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Dorpsraad
Verhuur Hof ter Nesse

Dorpshart 2e 
meewerkdag
Soms gaat het snel en soms 
moeten we geduld hebben. 
Het dak van Hof te Nesse met 
zonnepanelen is klaar maar het 
terrein van het dorpshart ligt 
nog open. Voor het dorpshart 
gebeurt er veel achter de 
schermen. Aanbestedingen laten 
doen gaat nog niet zo makkelijk 
en dan weer onderhandelen 
omdat het altijd duurder uitvalt 
dan je denkt vraagt tijd.

We zijn er gelukkig uit: za. 
26 oktober van 9 tot 17 uur 
is de nieuwe meewerkdag. 
Hoe meer we zelf doen hoe 
meer we van het plan kunnen 
verwezenlijken. Uw hulp is dus 
hard nodig. In een nieuwsbrief 
van het dorpshart die ook dezer 
dagen uit komt leest u meer 
over de stand van zaken en over 
de werkzaamheden die gedaan 
moeten worden.

de Snisser courant

Gluren bij de buren 2013
Dit keer gingen we op bezoek bij Boerderij Ondersteboven en 
vervolgens naar het Gemaal Kampen (beter bekend als ’t Nieuwe 
Gemaal) in het kader van 60 jaar herdenking Watersnood 1953.
De middag begint om 13.30 uur bij Boerderij Ondersteboven, waar 
we door Annie en Arnold worden ontvangen met een kopje koffie 
of thee met zelfgebakken marmercake (een combi van vanille en 
chocola). Annie vertelt uitgebreid dat het uiteindelijke doel van de 
onderneming (een vorm van verbrede landbouw) is om de 100 jaar 
oude schuur te behoeden voor afbraak en de boerderij om te toveren 
tot een openbare plek waar eenieder zich thuis voelt. De naam zit 
hem niet in het typische vlinderdak van het uit 1967 daterende 
woonhuis, maar in de dakconstructie van de schuur, die omgedraaid 
(ondersteboven) erg op een ark lijkt. De ark staat voor een nieuw 
begin en dat typeert de terugkeer van Annie en Arnold na 35 jaar 
naar de geboorteplaats Ossenisse.  Het bestemmingsplan van de 
boerderij is tot op Provinciaal nivo omgezet voor een geïntegreerd 
concept van Boerderijterras, Bed & Breakfast en Welkomboerderij 
voor jong en oud.
Om 15.30 uur worden we verwacht bij het Gemaal Campen waar 
Harrie de Bruijker ons een kijkje geeft achter de schermen van het 
Gemaal dat normaliter voor het publiek gesloten is. Het Gemaal, dat 
grotendeels op afstand wordt beheerd regelt de afwatering van maar 
liefst 14.000 hectare land in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Het beslaat 
de polders die rond de woonkernen Kloosterzande, Vogelwaarde, 
Ossenisse, Lamswaarde en Terhole liggen. Er komen verschillende 
polderpeilen voor, variërend van N.A.P. + 0,90 m tot – 2,20 m. 
Deze verschillende polderpeilen worden in stand gehouden door 
beweegbare en vaste stuwen.
Het Gemaal Campen heeft een capaciteit van ca. 700 m³ per minuut. 
De persleidingen kruisen de dijk met een zgn. ‘kattenrug’. Dat wil 
zeggen dat het geen rechte kokers zijn, maar dat ze voorzien zijn 
van een kromming, die in het dijklichaam het hoogste punt bereikt. 
Harrie laat ons ook de benedenverdiepingen zien. We sluiten af om 
ongeveer 17 uur.
Op de website ossenisse-zeedorp.nl kunt u een gedetailleerder 
verslag lezen van deze middag. Bij het kopje Gluren bij de buren.
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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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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 6:44 elk uur t/m 18:44
Zaterdag vanaf 7:44 elk uur
Zondag vanaf 9:44 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 / 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
Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws
“Wa let ou .."

Wat houdt je tegen?

