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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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Gluren bij de buren
Psychosociale Therapie Ineke Elbers

d’Ossekoppenloop
Dorpsraad OssenisseZeedorp

‘Als de dijken breken’
Ossenisse op televisie
Zo’n 6 weken lang, december 2015 tot in januari 2016, werd er gefilmd in
Ossenisse. In De Snisser Courant jaargang 11  nummer 1 (van januari 2016)
stond een artikel over de tvserie die deels opgenomen werd op Boerderij
Ondersteboven. In november kun je het resultaat zien! Op 5 november 2016 is het
zover! De eerste aflevering van de nieuwe televisieserie ‘Als de dijken breken’ wordt
dan getoond. De serie wordt uitgezonden in 6 afleveringen van 50 minuten op NPO1
om 20.25 uur. Het is een coproductie van EO en VRT.
Het verhaal
Het weer in Nederland is al dagen onstuimig en iedereen zet zich schrap. Is dit de
storm die slechts eens in de tienduizend jaar voorkomt? In het somberste scenario
betekent het een regelrechte ramp voor de inwoners van de westelijke provincies. De
Nederlandse delta is niet opgewassen tegen een stormvloed van deze omvang. Ook de
belangrijkste waterkeringen van ons land houden dan geen stand. Miljoenen mensen
staan voor een onmogelijke keuze en moeten vrezen voor hun leven als de dijken
breken. Zes van hen volgen we in een meeslepende en indringende mozaïekvertelling
over relaties in zwaar weer, een landsbestuur onder druk en de veerkracht van een
natie. Zeker als blijkt dat de storm de personages niet loslaat zodra het tij gekeerd is.
Kun je opnieuw beginnen als alles is verwoest, en hoe doe je dat dan?
Ossenisse in beeld
In aflevering 3 en 4 zal de boerderij aan de Westdijk in Ossenisse zo’n 30 minuten
herkenbaar in beeld komen. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Vooral kijken dan!

Snisser Kerst
De zomer bleef maar duren, maar nu
komt dan toch de herfst en daarna
onvermijdelijk Kerst in zicht.
Verschillende mensen en groepen zijn
al aan het bedenken hoe Kerst er dit
jaar samen gevierd kan worden.
In de voormalige kerk zal weer een
kerstmarkt worden georganiseerd, een
avond en een dag, datums zijn nog niet
bekend.
Er wordt met het idee gespeeld om een
wedstrijd te organiseren voor het
mooist versierde huis.
Op zondag 11 december organiseert het
kerstcomité in Hof ter Nesse een
kerstmiddag met een optreden van ‘the
White group’. Dit is een oecumenische
band uit Breskens, zij brengen al 35
jaar muziek met een boodschap. Hun
repertoire bestaat uit gospel en heden
daagse muziek. Met de opbrengst van
hun muziek ondersteunen zij diverse
goede doelen.
Naast de muziek en een kerstgedachte,
zullen er ook een kerstverhaal en
gedichten worden gebracht. Tijdens de
pauze is er koffie of thee met kerststol.
Iedereen is welkom en deelname is
gratis.
In ‘t Schallemaaj zal er ook weer
speciale aandacht zijn voor Kerst, maar
in welke vorm is ook nog niet bekend.
Kortom plannen en initiatieven te over
om er samen een warme Kerst van te
maken.
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Sinterklaasfeest
3 december 2016
Komt de Sint met de boot, de auto of
op een paard? 3 december weten we
het! Alle kinderen van Ossenisse in de
leeftijd van 0 t/m basisschoolleeftijd
zijn van harte welkom. Ze worden dan
verwacht in Dorpshuis Hof ter Nesse.
Wat het programma dit jaar wordt, dat
blijft een verrassing! Uitnodiging voor
de kinderen valt in de brievenbus!

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
IJ is een stuitje d'r nie
Hij is een tijdje weg

