
 

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. 
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Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp 
 

Nieuwe dorpshart 
Feestelijk geopend op 24 november 

 

Na jaren van denken, ontwerpen, tekenen, spitten, planten, wieden, kijken en praten 
was het dan eindelijk zover: Het nieuwe dorpshart was op de laatste vrijdag in 
november gereed om officieel geopend te worden. 
 

Rond de klok van 4 uur stond er zo’n 100 man rondom de nieuwe notenboom. Na de 
toespraak van Ineke Elbers, voorzitter van onze dorpsraad, nam wethouder Diana van 
Damme de microfoon over.  
 

“Ossenisse is een dorp van lange adem. Stap voor stap, over jaren uitgesmeerd, werd het 
project ‘Nieuwe dorpshart’ met ruim 35 vrijwilligers uitgevoerd. Het project laat zien dat 
Snissenjèrs hun hart op de goeie plek hebben. Snissenjèrs zijn anders dan anderen; ze zijn 
niet dwjès, maar juist slim. Snissenjèrs - hier in de Kop van Ossenisse - handelen op eigen 
wijze met hun levendige initiatieven. Dit project is een mooi voorbeeld van een goed 
burgerinitiatief.” 
 

Samen met een groepje dorpskinderen opende mevrouw Riet de Waal-Cambeen het 
dorpshart officieel. Kinderen hielden het rode lint vast en mevrouw De Waal knipte het 
door. De aanwezigen lieten een luid applaus horen. Daarna klonk muziek uit de boxen en 
Popkoor Akkoord zong en danste rondom de boom op het nummer Happy. 
 

Tijdens de receptie in Hof Ter Nesse praatten de aanwezigen gezellig na. Dorpsgenote 
Anita Valckx schreef een lied ‘Het nieuwe dorpshart van de Snis’. Zij speelde op haar 
accordeon de melodie en wethouder Frank van Driessche nam de microfoon. Samen werd 
er gezongen en nogmaals getoost.  

Carnaval 
Zondag 18 februari  

 

In Ossenisse vieren wij de zondag na 
carnaval altijd ons leutfeest. Noteer 
alvast de datum in je agenda! 
 

Een traditie voor de 
hele streek om op die 
zondag af te zakken 
naar de Snis. De 
mooie optocht, onder aanvoering van 
onze vrouwelijke Raad van Elf, staat 
altijd garant voor ambiance en vertier. 
 

In 2017 hadden we als Ossenisse zowaar 
de grootste optocht van heel de regio! 
Het zou mooi zijn om dit te evenaren. 
Daarom nodigen we ook ieder weer van 
harte uit deze feestdag met ons te vieren. 
 

Zaterdag 17 februari brengen we op ons 
dorp eerst een bezoek aan alle zieken en 
80-plussers. We overhandigen dan aan 
iedereen een bloemetje.  
 

Zondag 18 februari start het limonadebal 
om 1 uur in Hof ter Nesse. Rond half 3 
gaat de stoet van start vanaf Zeedorp en 
rijdt richting de Walenhoek.  
Burgemeester Jan Frans Mulder is die 
dag aanwezig om de sleutels van de 
verschillende kernen uit onze gemeente 
terug in ontvangst te nemen. 
 

Natuurlijk wordt ons dorp versierd met 
vlaggen. Vlagt iedereen mee met de 
Snisser dorpsvlag?  
 

