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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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Waterbouwkundige werken
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Terugblik naar december
Dorpsraad OssenisseZeedorp

Carnaval
Zondag 5 maart

Begin april herstarten de werkzaamheden aan de 3 strekdammen tussen Zeedorp en
Knuitershoek en de 2 nieuwe dammen op Baalhoek. Op 30 juni moet alles klaar zijn.

Een late carnaval dit jaar! Noteer
alvast de datum in uw agenda.

Materiaal Tijdens fase 1 in 2016 werd ca 75.000 ton materiaal (staalslak en
breuksteen) aangebracht. In 2017 wordt nog 20.000 ton breuksteen aangevoerd voor
de dammen.

Voor onze dorpsbewoners zijn we er op
zaterdag voor het Snisser carnaval. We
gaan dan met bloemen op het dorp
rond voor onze zieken en ouderen.

Wandelpad en hengelstandaards Bij Knuitershoek worden 150 ton waterasfaltbeton
en 100 ton gietasfalt aangevoerd voor het wandelpad (breedte 2,5 m) op de noordelijke
dam. En 3.400 ton zand voor het op te hogen strand. Op de kop van de nieuwe dam bij
Knuitershoek worden 6 hengelstandaards geplaatst.
Ophogen van het strand Het strand wordt opgehoogd met een laag zand van 0,5m
tussen ca 1m NAP en +3m NAP over een oppervlakte van ca 4.000m2. Hierdoor wordt
het strand boven NAP zo’n 7m breder en ligt het langer droog. De helling van het op te
spuiten strand is zodanig, dat dit niet leidt tot afschuiving van zand naar het
onderliggende slikgedeelte.
Zandaanvoer en verwerking Met hoogwater zal een kraanschip of schip met
transportband het zand op het strand binnen de werkgrenzen lossen. Met laagwater zal
een kraan het zand profileren tot de juiste laagdikte. De werkgrenzen worden door
piketten of staken gemarkeerd. De werkzaamheden nemen enkele dagen tot maximaal
een week in beslag.
Opwaardering Met deze buitendijkse maatregelen worden gebieden met relatief weinig
natuurwaarden opgewaardeerd. Zo dragen ze bij aan het beoogde natuurherstel aan de
Westerschelde (ca. 216 ha), Baalhoek (43 ha) en Knuitershoek (14 ha) vullen samen 57
hectare daarvan in. Dit
gebeurt door de aanleg of
ophoging van strekdammen,
waardoor er nieuwe
waardevolle ‘slikken’
ontstaan. Door de
stroomsnelheden tussen de
strekdammen te verlagen
wordt slib afgezet op de
voedselarme veenbanken.
Op die manier ontstaat er
een voedselrijk gebied voor
foeragerende vogels.

Op zondag starten we met een gezellig
kindercarnaval en verkleedwedstrijd
voor de kleinsten. Er is gratis chips en
limonade. En een leuke attentie voor
ieder kind. Speciaal voor de kleinsten
is er een kleurwedstrijd.
Nieuw dit jaar is de verkiezing van
een jeugdprins of prinses! Hij/zij
krijgt belangrijke taken tijdens Snisser
carnaval. De belangrijkste is tijdens de
grote optocht mee met de Raad van Elf
op de boot van Zeedorp naar de Snis!
Meer info hierover via de website
www.ossekoppen.nl en in het
programmaboekje.
Om half 3 start de grote optocht
vanaf Zeedorp met prachtige creaties;
meer dan het bekijken waard in zo’n
dorpje. We hopen dat u allen weer
aanwezig zult zijn, samen met familie,
vrienden en bekenden om te genieten
van een mooie feestdag op de Snis.
Vlag met ons mee door het uithangen
van onze Snisse vlag! Zodat we aan
heel de streek kunnen laten zien, dat
we er als klein dorp weer iets moois
van maken!
Tot dan, alaaf!
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Team Schallemaaj
In september 2016 is team Schallemaaj
opgericht. Ze gaan in 2017 Alpe
d’HuZes beklimmen en laten zich
daarvoor sponsoren. De opbrengst gaat
naar kankeronderzoek. Kijk eens op de
facebookpagina om te zien hoe je hen
kunt sponsoren of kom naar één van de
workshops Racefiets en MTBtechniek
die ze organiseren op 28 januari en
11 februari in ‘t Schallemaaj.

Noodnummers
Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender)
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AEDslot nummers (Hof ter Nesse)
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Lidy de KosterReijns 0114 681551
Sjef Boeij 0114 681928

Zeeuws
Was da ne kommeer!
Wat is dat een roddelaar!

