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Snisser courant

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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850 jaar Ossenisse
De eerste vermelding van Ossenisse vinden we in 1164. In dit jaar vernieuwde
de weduwe van de Schout van Velde een door haar man gedane schenking
van 22 gemet aan de St Pietersabdij van Gent. Het land bestond toen nog uit
schorren. Ossenisse komt van Gors buitendijks aangeslibd land. Ossenisse
betekent eigenlijk vochtige aanslibbing. Graaf Boudewijn IX had de meeste
gronden rond Ossenisse in bezit maar de St Pietersabdij beheerde het voor
hem. Deze verkochten in 1196 de grond aan de abdij Ter Duinen.
Het oorspronkelijke Ossenisse bevond zich niet op de huidige plaats maar, in de
toen nog Kerckepolder. Die is gedeeltelijk herdijkt in 1610 en 1710 en heet nu
de Hooglandpolder en de Ser Arendspolder. Het oorspronkelijke dorp ligt
waarschijnlijk net buiten de zeedijk bij Zeedorp of net in de Hooglandpolder.
Monniken van abdij Ter Duinen waren bijzonder actief in het bedijken en
vruchtbaar maken van de gronden. Er was wel rivaliteit tussen de verschillende
kloosterorden die in dit gebied actief waren, maar de moeilijkheden werden
meestal door de graaf of gravin opgelost. Het leven was ook niet bepaald
vredig voor de Snissenaren. In 1385 was er oorlog tussen Gent en Brugge aan
de ene kant en Frankrijk aan de andere kant. Een roversbende uit Gorcum, die
probeerde de Fransen die vochten tegen de Gentenaren te hulp te komen, werd
door de bewoners van Ossenisse verslagen. De dorpelingen trokken te samen
en 600 mannen uit Gorcum lieten het leven. Een Engels leger, dat landde om
de Vlamingen te steunen, bracht veel kommer en ellende in het land van
Ossenisse. Later kreeg men nog te maken met de zeerover Arnout Janssen die
het dorp bezette, omdat hij een vijand van de Gentenaren was. Heel het dorp
leed onder hem. Het gebied rondom het dorp was onder water gezet. De kerk
werd gebruikt als uitkijkpost. Pas na de vrede met Gent begon men met de
herstelwerkzaamheden aan de polders. De kerk van Ossenisse werd verplaats
naar de Nijspolder in 1401. Door allerlei omstandigheden duurde dit veertig jaar
voordat het tot een goed einde kwam.
Niet alleen het water bracht ellende en overlast, Ossenisse werd ook nog
bezocht door hongersnood en epidemieën. In 1437 bijvoorbeeld heerste er een
pestepidemie. Tot slot nog enkele achternamen uit de periode vanaf 1600:
Verdurmen, Hiel, Neve, Crombeen, Florijn, Gordeijn. Genoeg stof om nog een
spannend boek over te schrijven. (Frank Kuijpers) (foto rechts: fundament
van het oude Ossenisse).
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Dorpsraad
Carnaval 2014 / 200 jaar ZVL

Trekking loten
Ossekoppen 2014
0039 1e prijs weekend weg
1320 2e prijs dienblad met kaarsen
0168 3e prijs waardebon van
Assche
0399 4e prijs Gereedschapset
0803 5e prijs kookset Holland
0354 6e prijs melkbus
1157 7e prijs lantaarn
0340 8e prijs macron bakset
0853 9e prijs gereedschapset hamer
1321 10e prijs plateau met 4
bloempotjes
1101 11e prijs minitaartjes bakset
0383 12e prijs theepot voederhuisje
0479 13e prijs theekop voederhuisje.
Prijzen afhalen voor 1 mei 2014
bij: Fam. Verdurmen, Molenpad 9
4589 KS Ossenisse
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande  Graauw  Hulst)
Maandag t/m vrijdag vertrektijden:
7:52 10:02 12:02 14:02 16:02
Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp  Reuzenhoek)
Maandag t/m vrijdag vertrektijden:
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
AEDslot nummers (hof ter nesse):
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114682869/682734
Ineke Elbers 0114681931
Nicol de Waal 0114683576
Lidy deKosterReijns 0114681551
Carolien de Cocq 0114681946
Sjef Boeij 0114681928

Zeeuws
“´t Is te zeggen"
Dat is ook wat.