Nodig je familie, vrienden en bekenden 
uit om hen op zondag 18 februari het 
leutfeest op ons dorp mee te laten 
beleven!  
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NL Doet 
Zaterdag 10 maart 
Deze dag worden de handen uit de 
mouwen gestoken tijdens NL Doet. Dit 
jaar is het project: Opknappen bankjes 
Knuitershoek en Schulpenhoek. 
Help je mee? Om 9 uur vertrekken we 
vanaf Boerderij Ondersteboven. De dag 
eindigt om 16 uur. 
Meer info: 0114 681397 

 

Noodnummers 
Politie 09008844 / 112 
Alarmcentrale 112 / 0118 414444 
Huisartsenpost 0115 643000 

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 
Sjef Boeij 0114 681928 

 

Zeeuws 

Alleven haarn 
Niet goed wijs 

 

Colofon 
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks 
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
Correspondentieadres: Lageweg 8, 
4589KW  Ossenisse 
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,  
Annemiek Hamelink, Jacques Serrure 
Vormgeving: Margo Hermans 
Fotografie: Brigit van den Broek 
Redigeren: Petra Schelle 
Bezorging: Jacques Serrure 
Website: Robert Doedee 
Volgend nummer: half april 2018 
Sluitingsdatum kopij: 15-03-2018 
E-mail: snisser@ossenisse-zeedorp.nl 
Exemplaren bij Café ´t Schallemaaj en 
Hof ter Nesse in Ossenisse en bij 
bibliotheek en Woonzorgcentrum 
Antonius in Kloosterzande. 
De Snisser Courant digitaal, dus via 
e-mail, ontvangen? Stuur dan een e-mail 
naar: snisser@ossenisse-zeedorp.nl  

Snissenjèrs 

Wim De Mul 
 

Wim De Mul woont sinds mei 2017 in de Weverstraat. Hij verruilde een druk bestaan 
als zelfstandig IT-specialist, wonende aan een drukke weg in het Belgische 
Buggenhout voor een kantoorbaan en de rust van Ossenisse. Zijn enige spijt? Dat hij 
die stap niet eerder heeft gezet. 
 

Wim is geboren in 1981 in Sint-Amands, België. Dat ligt centraal in de driehoek 
Antwerpen - Gent - Brussel. Hij groeit er op en gaat er naar de basisschool. Secundair 
onderwijs volgt hij in het nabij gelegen Puurs; de richting economische. Na zijn opleiding, 
gaat hij aan de slag als administratief bediende bij de invoerder van Hyundai in Kontich. 
Verder volgt hij in avondschool een opleiding tot computerreparateur.  
 

Rond zijn 24ste start Wim als zelfstandige in bijberoep. In 2010 verhuist hij naar 
Buggenhout, niet ver van Sint-Amands. Van bijberoep, wordt hij full-time zelfstandig in de 
ICT. Voor bedrijven implementeert hij  kassasystemen in de Benelux. Voor particulieren 
biedt hij algemene ondersteuning aan bij hun computerproblemen. De bedrijven doen 
overdag een beroep op Wim; de particulieren veelal ‘s avonds en in het weekend. Het zijn 
lange dagen en dat begint zwaar te wegen. Hij verlangt naar rust en ruimte. 
 

In zijn vrije tijd maakt Wim graag tijd voor zijn oldtimer, een Mazda MX5. Hij is lid, meer 
zelfs, hij is schatbewaarder van de Vlaamse MX5-club. Het is door de rondritten die de 
club organiseert, dat hij Zeeuws-Vlaanderen leert kennen. Via Onbegrensd 
Zeeuws-Vlaanderen informeert hij naar de mogelijkheden om hier te komen wonen. Hij 
bezoekt verschillende huizen en kiest uiteindelijk voor het huis in de Weverstraat. Met het 
vrije uitzicht over de polders, vlakbij de Schelde en de rust, is het precies wat Wim zoekt. 
 

Naast toerritten rijden en sleutelen aan zijn MX5, fietst Wim ook graag. Soms op de 
koersfiets, dan weer op de mountainbike. Voor een rit van 100 km of zelfs een stuk meer, 
draait hij zijn hand niet om. Afgelopen zomer organiseerde hij een paar keer een fietstocht 
voor familie en vrienden rond Ossenisse en omgeving. 
 