Snisjèrs: Familie Willaert
Ze wonen weeral een hele poos op ongetwijfeld een van de 
mooiste plekjes op de Snis, de familie Willaert aan de voet van de 
Hooglandsedijk. Daar hebben ze hun geliefd stekje gevonden wat ze 
nooit meer willen missen. Het zijn inmiddels dan ook echte Snisjers 
geworden. Ze wonen er samen met hun kinderen Sebastiaan (10) , 
Jesse (8) en Maxime (8). Tom en Christianne, beiden met Zeeuws-
Vlaams bloed, zijn een hele periode uit de streek weg geweest. Hij 
afkomstig van ‘De Cling’, zij uit de Cambron, verlieten zoals velen 
voor een studie deze omgeving.
Tom studeerde in binnen en buitenland , om zich te specialiseren 
tot financieel specialist voor ondernemers. Uiteindelijk vestigden 
ze zich in Goirle dicht bij Tilburg. Het Zeeuws-Vlaamse land bleef 
hun echter toch trekken, vooral Tom zijn liefde voor Clinge en de 
streek bracht hem regelmatig terug. Er werd rond gekeken in heel 
het land van Hulst, tot een bevriende relatie hem tipte over ‘een 
scheun pleksken’op de Snis. Op de Snis nog wel…was hun eerste 
reactie..maar de oude boerderij van vroeger de fam Roelands met 
nostalgisch wagenhuis, bekend als “ de Burghoeve”, deed het hart zo 
snel stromen dat het na de eerste aanblik al was verkocht! Door de 
praktijk van Tom in Brabant werd in eerste instantie het  wagenhuis 
verbouwd tot weekend- en vakantieadres maar toen de kinderen 
zich aandienden werd toch de keuze gemaakt waar deze op te laten 
groeien: in de stad of de groene omgeving van de Snis.
Het werd dus de Hooglandsedijk, waar de oude woning is vervangen 
door een geweldig huis, dat gekenmerkt wordt door veel open ruimte 
en glas. Ze hebben dan ook een adembenemend uitzicht over de 
Snisse polders. Het aangrenzende land is voor een deel aangekocht 
waarbij de kinderen zich op de enorme speelweide naar hartelust 
kunnen uitleven. Tom heeft inmiddels hier verschillende bedrijven 
opgezet en ook kantoor aan huis, maar vertoeft ook regelmatig 
onderweg richting de Brabantse klantenkring. Het is dan ook 
heerlijk om te kunnen onthaasten in de Snisse polders.
Naast het vele werk is de familie erg betrokken met het wel en wee 
op de Snis. Op vele terreinen actief, ook buiten de Snis, van politieke 
aangelegenheden tot het meehelpen met de kinderactiviteiten. Het 
verbaasde hen destijds dat er voor een klein dorp als Ossenisse zo veel 
wordt gedaan en ze dragen hier graag een steentje aan bij. Daarnaast 
zitten ze nog vol ideeën voor de toekomst. Zo willen ze meer oude 
elementen aanbrengen rondom hun huis die herinneren aan de oude 
boerderij van vroeger. En 
ook op zakelijk gebied 
zijn er plannen om het 
wagenhuis verder te gaan 
inrichten als geschikte 
ruimte voor coaching 
, training en zakelijke 
ontmoetingsruimte. Wie 
had ooit gedacht dat het 
oude wagenhuis in het 
Zoutland ooit dergelijk 
decor zou zijn.