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 januari ‘17
Sluitingsdatum kopij: 15 december ‘16
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

oktober

Snissenjèrs

Frank & Thilda Kuijpers
In Strooienstad, waar Ossenisse aan de zuidkant eindigt, woont de familie
Kuijpers. Hun boerderij staat aan de Koningsdijk nummer 19.
Frank (1961) zag het levenslicht in Hengstdijk, tegenover de kerk. De boerderij van
zijn ouders stond tegenover de kerk in Kloosterzande, tezamen met hun café (nu Café In
den D'Waes). Na de ruilverkaveling in 1965 verdween hun boerderij in Kloosterzande
en is de huidige boerderij aan de Koningsdijk gebouwd. Sindsdien woont Frank in het
buurtschap Strooienstad. Frank ging naar de Heilig Hartschool in Kloosterzande,
Clemens MAVO in Hulst en middelbare landbouwschool in Goes. In 1980 begon Frank
met werken op de boerderij en in 1986 heeft hij de boerderij overgenomen van zijn
vader. Producten die daar voornamelijk verbouwd worden zijn aardappelen, uien, bieten,
tarwe, vlas en sojabonen. Daarnaast werkt Frank freelance bij SESVanderHave als
promotor van suikerbietenrassen.
Thilda (1962, meisjesnaam Van Mol) is geboren en getogen op een boerderij aan de
Patrijzendijk, in één van de polders van de gemeente Hulst. Lagere school volgde ze
aan de Nobelhorst in Hulst en middelbare school aan de Clemens MAVO in Hulst.
Daarna startte Thilda met werken en leren bij De Sterre (tegenwoordig Tragel) in
Clinge; ze werkt daar nog steeds. Ze haalde haar diploma ‘Zverpleegkundige’, wat nu
gelijk staat aan verpleegkundige bij mensen met een beperking. Thilda is altijd blijven
werken; ze werkt 30 uur per week bij cluster Kind & Jeugd. Ze begeleidt kinderen van 5
tot en met 22 jaar in groepen van zo’n 6 tot 14 kinderen. Dit houdt in naschoolse,
weekend en vakantie opvang en ook ambulante opvang (in thuissituaties) doet Thilda.
“Ik heb de mooiste baan van de hele wereld”, zegt ze.
Frank & Thilda zijn samen sinds 1982, in 1984 trouwden ze en gingen wonen in
Kloosterzande. In 1986 verhuisden ze naar de boerderij. Daar kregen zij twee dochters:
Karlijn en Esther. Karlijn (1991) werkt als bedrijfsjournalist bij Rijkswaterstaat in
Utrecht en woont in Amstelveen. Esther (1995) volgt de HBOopleiding
kennismanager & adviseur akkerbouw en tuinbouw in Wageningen, waar ze voor haar
studie tijdelijk woont.
Frank is in zijn vrije tijd fractievolger van de Statenfractie CDA. Daarvoor draait hij 2
keer per maand mee binnen de fractie in Middelburg. Hij houdt zich in de winter graag
bezig met historie en genealogie. En sinds kort zoekt hij zijn eigen land af naar koper en
lood met een metaaldetector. Thilda is ongeveer twee keer per week te vinden in de
sportschool, is lid van EHBO in Kloosterzande en verleent hand en spandiensten bij de
carnavalsvereniging en raad d’Ossekoppen.

2016

Gluren bij de buren

Psychosociale Therapie Ineke Elbers
Op de Snis zijn we een bezig volk. Dat blijkt uit het groot aantal zelfstandig
ondernemers dat ons dorp telt. Soms zonder dat we precies weten wat de
activiteiten zijn. Deze keer zijn we te gast bij Psychosociale Therapie Ineke Elbers.
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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
Oktober
15/10 19.30 u clubkaarten
21/10 20.00 u country oefenavond
23/10 14.30 u schieten liggende wip
23/10 19.30 u gaaibollen

November
05/11 1015 u kerstrommelmarkt
26/11 17.30 u mosselavond country, live
muziek, aanmelden bij Peter of Jeanneke
27/11 14.30 u gaaibollen