Ondertussen is Wim niet langer zelfstandig en werkt hij sinds 2 jaar op de administratie van 
Donckers Banden Centrale in Sint-Niklaas: vaste uren in plaats van lange dagen. Wekelijks 
gaat hij op bezoek bij zijn zus, die nog in Sint-Amands woont, net als zijn vader.  
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Ossenisse Sociaal 

Aerobics op het dorp 
 

Al bijna 20 jaar kun je per week een uurtje sporten in dorpshuis Hof Ter Nesse: 
Aerobics. De laatste jaren is dit onder leiding van Dorian uit Axel. Elke dinsdag van 
19:30-20:30 uur. 

 

Aerobics, heerlijk bewegen op muziek, oefeningen om lenig 
en fit te blijven voor iedereen van 16 jaar en ouder. 
Momenteel zijn er 12 leden in Ossenisse, maar daar mogen er 
nog meer bij. Er is namelijk plaats voor maximaal 20 
deelnemers. 
 

Aerobics is een individuele groepssport; je doet de oefeningen 
mee op het niveau dat bij jou past. Na de inspanning is er aan 
het einde van elke les een cooling down. 
 

Kom je voor een proefles? Wat heb je daarvoor nodig? 
Stevige sportschoenen, losse kleding en eventueel een matje 
voor de cooling down. Bevalt het, dan betaal je 25 euro voor 
10 lessen.  

 

Heb je nog vragen of wil je eens een proefles volgen? Neem dan even contact op met 
Annemiek Tieleman via 0114 68 25 49.  

 
Snissenjèrs 

Oudste & jongste Snissenjèr 
 

De oudste vrouw die in ons dorp woont is 93 jaar. Het jongste meisje is nog maar net 
een paar maandjes oud. Ze wonen slechts tientallen meters bij elkaar vandaan. 
Laatst gingen ze samen op de foto en nu staan ze ook in De Snisser Courant. 
 

Irene Valckx-Verbist is de oudste inwoonster van Ossenisse. Ze is in Boschkapelle 
geboren op 30 maart 1924. Na haar huwelijk op 24 oktober 1951, met Snissenjèr Frans 
Valckx, is Irene op de boerderij aan de Lageweg nummer 35 gaan wonen. Sinds de 
zomer van 2017 woont ze aan het begin van de Weststraat. 

 
Tess Verrassel is de dochter van 
Peter Verrassel & Annemiek 
Stallaart en het zusje van Lars 
Verrassel. Lars is 3 jaar. Het gezin 
woont aan de Lageweg, tegenover 
het oude Gemeentehuis. In dat 
huis wonen de opa en oma van 
Tess en Lars. Tess is geboren op 
13 oktober 2017. Het bijzondere 
aan de geboortedatum van Tess is, 
dat zij geboren is op de verjaardag 
van haar overgrootvader ‘Opa 
Verrassel’. Hij werd namelijk 
geboren op 13 oktober 1897. Een 
verschil van 120 jaar. 
Tess en Lars houden allebei erg 
van wandelen. In de kinderwagen, 
geduwd door hun mama, papa of 
opa, worden er vaak rondjes 
gewandeld over het dorp en door 
de polders. 

Dorpsagenda 
Hoogtepunten op agenda 
Kijk voor volledig overzicht op 
www.ossenisse-zeedorp.nl in agenda. 
 

Hof Ter Nesse o.a. 
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur 
Iedere woensdag country 20.00 uur 
 

Januari 
20 clubkaarten, 19.30 uur 
21 schieten, 14.30 uur 
26 country oefenavond, 20.00 uur 
 

Februari  
04 schieten, 14.30 uur 
24 clubkaarten, 19.30 uur 
23 country oefenavond, 20.00 uur 
 
Maart 
11 schieten, 14.30 uur 
17 clubkaarten, 19.30 uur 
23 country oefenavond, 20.00 uur 
 

Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of 
www.ossenisse-zeedorp.nl  (dorpshuis 
Hof Ter Nesse). 