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Correspondentieadres: Lageweg 8,
4589 KW Ossenisse
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,
Annemiek Hamelink
Vormgeving: Margo Hermans
Fotografie: Karin Driessens
Redigeren: Petra Schelle
Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half april 2017
Sluitingsdatum kopij: 15 maart 2017
Email: snisser@ossenissezeedorp.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
email, ontvangen? Stuur dan een email
naar: snisser@ossenissezeedorp.nl

januari

Snissenjèrs

Hilair & Dolinda Verdurmen
Aan het einde van de Molenpad in Ossenisse staat  omgeven door akkerland  de
boerderij van Hilair en Dolinda VerdurmenThijs. Ze wonen er met hun twee
zonen en hond Max.
Hilair (1965) is geboren in de Dorpsstraat op nummer 1a. Op zijn 6e verhuisde hij naar de
boerderij in de Molenpad, want opa en oma maakten plaats voor het gezin van Hilair zijn
ouders. Kleuterschool en lagere school volgde hij in Ossenisse. De brugklas volgde hij
aan het Jansenius in Hulst; daarna ging hij naar de MAVO in Terneuzen en vervolgens
naar de Landbouwschool in Goes. Na 3 jaar had Hilair zijn diploma op zak en startte hij
in 1988 met werken: thuis op de boerderij en bij Hertogh Metaal in Walsoorden als
metaalbewerker. Vroeger werkte Hilair fulltime bij Hertogh; nu nog 1 dag per week.
Dolinda (1966) geboren en getogen in Hulst volgde na haar middelbare school de
2jarige vooropleiding INAS voor in de zorg. Daarna ging ze bij de Blaauwe Hoeve in
Hulst aan de slag. Ze deed daar een 2jarig traject van werken en leren. Vanaf 1986
werkt Dolinda bij (het huidige) Curamus. Eerst bij Blaauwe Hoeve in Hulst waar ze op
verschillende afdelingen werkte, zoals bij demente bewoners en bij bewoners met
lichamelijke beperking. Sinds een jaar of 10 werkt ze in Kloosterzande bij Antonius op
een woongroep met 8 dementerenden. Momenteel werkt ze gemiddeld 16 uur per week.
Hilair en Dolinda hebben elkaar in 1986 ontmoet in Disco Love. Sinds 1989 zijn ze
getrouwd. Eerst woonden ze een jaar of 5 in Hulst waar hun zoon Jeroen (1992) is
geboren. In Kloosterzande woonden ze een jaar of 6 en daar is hun zoon Koen (1995)
geboren. Sinds 2000 wonen ze in Ossenisse. Hilair en Dolinda werken gezamenlijk op
de boerderij; hij doet veelal het zware werk; zij springt bij waar nodig, verzorgt
administratie en doet onderhoud. Voornaamste gewassen die verbouwd worden zijn
aardappelen, uien en bieten. Maar ook tarwe, graszaad, wortelen, knolselderij en
cichorei groeien op hun land.
Jeroen werkt fulltime bij Loonbedrijf De Waal hier in het dorp. Hij heeft interesse om de
boerderij later over te nemen. Koen studeert werktuigbouwkunde aan het ROC in
Vlissingen. Aan het einde van dit schooljaar hoopt hij klaar te zijn en te starten met
werken. Beide jongens wonen thuis, maar hebben wel verkering. Jeroen met een meisje
uit Kloosterzande; Koen zijn vriendin woont in Heikant.
In haar vrije tijd sport Dolinda 2 keer per week: bodypump is favoriet. Verder ze is lid
van de Raad van Elf in Ossenisse en verricht daar hand en spandiensten voor. Ook
Hilair is lid van dezelfde carnavalsvereniging; hij is chauffeur van de tractor die de boot
trekt en ook hij verricht hand en spandiensten voor de vereniging. Verder luistert hij in
zijn vrije tijd graag naar muziek en rijdt hij op zomerse avonden graag door de polders
op zijn ‘naked bike’.

V.l.n.r.: Jeroen , Hilair, Dolinda en Koen

2017

pagina 3 van 4

Gluren bij de buren

Van Gassen Vastgoed
Aan het randje van Ossenisse staat de boerderij van de familie van Gassen. Eind
jaren ‘90 verkochten ze hun huis aan de Koningsdijk en bouwden ze de woning aan
de Hooglandsedijk. Hun vastgoedbedrijf wordt van daaruit gerund.
Opleiding Eddy van Gassen was geïntrigeerd door het verkoopproces en zo was de
interesse gewekt om zelf ook huizen te gaan verkopen. Een opleiding tot makelaar en
taxateur werd gevolgd van 2003 tot en met 2006. In 2007 werden de eerste stappen in de
makelaarswereld gezet met de verkoop van het huis aan Oostdijk 1 te Ossenisse.