December

Afkomstig uit Wychen, is Ineke rond 1990 op de Snis komen wonen. Daar had ze, samen
met Anton Elbers, een grote praktijk voor psychotherapie. De praktijk werd verkocht,
waarna het roer werd omgegooid en het leven op een boerderij al hun aandacht kreeg. Na
een aantal jaren boeren, begon het oude vak toch wel weer te kriebelen, wat resulteerde
in het oprichten van een nieuwe praktijk hier in het Zeeuwse land.
De oude varkensstal, een bijgebouw op de boerderij, kreeg een nieuwe bestemming en
werd omgebouwd tot therapieruimte. Opvallend zijn de authentieke elementen die zijn
gebleven; de raampjes en balken herinneren aan de vroegere tijd. Geen duur modern
kantoorpand; de boerderij met veel groen is een perfecte locatie voor een dergelijke
therapie. De praktijk is laagdrempelig, toegankelijk, geeft privacy voor de cliënten en
straalt vooral veel rust en ruimte uit.
De doelgroep is divers: van jongeren met eetstoornissen, pubers tot mensen met relatie
en gezinsproblemen, verslavingsproblemen en klachten van depressie of burnout. Ineke
probeert door gesprekken erachter te komen wat het achterliggende probleem is.
Vervolgens wordt er een plan gemaakt hoe met zorgen en ontstane patronen om te gaan.
Er op een andere manier tegenaan kijken vormt de basis voor benadering. Ineke maakt
veel gebruik van rationeel emotieve therapie, waarbij de filosofie is dat een groot deel
van de problemen veroorzaakt wordt door een nietrealistische manier van denken.
Rationeel denken geeft een frisse kijk op vastgeroeste patronen. Daarnaast worden ook
andere therapieën vanuit de psychologie toegepast. Haar jarenlange ervaring heeft haar
geleerd op iedere cliënt haar werkwijze aan te passen.
Gemiddeld heeft Ineke zo’n 15 cliënten die in wisselende frequentie een bezoek brengen
aan het ‘verkeskot’. Allemaal mensen met psychosociale problemen, die ergens ‘even
vastlopen’ en gesprekken nodig hebben. Ineke is oorspronkelijk maatschappelijk
werkster en heeft via aanvullende studies zich verder bekwaamd in de psychosociale
zorg. Is gecertificeerd en aangesloten bij de Beroepsvereniging voor gespecialiseerde
psychosociaal therapeuten en volgt ook nu nog regelmatig bijscholingen en cursussen in
het land.
Per week is Ineke zo’n 20 uur actief in de praktijk. De inrichting is huiselijk en intiem, er
is geen sofa, maar je neemt gewoon plaats zoals je thuis op de bank zit. De meeste
cliënten komen uit de regio. Vergoeding is mogelijk vanuit de zorgverzekeraar indien er
een aanvullende verzekering is voor alternatieve zorg. Verwijzing vanuit het medisch
circuit is niet noodzakelijk. De praktijk heeft ook een eigen website:
www.inekeelbers.nl. Veel mensen komen bij Ineke via mondtotmondreclame, de beste
reclame die je kan krijgen. Zo heeft Ineke steeds nieuwe cliënten aan haar praktijk
kunnen toevoegen!

04/12 14.30 u schieten liggende wip
10/12 teerdag kaartclub
11/12 14.00 u kerstviering
16/12 20.00 u kerstavond country
18/12 14.30 u gaaibollen
26/12 14.00 u 2e Kerstdag prijskaarten

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

Voormalige Kerk
Kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
https://www.facebook.com/StichtingV
oormaligeKerkOssenisse159403213
7518515/timeline.

Camping De Zeemeeuw
http://www.campingdezeemeeuw.com/
index.html

FAC
Zaterdag 3 december 2016
Sinterklaasfeest in Hof ter Nesse

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl
Vanaf heden tot Pasen 2017 gesloten.

Café ´t Schallemaaj
Bijna ieder weekend optredens: meer
info facebook en de website
http://schallemaaj.weebly.com/.
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d’Ossekoppenloop
3e wandel en trimloop
Zaterdag 10 september vond voor de
derde maal d’ Ossekoppeloop plaats,
een trim en wandelevenement.
d’Ossekoppenloop is een officiële loop
van het criterium van SSP (Stichting
Sport Promotie) ZeeuwsVlaanderen. De
uitslagen van criteriumlopen worden
bijgehouden in een algemeen klassement,
waar dan elk seizoen een winnaar is.
d’Ossekoppenloop was dit jaar wederom
het openingscriterium.
Tweehonderdtien deelnemers waren er,
wandelaars en kinderen inbegrepen. Een
kidsrun is er niet overal, maar Ossenisse
is dan ook niet overal. Naast de kidsrun,
kon er uit 3 afstanden (circa 5, 8 en 11
km) worden gekozen. Elk parcours is
gekozen met zorg, langs het water en
soms door velden.
Naast het mooie parcour is, d’Osse
koppenloop ook gekend voor de goede
organisatie bij de lopers en SSP
ZeeuwsVlaanderen. De organisatie
bestaat uit een 70tal vrijwilligers, die
zeker trots op zichzelf mogen zijn. Zij
zorgen voor mogelijkheid tot omkleden,
inschrijven, tijdregistratie, maar ook
drinkposten onderweg, verkeersregelaars
en fotografen die de alles vast leggen.
Aan het eind mogelijkheid tot napraten in
Hof ter Nesse, de prijsuitreiking en niet
te vergeten de tombola. Dit jaar met het
record aantal van bijna 150 prijzen van
lokale bedrijven en dorpsgenoten. Voor
iedere deelnemer was er een speciaalbier
van Brouwerij De Kip.
Naast de loop was er ook bij Café ‘t
Schallemaaj muziek en een kofferbak
verkoop en zo is zowat heel het dorp in
touw als vrijwilliger, deelnemer aan de
loop of één van de randactiviteiten of om
de lopers aan te moedigen.
Wil je weten wie er meeliepen, wie
wonnen, wie was de beste van de Snis,
neem dan een kijkje op
www.dossekoppenloop.wordpress.com
Of wordt fan op facebook
(DOssekoppenloop), er gingen al bijna
450 anderen je voor. Daar vind je ook
alle sponsoren nog eens terug en de
verschillende fotoalbums van de
fotografen.