Oktober



Wereldreiziger R. Jansen
Daar waar dagelijks vele wereldreizigers aan de Zee ons Dorp 
passeren, zijn er ook Snisjèrs die ons DORP tijdelijk verlaten om ver 
over ZEE te bivakkeren. In deel 1 : Rick Jansen op stage in Nieuw 
Zeeland.
Een heel andere wereld dan het leven op de boerderij Molenburg in 
Ossenisse. Rick is sinds 30 juni bij het melkveebedrijf Van Leeuwen 
Dairy Group in Waimate helemaal aan het andere eind van de wereld. 
Het bedrijf zit op meer dan 10 verschillende locaties, heeft 12000 
melkkoeien en gebruikt meer dan 7000 hectare grond. Hiervan wordt 
3300 hectare begraasd, 2000 hectare voor jongvee opfok gebruikt en 
al de rest van de grond wordt gebruikt voor de teelt van grassilage, 
maïs en luzerne. Het is een prachtig land, vooral het uitgestrekte 
landschap met in het midden een fantastische bergketen met hun 
mooie blauwe kraakheldere meren maakt veel indruk.
Daarnaast zijn er ook fantastische zandstranden en dat allemaal 
binnen een straal van 4 uur (!) rijden van elkaar. We zeggen wel 
eens, we leven in Ossenisse in een uithoek. Nou dat valt reuze mee, 
mijn stage bedrijf zit naast een snelweg en toch als je naar de kroeg 
of supermarkt wilt, moet je toch eerst 30 kilometer rijden voordat je 
er bent. Wel kunnen we zeggen dat het hier nog stiller is dan op de 
Snis.
Wat ook heel fantastisch is, bij avond is het ook echt donker, je kunt 
helemaal niets meer zien! De traditionele Nieuw-Zeelandse manier 
van melkvee houden is heel simpel. Alle koeien grazen het hele jaar 
buiten rond, het vriest maar amper en het wordt ook niet extreem 
warm. Niet alleen koeien maar ook alle varkens en kippen lopen 
jaarrond buiten. In augustus kalven ze allemaal af en 1 lactatie is 
een jaarrond. Dus je ziet bijna geen stallen, je ziet in het landschap 
veelal weides met in het midden een melkstal en wachtruimte. Wat 
wel opvalt is, dat vroeger Nieuw-Zeeland vooral een schapen land 
was, maar omdat er meer melk nodig is in de wereld, beginnen steeds 
meer schapenhouders de omslag te maken naar melkveehouderij.
Nieuw-Zeelanders zijn een heel apart volkje, met de Maori,(de 
oorspronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland), met hun prachtige 
tatoeages en natuurlijk de ‘Haka’, traditionele dansen. Nieuw-
Zeeland is vroeger een kolonie van Verenigd Koninkrijk geweest, dus 
er wonen ook best veel blanke mensen. De bevolking is ongekend 
vriendelijk. Bij elke begroeting vragen ze altijd gelijk hoe het met 
je gaat en bedanken je altijd en zeggen vrij vaak van: No worries, 
mate! Should be all right. De meeste Nieuw-Zeelanders die buitenaf 
wonen zijn vooral bezig met crossmotoren, quads, grote SUV auto’s, 
grote tractoren, kettingzagen en natuurlijk het jagen op wild. Je mag 
immers op bijna alles jagen, hazen, eenden, ganzen en wallaby’s. 
Supermarkten zijn hier net ingericht als op zijn Amerikaans.
De zogenaamde Warehouse, allemaal heel groot dus en bijna alles is 
er te vinden. Ook het eten en drinken is groot verpakt. Grote steaks, 
grote flessen bier en appelsap. Rick heeft het er prima naar de zin. 
Na zijn stage gaat hij nog even rondtrekken, (het is immers het land 
van de backpackers), waarna hij op 15 oktober weer terug aan zal 
komen op boerderij Molenburg aan de Grindweg!

pagina 3 van 42013

St Voormalige Kerk

Kerk is open voor publiek 
za. en zo. 14:00-17:00 tijdens 
tentoonstellingen: (of op afspraak 
0114 681142).

Herberg de Snis

Geopend woensdag tot en met 
zondag vanaf 11 uur.

6 oktober: Spaanse Tapa’s middag 
14.30 uur.
19 oktober: Ierse avond m.m.v. 
The Jolly Beggars 19.00 uur.
16 november: Wildbuffet 19.00 
uur.

Herberg de S'nis
Tel; 0114 - 681946 
of Info: www.herbergdesnis.nl.

