met een mooi en 
groot redactioneel stuk, waar 
we natuurlijk heel blij mee wa-
ren. Maar we doen meer om ie-
ders interesse te wekken! Met 
de nieuwjaarsborrel hebben we 
weer hetzelfde bord geplaatst 
als op het dorpsfeest, waarop 
de drie plannen te zien zijn. En 
met de eerstvolgende jaarverga-
dering van de dorpsraad zullen 
alledrie de plannen worden ge-
presenteerd door de bedenkers 
van elk plan. Vraag aan de in-
woners is dan aan te geven wat 
men goed vindt in elk plan, en 
wat minder goed. Uiteindelijk 
kan dit resulteren in de keu-
ze voor één van de drie plan-
nen, maar het kan net zo goed 
een combinatie worden van de 
sterkste punten uit de verschil-
lende plannen. We rekenen dan 
ook op een actieve bijdrage van 
iedereen aan deze discussie, zo-
dat we daarna als werkgroep de-
finitief aan de slag kunnen voor 
de realisatie van het nieuwe 
plein.