Dorpsagenda
Hoogtepunten op agenda
Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in agenda.

Hof ter Nesse o.a.
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.00 uur
Januari
15 Zo Schieten 14:30 u
21 Za Clubkaarten 19:30 u
22 Zo Nieuwjaarsreceptie 15:00 u
27 Vr Oefenavond country 20:00 u
29 Zo Gaaibollen 14:30 u
Februari
12 Zo Gaaibollen 14:30 u
18 Za Clubkaarten 19:30 u
19 Zo Schieten 14:30 u
24 Vr Oefenavond country 20:00 u
Maart
18 Za Clubkaarten 19:30 u
19 Zo Schieten 14:30 u
24 Vr Oefenavond country 20:00 u
26 Zo Gaaibollen 14:30 u

Inlichtingen en verhuur: 0114 682869
of www.ossenissezeedorp.nl
(dorpshuis Hof ter Nesse).

Vacature Help de leefbaarheid van
Foto: Van Gassen vastgoed  eerste verkoop in 2007

Gecertificeerd Door de opleiding af te ronden, konden zij zich aansluiten bij een
brancheorganisatie. Dit geeft zekerheid aan huizenverkopers, dat ze te maken hebben
met iemand die weet wat hij/zij doet. Van Gassen Vastgoed is dan ook een gecertificeerd
VBO makelaar en taxateur.
Klant staat centraal Vanaf het begin is gekozen voor een andere dan de traditionele
aanpak; zo betaalt een klant pas als het huis ook daadwerkelijk is verkocht. Dit in
tegenstelling tot de gevestigde makelaars die opstart en maandelijkse bijdragen rekenen
tot het huis is verkocht. Er wordt kantoor aan huis gehouden; klassieke kantooruren
worden niet gevolgd. Van Gassen is telefonisch bereikbaar van 921 uur en dat 7 dagen
per week. Huizen bezichtigen kan ook ‘s avonds en in het weekend. Dit alles is deel van
de duidelijke strategie die Van Gassen volgt, waarbij de klant centraal staat.
Marketing Zoon René doet al sinds het begin de marketing voor Van Gassen Vastgoed.
In eerste instantie naast zijn studie en nu naasts zijn vaste baan als fiscalist. Hij
onderhoudt de website, die in de loop der jaren steeds belangrijker is geworden. De
website geeft geïnteresseerden de kans om een huis al eens virtueel te bezoeken wat het
aantal fysieke bezoeken van een huizenkoper doet verminderen; wel zo aangenaam voor
koper als verkoper. Ook verzorgt René de on en offline presentaties en denkt hij, als
medeeigenaar, mee over de strategie. Inmiddels woont hij in Breda met zijn gezin, maar
in het weekend komt hij graag nog eens naar Ossenisse.
Kwaliteit staat voorop Bedoeling van Eddy was om de makelaardij erbij te doen naast
zijn akkerbouwbedrijf, maar dat liep anders. De aanpak sprak vele huizenverkopers aan
en inmiddels worden alle werkzaamheden rondom de akkerbouw volledig verzorgd door
buurman Jack Kerckhaert. Er is destijds gekozen voor kwaliteit en aan die strategie
houdt Van Gassen zich; ze ruilen kwaliteit niet in voor kwantiteit. Van Gassen Vastgoed
wil enkel groeien door nog meer kwaliteit te leveren aan de toekomstige huizenverkoper,
niet door meer en meer huizen te verkopen.

het dorp te vergroten en neem plaats in
het bestuur van Hof ter Nesse!

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
www.facebook.com/StichtingVoormali
geKerkOssenisse1594032137518515/

Camping De Zeemeeuw
www.campingdezeemeeuw.com

FAC


De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl
Tot Pasen 2017 gesloten.