Nieuwe bewoners
Ons dorp kent met regelmaat verloop wat betreft huiseigenaren en bewoners. Wij
vinden het fijn dat er weer een aantal nieuwe dorpsgenoten de weg naar Ossenisse
hebben weten te vinden. Als Dorpsraad heten wij hen van harte welkom!
We mogen trots zijn
Ook is er veel bedrijvigheid in en rond het dorp: het dorpshart, het wandel en trimloop
evenement d’Ossekoppenloop en onderhoud van wegen, vaargeulen en nollen. We staan
als OssenisseZeedorp goed op de kaart. Dat is iets om trots op te zijn voor zo'n kleine
gemeenschap!
Communicatie
Communicatie tussen Gemeente, Waterschap, Dorpsraad en Snissenjèrs verloopt steeds
beter; alle partijen weten elkaar goed te vinden. Ook uw stem, als inwoner van ons
dorp, telt, dus gebruik de social media en vind de Snis! Daarnaast is het fysiek bij elkaar
komen ook belangrijk natuurlijk. In de komende periode vragen we aan de organisaties,
die actief zijn voor ons dorp, samen te komen en te kijken waar er kansen zijn om
elkaar te helpen en te versterken.
Workshop/ Meetup
Bas Janssen is intussen zeer bedreven in het gebruik van de social media. Hij volgt nu
een cursus ‘Meedoen in de lokale politiek’. Wat hij daar vooral merkt, is dat het gebruik
van social media nog beter kan. Vooral omdat dit toch een middel is om iets duidelijk te
maken vanuit het individu of de community.
De Dorpsraad wil een paar meetup's organiseren in het dorpshuis. Bas wil dan voor ons
de basis van Facebook, WhatsApp, enzovoorts uitleggen en met elkaar leren gebruiken
(kosteloos natuurlijk). Ook zal hij uitleggen wat we nu al hebben en waarvoor het
bedoeld is. Dit kan dan leiden tot een digitaal platform waar mensen hun tips en tops
kunnen delen met elkaar en met de dorpsraad.
Interessepeiling
Graag willen wij weten of er interesse hiervoor is op ons dorp. Geïnteresseerde
dorpsgenoten kunnen hun belangstelling via email doorgeven aan
dorpsraad@ossenissezeedorp.nl. Daarbij kun je ook de voorkeur voor een dag, of
dagdeel (ochtend, middag, avond) aangeven. Email hierover ontvangen wij graag voor
1 december 2016.
Samen gaat het beter
Als Dorpsraad proberen wij te spreken voor en namens het dorp. Dit kunnen we niet
alleen. Laat het ons weten als u iets dwars zit. Of juist ook als u tevreden bent. Wilt u
graag actief helpen in een van de werkgroepen? Neem dan contact met ons op via
dorpsraad@ossenissezeedorp.nl, per telefoon via 0114 681931 of stop een briefje in de
brievenbus: Grindweg naar Hontenisse 4.
Samen maken we Ossenisse sterk en relevant!

Dorpsfeest
Eind augustus was er alweer voor de tiende keer het dorpsfeest met de gezamenlijke
dorpsbarbecue. Een jubileum en tegelijkertijd ook de laatste keer. Wegens de hitte was
het middagprogramma aangepast met een waterspringkasteel voor wat verkoeling. ‘s
Avonds was de temperatuur aangenaam en de sfeer goed, ook het eten was weer dik in
orde.
Bedankt aan Bas, Nena, Zara, Jos en Peter & Jeanneke, die dit elk jaar mogelijk
maakten; er was verdiend een bloemetje en cadeau voor hen voorzien.
Er zijn plannen voor een nieuw en ander dorpsfeest. Daarover zeker meer in één van de
volgende edities van De Snisser Courant.