 

Voormalige Kerk 
De kerk is open voor publiek tijdens 
tentoonstellingen of op afspraak: 
kerkossenisse@hotmail.com | 
www.facebook.com/Stichting-Voormalig
e-Kerk-Ossenisse-1594032137518515/ 

 

Camping De Zeemeeuw 
www.campingdezeemeeuw.com   

 

FAC  
Niets op de agenda op dit moment. 

 

De Polderhoeve 
www.tavernedepolderhoeve.nl  

 

Boerderij Ondersteboven 
www.boerderijondersteboven.nl  

 

Café ´t Schallemaaj 

Bijna ieder weekend optredens: meer 
info facebook en de website 
http://schallemaaj.weebly.com/ 

 
Stoep- & schuurverkoop 
In 2018 de zaterdag voor Pasen. 
Coördinatie: argamoree@gmail.com  

 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/
http://www.ossenisse-zeedorp.nl/
mailto:kerkossenisse@hotmail.com
https://www.facebook.com/Stichting-Voormalige-Kerk-Ossenisse-1594032137518515/
https://www.facebook.com/Stichting-Voormalige-Kerk-Ossenisse-1594032137518515/
http://www.campingdezeemeeuw.com/index.html
http://www.campingdezeemeeuw.com/
http://www.tavernedepolderhoeve.nl/
http://www.boerderijondersteboven.nl/
http://schallemaaj.weebly.com/
mailto:argamoree@gmail.com
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Modern in beeld 
Vlog jij voor ons dorp? 

 
De wereld hangt tegenwoordig van 
filmpjes aan elkaar vast. Vooral de 
jongste jeugd heeft het er maar druk 
mee. Dit filmen heet ‘vloggen’ in 
moderne taal! Sommige vloggers 
worden er zelfs rijk van; door de 
filmpjes te plaatsen op hun eigen 
YouTube-kanaal.  
 

Puttenstrand in beeld 
Op YouTube staat een prachtige film over 
‘Het schorrengebied aan de Knuitershoek’ 
(zie vorige uitgave De Snisser Courant). 
Onlangs verscheen er op YouTube ook een 
mooi filmpje over het pareltje bij ons dorp: 
Het Puttenstrand. Met moderne apparatuur, 
gefilmd onder een drone, biedt dit een 
inkijk in de prachtige natuur van de 
slikken en schorren en op de scheepvaart 
over de Westerschelde. Als Snissenjèrs 
zijn wij trots op ons dorp en de mooie 
omgeving, daarom delen wij dit graag: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ogl7k
NtDMYg. 

 

Maak jij een vlog? 
Om eens beeld te krijgen hoe jullie, 
bewoners van het dorp en uit de 
omliggende polders, naar de Snis kijken, 
willen we je uitdagen een filmpje te maken 
over bijvoorbeeld:  
● wat jouw favoriete plek is op de Snis; 
● iets wat voor jou bij de Snis hoort;  
● of wat je mist op de Snis.  

Je leeftijd is niet belangrijk, iedereen kan 
dit! Mocht je een actioncamera willen 
gebruiken, dan kun je deze lenen bij Bas 
Janssen (Whatsapp 06-40759534). Ook 
kun je met hem het eventuele gebruik van 
een drone bespreken. 
 

Verzameling van beeldmateriaal 
Stuur je filmpje via Whatsapp naar Bas. 
Dan maakt hij er samen met jullie een 
verzameling van.  
En ontdek je beeldmateriaal over 
Ossenisse of de nabije omgeving, op 
internet? Deel dit dan via de 
facebookpagina van Dorpsraad Ossenisse . 

 

Een levendig dorpscentrum 
Dorpsbrede verantwoordelijkheid 

 

Het jaar 2017 is voorbij. Een jaar waarin er hard gewerkt is door vrijwilligers uit ons 
dorp: Zichtbare en onzichtbare vrijwilligers. Samen hielpen zij mee aan de 
leefbaarheid en levendigheid van ons dorp in de Kop van Ossenisse. 
 