Colofon
Verschijning: 4x per jaar 200st.
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Bezorging: Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie: Robert Doedee, Peter
Hiel, Mariët Langelaan, Petra
Schelle, Esther de Vries.
Volgend nummer: juli 2014
Sluitingsdatum kopij: 01072014
Mail: nisser@ossenissezeedorp.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar
bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis,
Bibliotheek en St.Antonius.

2014

Wereldreiziger: Bas Jansen
Ik ben voor een periode uitgezonden naar Dubai, niet het slechtste plekje
van de wereld om naar toegezonden te worden. We zitten hier met een
team van 5 man. Onze missie: ondersteunen van luchtverkeer van en naar
Afghanistan, ondersteunen van de marine voor anti piraterij, in stand
houden van onze faciliteiten en contacten onderhouden met coalitiepartijen.
 Voor het luchtverkeer zorgen wij voor catering, brandstof, laad en
loscapaciteit en een parkeerplaats op het vliegveld.
 De marine ondersteunen wij door de troepenbewegingen en
materiaalstromen te begeleiden van het vliegveld naar de haven.
 Wij onderhouden hier 3 kampen: Dutchcamp 1 is voor wonen en werken,
Dutchcamp 2 is een transitiekamp en Dutchcamp 3 is een onderhoudsloods.
In totaal staan hier 75 gebouwen op. Je kunt je voorstellen dat onder deze
weersomstandigheden (veel zon en hoge temperaturen) slijtage aanwezig is.
 Laatste bezigheid is het onderhouden van contact met Aussies (Australië),
UK (Engeland), Kiwi’s (Nieuw Zeeland), Host nation (VAE, Verenigde
Arabische Emiraten) en af en toe onze Belgische vrienden. Wij doen vaak
een beroep op deze landen voor ondersteuning van luchttransport,
aangezien zij hier een grote troepenmacht hebben zitten.
Mijn functie is het ondersteunen van de commandant, contractmanager,
onderhouden van de internationale contacten en algemene staat van het
kamp in de gaten houden. In normale woorden: zorgen dat mijn chef z’n
afspraken niet vergeet, werkopdrachten uitzetten en controleren en de
laatste: gezellig koffie drinken met de andere lui hier op het veld.
Die laatste bezigheid is één van de leukste, wij (Dutchies of Hollandi)
worden vooral geprezen om onze gezelligheid, lekkere koffie en de
stroopwafels. Die stroopwafels worden (soms) nog hoger geprezen dan
welke medaille of dankbetuiging ook: Medal of Karamel !!
In Dubai hebben we de Soeks bezocht, diverse Malls (XXXXL
winkelcentra), waterpretparken en ook historische gebouwen. Dubai is erg
snel aan het groeien, maar dat laatste geldt voor heel het land.
Aan de oppervlakte een mooi land, maar daaronder gaan toch wel
onregelmatigheden schuil. Een voorbeeld hiervan is de uitbating van Indiërs
en Pakistaner. Zij werken hier voor een habbekrats en mogen één keer per
2 jaar een maand naar huis, worden hier behandeld als laagste in de
pickorder. Dat zijn wij in Nederland niet meer gewend.
Als laatste nog een compliment aan Snisjers voor jullie ondersteuning
(bewust en onbewust) van mijn thuisfront: Natascha en Anouk! Als
Natascha hulp nodig heeft weet ze dat ze het kan vragen en er wordt niets
opgedrongen, precies zoals wij het fijn vinden! Voor degene die al hebben
geholpen een extra dankjewel, het ontzorgt mij ook op deze grote afstand
van huis. Halverwege mei kom ik weer terug naar de Snis, ik zal blij zijn als
ik er weer ben. Tot snel, groeten Bas.
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1ste d´Ossekoppen(trim)loop
Het is gelukt om OssenisseZeedorp op de atletiekkaart te zetten. Tijdens het
feestweekend op zaterdag 23 augustus a.s. organiseert de dorpsraad een
trimloop en wandelwedstrijd in en rond OssenisseZeedorp. Een enorme
opsteker mede in het licht van 850 jaar Snis, 200 jaar ZeeuwsVlaanderen en
niet te vergeten de opening van ons nieuwe Dorpshart.
De trajecten lopen als volgt:
o Mini afstandsloop ongeveer 500 meter; exact 523 meter. Start Dorpshart,
Kipstraat, Dorpsstraat, Lageweg, Kipstraat, finish Dorpshart.
o Korte afstandsloop en wandeling: ongeveer 5 km, exact 5,7 km. Start
Dorpshart, Kipstraat, Dorpsstraat, Lageweg, Weststraat, Knuitershoek,
Kanaaldijk (zeekant op bij Resort Westerschelde), Kanaaldijk (zeekant af bij
Schelpenhoek), Zeedorp, Lageweg, Dorpsstraat, Kipstaat, finish Dorpshart.
o Midden afstandsloop en wandeling: ongeveer 9 km, exact 7,7 km. Start
Dorpshart, Kipstraat, Dorpsstraat, Lageweg, Weststraat, Knuitershoek,
Kanaaldijk (zeedijk op bij Resort Westerschelde), Kanaaldijk (zeedijk af bij de
Schelpenhoek), Westdijk, oude Kerkepad (Boerderij Ondersteboven),
Langeweg, Lageweg, Dorpsstraat, Kipstraat, finish Dorpshart.
o Lange afstandsloop en wandeling: ongeveer 14 km, exact 11,7 km. Start
Dorpshart, Kipstraat, Dorpsstraat, Lageweg, Weststraat, Weverstraat,
Oostdijk, Molenweg, Zeedijk (zeedijk op bij Kreverhille), Kanaaldijk (zeedijk af
bij de Schelpenhoek), Westdijk, oude Kerkepad (Boerderij Ondersteboven),
Langeweg, Lageweg, Dorpsstraat, Kipstraat, finish Dorpshart.
De inschrijving, start en finish zijn allemaal bij het dorpshuis Hof ter Nesse. De
inschrijving begint om 13.30 uur en de wedstrijd wordt geopend om 14.45 uur
door de kinderen; we rekenen op een fikse deelname en inmiddels komen de
eerste vooraanmeldingen al binnen! De andere drie afstanden starten tegelijk
om 15 uur, maar om de “kidsrun” niet teveel onder druk te zetten wordt dat
misschien nog 15.15 uur.
Een kleine inschatting van de loop (uitgangspunt start 15.00 uur)! De snelste
lopers doen ongeveer ruim 3 minuten over een kilometer, dus afhankelijk van
de plaats in het parcours kun je eenvoudig uitrekenen wanneer de eersten
langskomen.
Bijvoorbeeld: bij de ingang van Camping de Zeemeeuw is het 2kmpunt, dus
daar komen de eerste lopers al om 15.06 langs. De gemiddelde loper doet
minimaal 5 minuten over een kilometer (12km per uur), dus die komt daar om
15.10 langs. Een hele langzame loper of wandelaar doet wellicht 12 minuten
over een kilometer (5 km per uur), dus die komt om 15.24 langs!
Om te voorkomen dat de toegang tot Ossenisse overmatig wordt belemmerd
blijft de Lageweg ter hoogte van het dorp vanaf de Walenhoek
(Grindweg//Lageweg) open met uitzondering ten tijde van de kidsrun. De bus
van Terneuzen van en naar Zeedorp wordt die middag omgeleid via het
Zeestraatje, de Groenestraat en de Hooglandsedijk en houdt halte op
Ossenisse.
Binnenkort verschijnt er een speciaal informatiebulletin over de loop, met nog
meer details voor alle direct betrokkenen, voor hen is ook een Facebookgroep
beschikbaar waarvan u desgevraagd lid kunt worden; voor alle
belangstellenden en lopers is er een aparte Facebookpagina
d’Ossekoppen(trim)loop. Ook op de website ossenissezeedorp.nl is al veel
informatie te vinden.
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Agenda
hoogtepunten
Kijk voor een volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in de
agenda.

Hof ter Nesse
2e paasdag prijskaarten:
21 april 14u.
Kermisweekend:
1415 mei met prijskaarten,
dansorkest, schieting en gaaibollen.
Inlichtingen en verhuur: 0114 
682869 of ossenisse zeedorp.nl
(dorpshuis Hof ter Nesse).

Herberg de Snis
Geopend woensdag t/m zondag
vanaf 11u. meer info: Herberg de
S'nis 0114  681946 of
www.herbergdesnis.nl.

St Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak
(0610854318).

Camping de Zeemeeuw
20 april Kids Paasshow 15u.17u.
meer info evenementen:
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
 26 april: Koningsdag (middag)
 11/12/13 juli Tentenkamp

Polderhoeve
 30 april: Oranje avond
 30 mei: Back to the 90´s
 28 juni: Beach party
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Rio op de Snis
Het is weer achter de rug, het
jaarlijkse carnavalsfeest op ons
dorp. En wat voor feest was het ..
Eentje om nooit meer te vergeten...
Het was al een serieuze late
carnaval dit jaar en waar je dan op
hoopt, zo tegen half maart, een
heerlijk lenteweertje met een klein
beetje zon. Het werd uiteindelijk
een stralende ZOMER zon! Het
leek
dus
wel
meer
een
zomercarnaval dit jaar. De eerste
keer 20 graden dit jaar juist op ons
Snisse carnaval. En we hebben het
geweten ook! Overjassen uit en de
tuinstoelen op de stoep, collega
Raden van Elf in de korte broek,
zonnebrillen en parasols.
Na een geslaagd limonadebal in
Hof ter Nesse, mochten we weer
genieten van een prachtige optocht,
waarbij de kleurrijke wagens en
loopgroepen schitterden in de zon
tegen een fel blauwe lucht. Zelden
zo druk geweest op de Snis, na de
optocht bleef ieder op het stoepje
staan, om nog wat na te kletsen in
de warme zon.
De verwachte parkeerproblemen
bleven uit door de welwillende
medewerking van zoveel Snisjers
die ’ulderen of’ ter beschikking
stelden en de grote drommen
fietsers. Overal de Snisse vlag uit
en alleen maar lachende gezichten.
Voor een ieder die op welke wijze
dan ook heeft meegewerkt aan
deze bijzondere dag, namens alle
Ossekoppen hartelijk dank. Voor
werkelijk een geweldige feestdag.

Jaarvergadering
Dit jaar was de jaarvergadering op 18 februari. Met het voltallig College van
B&W Hulst en Luc Mangnus als vertegenwoordiger van Waterschap
Scheldestromen en met een goede opkomst van de bewoners, vormde de
vergadering een decor voor een levendige en zinvolle avond. De diverse
zaken die spelen op het dorp kwamen voor de pauze aan de orde. Het verslag
van deze vergadering kunt u vinden op: www.ossenissezeedorp.nl 
dorpsraad  notulen. Dit jaar hebben we goed gelet op de tijd en de pauze
kwam dan ook op het geplande tijdstip.
Na de pauze die door eenieder druk benut werd voor allerlei contacten en
gezelligheid gingen we verder met het thema landbouwverkeer en veiligheid.
In 3 groepen met elk een gespreksleider werd goed van gedachten gewisseld.
Er werd naar elkaar geluisterd en men kreeg meer begrip voor elkaars
positie. Daarna is er verslag gedaan van het besprokene in de groepen. Het
idee om op het hof van de plaatselijke loonwerker een kennismaking met
grote tractoren en landbouwmachines te houden, zal worden uitgewerkt. Na
afloop was het weer tijd om alles onder elkaar nog eens flink door te spreken.

Fier op ZeeuwsVlaanderen (Breskens 18, 19 en 20 juli)
Inmiddels hebben enkelen zich aangemeld en zijn we bezig met de invulling
van de container en de activiteiten er omheen. We willen Ossenisse en
Zeedorp natuurlijk zo goed mogelijk op de kaart zetten en presenteren aan de
vele toeristen en bezoekers die daarheen zullen komen.
Op 4 april komen we met de voorlopige deelnemers, Annie en Arnold
Mannaert, Jos Huijgens, Annemiek Hamelink, Jos Heerkens bij elkaar om de
plannen verder uit te werken. Als u ideeën heeft, neemt u dan contact met
een van ons op zodat we dit kunnen meenemen en natuurlijk zijn jullie
allemaal welkom in juli in Breskens.
Voor de aankleding van de container hebben we Karin Driessens bereid
gevonden om de streek en het DNA van ons dorp zo goed mogelijk weer te
geven door middel van foto’s.
We zoeken ook nog mensen die misschien wel als verteller of als presentator
tijdens de dagen in Breskens een of twee dagen aanwezig willen zijn.
Misschien heeft u wel een hobby of ambacht dat u daar graag wilt
presenteren. Geef u dan zo snel mogelijk bij mij (Suzan Scheele) op.