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

d’Ossekoppenloop
www.dossekoppenloop.wordpress.com
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December
Een terugblik
De feestmaand is voorbij. We kijken
met plezier terug op de activiteiten die
weer in ons dorp gerealiseerd werden!
Sinterklaasfeest
Net voor vertrek vond de Goedheiligman
nog tijd om onze kleinsten te bezoeken.
In Hof ter Nesse was het een gezellige
drukte met veel aandacht voor alle
kinderen door de Sint en zijn Pieten. De
kinderen konden zich ook vermaken met
allerlei knutselactiviteiten.
Kerstviering
Hof ter Nesse puilde weer uit op de
traditionele kerstviering rondom onze
kerststal. Zeer gewaardeerd, er moesten
weer stoelen bij worden gezet, voor een
stemmige middag met muziek, het
kerstverhaal en het nodige lekkers.
Kerstival
Op 17 december was er een prachtig
Kerstival in de voormalige kerk. Er
waren veel verschillende kraampjes met
onder andere sieraden, handwerk,
meubels, porseleinen kunst, kruidige
streekproducten, kerststukjes,
schilderijen en kerstartikelen. Het was
een gezellige drukte met vrolijke klanken
van het kinderkoortje en ook buiten de
mekkerende schaapjes in de levende
kerststal. Deze levende kerststal en
dieren werden weer belangeloos ter
beschikking gesteld. Josef en Maria
hebben de kou getrotseerd. Het
kinderkoortje heeft ook bij ‘t Schallemaaj
zijn stemmen laten horen. En er werd een
verhaal voorgelezen, dat speciaal voor
deze gelegenheid is geschreven door
Daantje Dankaart. Tijdens het Kerstival
en tijdens Kerst was, inmiddels voor de
3e keer, het sfeervolle winterdorp met
treintje te bezichtigen. De verlichting in
de kerk werd gedurende de kerstdagen
aangestoken, wat voor een prachtig
gezicht zorgde van alle kanten van de
Snis en het kerstgevoel op het dorp
verhoogde.
Vrijwilligers bedankt!
Alles is ook deze keer
weer gerealiseerd
door vrijwilligers die
zich voor de volle
100 % inzetten.
Geweldig dat we
zulke betrokken
mensen hebben op de Snis om dit ieder
jaar weer te realiseren. Hulde aan hen!

Voor 2017 wenst de Dorpsraad OssenisseZeedorp
iedereen een heel goed en gezond jaar toe!
Nieuwjaarsreceptie 22 januari
Op zondag 22 januari staat de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie in Hof ter Nesse op de agenda.
Stichting Gemeenschapshuis Hof ter Nesse en de
Dorpsraad nodigen u van harte uit om samen te
proosten op het nieuwe jaar. Een muzikale bijdrage
wordt geleverd door het Snisser Scharrelorkest. Er
worden doorlopend foto’s getoond over ons dorp
onder het motto ‘Trots op de Snis’. Heeft u foto’s en
wilt u deze laten opnemen in de presentatie? Stuur ze
dan per email aan Bas Janssen via het adres dorpsraad@ossenissezeedorp.nl.
Jaarvergadering Dorpsraad 14 februari
Dinsdag 14 februari staat onze jaarvergadering gepland. De uitnodiging en agenda voor
deze vergadering ontvangt u tegen die tijd in uw brievenbus. Wij hopen natuurlijk dat
ook u aanwezig bent!
Dorpshart (samenwerking tussen Dorpsraad en Hof ter Nesse)
Stand van zaken rondom het project Dorpshart/pleintje:
● Door het team Dorpshart is een
plan gemaakt voor de
herinrichting van het pleintje op
de hoek Lageweg en Kipstraat.
● Van dit plan is een begroting
afgeleid en die is besproken met
Gemeente Hulst, want het pleintje
is namelijk deels eigendom van de
Gemeente en deels eigendom van
Hof ter Nesse.
● Voor de technische ondersteuning
is er weer een beroep gedaan op
de heer Arie Overwater, contactpersoon van het KNHM (Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij ‘impuls aan de leefomgeving’, zie ook
www.knhm.nl).
● Een subsidieaanvraag hebben we gedaan bij het Stimuleringsfonds en
Leefbaarheidsfonds van Gemeente Hulst.
● Na een gesprek met de wethouders Van Damme en Hageman en ambtenaren van
de Commissie Leefbaarheid is er voldoende reden om te vertrouwen op de
haalbaarheid en hebben wij voor de resterende financiering een aanvraag gedaan
bij het Oranjefonds en bij KNHM (via aanmelding voor de Kern met Pit).
Kortom, als het ons een beetje wil meezitten, kunnen we in de zomer van 2017 de
uitvoering van het project Dorpshart/pleintje ter hand nemen!
NL doet
Als dorp willen wij weer meedoen met de NL doetdag rond 11 maart. Informatie
hierover volgt later. De komende maanden starten wij ook weer met het onderhoud van
het Dorpshart en gaan we de trap maken vanuit het talud aan de Lageweg. Ook hierover
volgt later meer informatie.
Nieuw lid Dorpsraad gezocht
Wij willen graag de Dorpsraad uitbreiden met een nieuwe deelnemer. Bas Janssen ziet
af van zijn functie als secretaris; hij blijft wel in de raad zitten. De secretarisfunctie
wordt voorlopig verdeeld over de andere leden. We zoeken iemand met belangstelling
voor het dorp. Heeft u interesse, neem dan contact op met Ineke via 0114 681931.