Elkaar als dorpsgenoten beter leren kennen 
Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp. Vrijwilligers zijn 
degenen die ervoor zorgen, dat er veel contactmomenten zijn in het dorp. Iedere bewoner 
van Ossenisse, Zeedorp en uit de omliggende polders kan hieraan deelnemen.  Zo raken we 
vertrouwd met elkaar en we leren elkaar een beetje kennen. 
 

Eigen kracht van Hof Ter Nesse 
Voor veel activiteiten is het gemeenschapshuis Hof Ter Nesse onmisbaar. Dit huis is aan de 
gemeenschap medio 70’er jaren geschonken door de kerk. Zij had het gekregen vanuit een 
actie voor de watersnoodramp van 1953. Het is de taak van allemaal om zorg te dragen 
voor Hof Ter Nesse. Het huis heeft de traditie dat zij altijd op eigen kracht - zonder 
structurele subsidie - zich staande heeft gehouden. Daarom is het ook financieel nodig dat 
er activiteiten blijven plaatsvinden. 
 

Hoe houden wij samen  
ons dorpscentrum zo levendig mogelijk? 

 

Aandacht voor de toekomst van Hof Ter Nesse 

Dit jaar wil de dorpsraad, samen met Hof Ter Nesse, aandacht voor de toekomst van ons 
gemeenschapshuis. We hebben een prachtige accommodatie, zowel het gebouw als de 
ruimte eromheen. Dit is belangrijk voor de verbinding in het dorp. Het gaat er niet om dat 
het ineens allemaal anders moet, maar als dorpsraad vinden wij het zinvol ons voor te 
bereiden op de toekomst. Hoe houden wij ons dorpscentrum zo levendig mogelijk? 
 

Mogelijkheden van Hof Ter Nesse 
Het voortbestaan van het gemeenschapshuis is een dorpsbrede verantwoordelijkheid. 
Daarom willen wij als dorpsraad dit jaar tijdens de jaarvergadering een start maken, om 
met zoveel mogelijk bewoners na te denken over hoe wij ons gemeenschapshuis zo goed 
mogelijk kunnen gebruiken. Waarvoor zouden wij het nodig kunnen hebben? 
 

Jaarvergadering in maart 
Een beleidsmedewerker van ‘Hulst voor Elkaar’ geeft tijdens die avond een presentatie 
over allerlei mogelijkheden op gebied van sport, koken, enzovoorts. Daarna kunnen we 
samen brainstormen om ideeën om te zetten naar Snisser behoeften. Deze jaarvergadering 
zal halverwege maart plaatsvinden (datum volgt in overleg met College van B&W). 
 

Laat van je horen! 
Heb je vragen of onderwerpen die je tijdens de jaarvergadering op de agenda wilt zetten, 
laat het ons weten! Dat kan via dorpsraad@ossenisse-zeedorp.nl, 0114681931 of Grindweg 
naar Hontenisse 10. 

 

Versterking van de Westerscheldekust 
Interactieve bijeenkomsten 

 

De Gemeente Hulst organiseert interactieve bijeenkomsten over het versterken van 
de Westerscheldekust wat betreft economische en toeristische ontwikkelingen.  
 

Belanghebbende ondernemers en organisaties ontvingen een uitnodiging. De bijeenkomst 
in Hof Ter Nesse was op 18 december. Heb je deze gemist? Op 18 januari om 19:00 uur 
wordt de slotbijeenkomst gehouden bij Hotel Van Leuven in Kloosterzande. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ogl7kNtDMYg
https://www.youtube.com/watch?v=Ogl7kNtDMYg
https://www.facebook.com/Dorpsraad-Ossenisse-Zeedorp-203562356355752/
mailto:dorpsraad@ossenisse-zeedorp.nl