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

iedere dinsdag aerobic 19.30
iedere woensdag country 
danslessen 20.00

Oktober
19 clubkaarten aanvang 19.30
20 schieten liggende wip 14.30
November
10 schieten liggende wip 14.30
11 gaaibollen  19.30
16 clubkaarten  19.30
23 country mosselavond 
(onbeperkt mosselseten nadien 
country artiesten 20.30 opgeven 
Peter Rottier) 
30 kerst rommelmarkt alleen 
kerst spullen (opgeven Jeanneke)
December
1 schieten liggende wip 14.30
1 gaaibollen 19.30
7 teerdag kaartclub
8 kerstviering 14.00  
14 dansavond orkest  20.00
20 oefenavond country 20.00
22 schieten liggende wip 14.30
26 2ekerstdag prijskaarten

Voor nadere inlichtingen en 
verhuur: 0114-682869 of 
ossenisse-zeedorp.nl (dorpshuis 
Hof ter Nesse).



Na de vakantie zijn we weer goed 
begonnen met een gezellig dorpsfeest. 
De knutselmiddag in HTN, daarna 
bbq verzorgd door de heren Huijgens 
en Cools en de hand en spandiensten van Monique, was weer 
voortreffelijk; het traditionele volleybal toernooi was weer een 
succes. Leuk om te zien dat er veel jeugdteams bij waren gekomen. 
De scheidsrechters waren weer goed in staat het plezier van het 
spel met aangepaste regels te bevorderen. De stormbaan in de regen 
zorgde voor de nodige hilariteit, waarbij ook verschillende moedige 
moeders een nat pak haalden. Bedankt Bas, Nena en Natascha!
De dorpsraad heeft een overeenkomst met de gemeente getekend 
dat de werkgroep gemeenschappelijke tuin Ossenisse de grond mag 
gebruiken aan de Lageweg. De werkgroep had op za 21 september 
een open dag. Het was leuk om te zien hoe enthousiast en gedreven 
de groep aan de gang is om zich te bekwamen in de ecologische 
kant van het tuinieren. Er was al veel informatie verzameld over 
allerlei technieken om een dier- en insectvriendelijke leefomgeving 
te maken. Sommige werkstukken waren al te bewonderen. Beslist de 
moeite waard om te gaan kijken.
Binnenkort is er weer een klankbordgroep bijeenkomst. Deze is i.v.m. 
vakanties verzet van 16 naar 30 oktober om 20 uur in de bovenzaal 
van HTN. Iedereen is hierbij van harte welkom om met ons mee te 
denken en praten over de belangen van de bewoners van Ossenisse 
en Zeedorp.

Dorpshart: Hof ter Nesse
Het Dak van Hof Ter Nesse wordt duurzaam!  Met steun van de 
Gemeente Hulst en Pop-subsidie worden de dakpannen op Hof Ter 
Nesse vervangen door duurzame geïsoleerde dakpanelen.
Op het dak komen zonnepanelen te liggen. Hof Ter Nesse kan dan 
in zijn eigen stroom voorzien. Ook de lantarenpalen op het nieuwe 
dorpshart gaan branden met behulp van deze zelf opgewekte stroom.
Daarnaast wordt de  23-jaar oude cv-ketel vervangen door een energie 
zuinige ketel. De inwoners van Ossenisse en Zeedorp kunnen met 
recht trots zijn op hun duurzame dorpshuis.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 
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Verhuur
Hof ter Nesse
Binnenkort een verjaardag, 
doopfeest, jubileum te vieren 
en is uw huiskamer hiervoor te 
klein. Wist u dat u hiervoor ook 
terecht kan bij dorpshuis Hof 
Ter Nesse ?
Benedenzaal 1e uur: 40 euro *
elk volgend uur 20 euro *
Bovenzaal1e uur 20 euro *
elk volgend uur 10 euro *
* Verplichte afname van de 
drank van Hof Ter Nesse 
(eigen drank meenemen niet 
mogelijk!). Het is ook mogelijk 
om gebruik maken van de 
boven – en benedenzaal zonder 
betalen van huur!
U dient dan wel gebruik te 
maken van afname van de 

drank van Hof Ter Nesse 
volgens de prijslijst. Ook wordt 
de bediening en de bar dan 
verzorgd door Hof Ter Nesse.

Heeft u behoefte aan een 
ruimte voor het houden van een 
vergadering of het geven van 
een cursus? Nadere informatie 
bij de beheerder voor de kosten 
en voorwaarden (0114-68 28 
69)

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp


