
 

de 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. 

Jaargang 9  nr. 4  oktober 2014 
pagina 1 van 4 

 

pagina 2 
25 jaar Carnaval in Ossenisse 

pagina 3 
1ste d´Ossekoppenloop 
Activiteitenoverzicht 

pagina 4 
Dorpsraad / Dorpshart 
Excursie Luntershoek 

 

Kerstmiddag 2014 in Ossenisse 
Sinds de sluiting van de Sint Willibrorduskerk, wordt in decembermaand 
een kerstmiddag georganiseerd in het gemeenschapshuis Hof ter Nesse.  
 
Wanneer: zondag 7 december om 14.00 uur 
Plaats: gemeenschapshuis Hof ter Nesse 
 
Elkaar ontmoeten rondom de kerststal Het Snisse Kerstcomité komt 
vooraf samen om het programma te bespreken. Er wordt gezorgd voor gasten 
die het programma vullen en uiteraard is er een muzikale omlijsting. Het 
voornaamste doel van de bezoekers is om elkaar te ontmoeten en het samen 
zingen van kerstliedjes. Dit gebeurt rondom de oude kerststal met zijn beelden, 
die tijdens de kerstperiode op het podium staan uitgestald. Het is een 
gelegenheid om elkaar te zien en weer bij te praten onder het genot van 
koffie/thee en een stukje kerststol. Herinneringen worden opgehaald en soms 
zijn aanwezigen ontroerd bij een verhaal of een liedje.  
 
Kerstsfeer Het comité brengt de zaal in Hof ter Nesse in kerstsfeer. Zo 
wordt de boom opgetuigd, de kerststal uitgestald en er voor kerststol gezorgd. 
Zoals ieder jaar weer staan ook nu kerstliedjes, een kerstgedachte, muziek, 
een mooi verhaal en gedichten op het programma.  

 
Komt u ook? Entree is 
gratis en ieder is natuurlijk 
van harte welkom! Wij hopen 
dat u ook aanwezig zult zijn 
tijdens de kerstmiddag op 
zondag 7 december. 
 
Kerstcomité Ossenisse 

 

 
 

Sinterklaas 
 
Zondagmiddag 30 november brengt 
Sinterklaas met zijn Pieten weer 
een bezoek aan Ossenisse.  
 
Vanaf 14.00 uur zijn de kinderen uit 
Ossenisse welkom in het dorpshuis 
Hof ter Nesse voor het 
Sinterklaasfeest. De middag duurt 
tot ongeveer 16.30 uur.  
 
Ouders: Houd de email goed in de 
gaten, want jullie ontvangen 
binnenkort meer informatie over het 
Sinterklaasfeest.  
 
Het wordt dit jaar extra spannend! 
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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 de KosterReijns 0114681551 
Carolien de Cocq 0114681946 
Sjef Boeij 0114681928 

 

Zeeuws 
“IJ is zo hroen as hos” 

Bleu zijn. 
 

Colofon 
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks 
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp 
Bezorging: Robert Doedee 
Correspondentieadres: 
Lageweg 41, 4589 KV Ossenisse 
Redactie: Robert Doedee, Peter 
Hiel, Mariët Langelaan, Petra 
Schelle, Esther de Vries. 
Volgend nummer: januari 2015 
Sluitingsdatum kopij: 01012015 
Email: 
snisser@ossenissezeedorp.nl 
Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar 
bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, 
de bibliotheek en Sint Antonius. 

Den elfden van den elfden:  
25 jaar carnaval in Ossenisse 
Hoewel het in carnavalskringen geen jubileum is, blijft het natuurlijk 
toch een bijzonder gegeven. Er is 25 jaar carnaval op de Snis! 
 
Van het één kwam het ander Het was het jaar 1989. Herberg de 
Jachthoorn was net geopend. Wagenbouwers van Disco Love kwamen, na 
het bouwen aan hun wagen in de schuur van familie De Waal in de 
Dorpsstraat, in het café een pilsken drinken. Van het één kwam het ander: 
De zondag na carnaval zou de wagen nog eens buiten gereden worden om 
een rondje te rijden vanaf Zeedorp. Collegawagenbouwers werden 
gecharterd et voilà... Een optocht reed voor het eerst door ons Scheldedorp! 
Met dank aan Frans Pots, Peter de Waal, Peter Freijzer en Arie en Atie van 
de Jachthoorn. Een nieuw evenement op de Snis was geboren. 
 
Speciale Raad van Elf Het daarop volgende jaar werd in de schuur van 
familie Valckx en familie Stoel voor het eerst een wagen gebouwd door 
Snisjers. Er kwam een speciale Raad van Elf met Prinses Agnes Stoel. Wie 
herinnert zich niet de eerste sjampetters Fons en Jopie?! 
We waren in die tijd uniek in heel Nederland met onze vrouwelijke Raad. 
Burgemeester Kessen, ook niet vies van wat gestunt, stond aan de kant te 
blinken van trots. Er kwamen al snel eigen wagenbouwers op het dorp met 
de Dwjèze Mieters en later de Snizz Kids. 
 
Beeldvorming over Ossenisse Inmiddels zijn we 25 jaar verder. Er is er 
veel veranderd in de loop der tijd, maar niet voor ons carnaval. Anno 2014 
hebben d’Ossekoppen 30 leden, meer dan 100 sponsors en tientallen 
vrijwilligers. Kennelijk heeft het ook wel wat te weeg gebracht in de 
beeldvorming over ons dorp. Van gemeentegids tot Wikipedia... Ossenisse 
wordt overal geassocieerd met carnaval.  
 
22jarig bestaan De datum 11112011 ligt nog vers in het geheugen, toen 
heel carnavalsvierend ZeeuwsVlaanderen het 22jarig bestaan van 
d‘Ossekoppen vierde met een geweldig feest op Camping De Zeemeeuw en 
bij De Polderhoeve. Er is toen zelfs een speciale dorpsvlag gemaakt. Den 
elfden van den elfden komt er weer aan; het is de officiële opening van het 
nieuwe carnavalsseizoen. 
 
Wie is de Prins? De eerste uitnodigingen stromen alweer binnen. We gaan 
de Snis weer vertegenwoordigen in de collegadorpen om te zien wie daar de 
Prins zal zijn. En onze collegavrienden van de Kloorianen, die een belangrijke 
bijdrage leverden in de eerste optochten, vieren op 15 november hun 55jarig 
bestaan. 
 
Noteer 22 februari 2015 alvast! We hopen weer op een mooi 
carnavalsjaar. Het zal ons 25e jaar zijn, wat traditioneel eindigt met carnaval 
op de Snis. Zet zondag 22 februari 2015 alvast in uw agenda.  
Wij zijn er klaar voor en hebben er weer heel veel zin in! U ook?! 
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d’Ossekoppenloop 
 
“Zeg, jij bent toch ook een hardloopster?” Mijn bevestigende antwoord 
op deze vraag, zorgde ervoor dat ik vrij snel betrokken werd bij de 
organisatie van een nieuw loopevenement: d’Ossenkoppenloop. 
Zaterdag 23 augustus vond de trimloop voor hardlopers en wandelaars 
plaats in Ossenisse. Een geslaagd evenement! 
 

Kartrekker Arnold Mannaert is een hardloper met heel veel passie voor de 
sport. Het verwonderde hem steeds, dat er nog geen trimloop georganiseerd 
werd in dit mooie stukje ZeeuwsVlaamse land. Hij zocht mensen om zich 
heen die affiniteit hebben met de loopsport, of zich als vrijwilliger wilden 
inzetten voor de organisatie van een evenement in ons kleine dorp. 
 

Na maanden van informatie verzamelen, aanvragen van vergunningen, in de 
leer gaan bij een andere trimloop, daadwerkelijk regelen van alle zaken, op de 
hoogte brengen van organisaties en omwonenden, enthousiasmeren van 
vijfenzeventig vrijwilligers en hen inzetten op hun kracht was het dan zover; 
de eerste d’Ossekoppenloop op zaterdag 23 augustus in Ossenisse. 
 

Als organisatie van het evenement hoopten we op 150 deelnemers; 
deelnemers aan de KidsRun en wandelaars plus hardlopers op de drie 
afstanden bij elkaar opgeteld. We vonden het ontzettend spannend! Hadden 
we alles goed geregeld? Wisten lopers en wandelaars ons dorp wel te vinden? 
En zou het weer een beetje meewerken? 
 

Op Dday was alles en iedereen tijdig gereed. De zon scheen, de lucht was 
blauw met hier en daar een wolk en – zoals zo vaak – waaide het flink in de 
Kop van Ossenisse. Deelnemers meldden zich vlot en al gauw begrepen we 
dat men de weg goed wist te vinden naar de eerste trimloop van het seizoen. 
246 inschrijvingen stonden genoteerd! 
 

Na de KidsRun werd om drie uur het startschot gegeven voor de drie 
afstanden van d’Ossekoppenloop. Het  parcours liep rond de kerk, door de 
polders, langs de Westerschelde en een stukje door een veld. Veel afwisseling 
in de routes! 
 

Natuurlijk liep ik ook mee en ik vond het geweldig om met zoveel deelnemers 
te lopen in mijn eigen omgeving! Het was fijn om te merken dat het 
evenement goed verliep en dat de lopers en wandelaars enthousiast waren. 
En nadien? Toen was het nog erg gezellig met een drankje en hapje in het 
zonnetje! Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even naar de foto’s. Er staan er 
veel op de openbare facebookpagina van d’Osskoppen_trimloop. 
 

Tekst: Margo Hermans | Fotografie: Karin Driessens (Karma fotografie)

 

Agenda 
hoogtepunten 
 
Kijk voor een volledig overzicht op 
www.ossenissezeedorp.nl in de 
agenda. 
 
Hof ter Nesse o.a. 
22 & 29 nov Mosselavond (resp. 
Country en Stijldansen) 
30 nov Sinterklaas viering 
7 dec Kerstviering 
26 dec Prijskaarten 2e Kerstdag 
 
Inlichtingen en verhuur: 0114  
682869 of ossenissezeedorp.nl 
(dorpshuis Hof ter Nesse). 

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

 
Camping de Zeemeeuw 
25 oktober Halloweennight 
www.campingdezeemeeuw.com 

 
FAC  
30 november Sinterklaasviering (in 
Hof ter Nesse) 

 
De Polderhoeve 
25 oktober Halloweennight 
www.tavernedepolderhoeve.nl 

 
Boerderij Ondersteboven 
www.boerderijondersteboven.nl 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ossenisse-zeedorp.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGe2Ne0b0RK67PTMbNlXscT0-HAeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.campingdezeemeeuw.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEg1sUwwExDcioHgpPL6g0juZ8uzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.campingdezeemeeuw.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEg1sUwwExDcioHgpPL6g0juZ8uzA
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Excursie 
Luntershoek 
 
Op 1 november 2014 kunt u gratis 
deelnemen aan een natuur 
wandeling in Luntershoek.  
 
Clara Dekker zal ons gedurende 
ongeveer 2½  uur rondleiden door 
de natuur aan het Groot Eiland. We 
zullen zeker de snaterende ganzen 
kunnen observeren; ook zij die net 
gearriveerd zijn vanuit het hoge 
Noorden. We kunnen de 
vogelkijkhut benutten; dan kijk je 
over het Groot Eiland waar je met 
wat geluk ook reeën kan spotten. 
 
Op het erf, onder een overkapping, 
zal Clara ons na de wandeling tegen 
kleine prijzen verwennen met koffie 
met iets erbij of soep. 
 
Praktisch 
Vertrek met de auto stipt om 12u30 
op de parking van het Dorpshart in 
de Kipstraat. We zullen zoveel 
mogelijk carpoolen.  
 
Bestemming 
Hogeweg 25 (Luntershoek), waar 
er voldoende parkeerruimte is op 
het erf bij Clara.  
 
Wandeling 
Start om 13u richting wandelpad. 
Afhankelijk van het weer: 
regenkleding, laarzen en zeker de 
verrekijker niet vergeten! 
 
Aanmelden 
dorpsraad@ossenissezeedorp.nl 
(o.v.v. wandeling Luntershoek) of 
het Facebookevent (dorpsraad 
ossenissezeedorp: Wandeling 
Luntershoek). Uiterlijk op zaterdag 
25 oktober aanmelden. 

Diverse activiteiten De dorpsraad heeft het de afgelopen maanden druk 
gehad met alle  activiteiten rondom het dorpshart, de trimloop en het project 
dorpsgezicht. Deze maand zijn we weer begonnen ons te oriënteren op alle 
andere Snisser zaken. Op 1 november organiseren wij een excursie naar 
Luntershoek; een wandeling door de natuur aan het Groot Eiland. 
 
Herinnering klachten registratie Op de website OssenisseZeedorp.nl is 
een proef gestart met het snel melden van overlast per emaillink. Doel is het 
registreren van klachten, zodat we inzichtelijk kunnen maken hoe vaak en 
wanneer bepaalde klachten voor komen. Herhaaldelijk melden van uw klacht 
is dus gewenst. De dorpsraad neemt naar aanleiding van de meldingen contact 
op voor de details en eventuele vervolgacties. 
 

Dorpshart 
Wat hebben we weer veel gedaan! We hebben met veel man voor elkaar 
gekregen dat ons nieuwe dorpshart er op 22 augustus mooi bij lag. 
  
Opening Ook de opening op 22 augustus was goed georganiseerd. Het is een 
mooi feest geworden met veel bewoners, belangstellenden en 
vertegenwoordigers van financiers. Er was alom respect en waardering voor 
hetgeen we tot stand gebracht hebben! Terecht!  Een presentatie met foto’s 
van de werkdagen en –avonden gaf daar een leuk beeld bij. Er was een 
prachtige muzikale bijdrage van Marco van Garssen en Tars Lootens; twee 
artiesten met een internationale faam. 
 
Dank! Hierbij dank aan allen die hun steentje(s) bijgedragen hebben. Er zijn 
teveel namen te noemen van mensen die er hard aan meegewerkt hebben. 
Door er te noemen zou ik anderen tekort doen. 

 
 
Klussen afmaken Maar we zijn er nog niet! Er moeten nog klussen 
afgemaakt worden. Er zal regelmatig een oproep via facebook komen. Ook 
gaan we een onderhoudsgroepje starten. De bedoeling is één keer in de 14 
dagen op zaterdagochtend klussen aan te pakken. Per keer zal bekeken 
worden wat gedaan moet/kan worden. Via facebook, en indien nodig anders, 
zal dit bekend gemaakt worden en wordt er om extra hulp gevraagd. 
De volgende fase, het uitwerken van de andere plannen, staat nog even in de 
kast. Volgend jaar gaan we daarmee verder. 

 

mailto:dorpsraad@ossenisse-zeedorp.nl

