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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
Activiteitenoverzicht

Jaarlijks dorpsfeest
Dorpsraad

‘t Snisser Scharrelorkest

Tentenkamp

‘s Woensdags is hun vaste oefenavond in het zaaltje van Café ‘t Schallemaaj. Hét
moment om kennis te maken met de 4 leden van ‘t Snisser Scharrelorkest en ze
samen op de foto te zetten.

Op 17, 18 en 19 juli is zover: het
jaarlijkse tentenkamp voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. Zo’n 30
kinderen doen mee aan het kamp.

Lenno Spaans
zong voor het eerst toen hij 6 jaar was. Dat was in een kinderkoor. Gitaar
speelt hij vanaf z’n 12e. In z’n tienerjaren ontdekte Lenno de elektrische gitaar en
sindsdien is hij verknocht. Hij heeft jaren in rockbandjes gespeeld. In Paviljoen De Perk
‘jamde’ hij vaak met andere musici en daar ontstond het idee van een orkestje wanneer hij
de overstap naar ‘t Snisser café zou maken. In het orkest zingt Lenno en speelt hij
elektrische gitaar.
Sjoerd van Helmond
woont circa 9 jaar tussen Ossenisse en Zeedorp in. Hij zingt zo’n
20 jaar en speelt 30 jaar basgitaar. “Daarvoor speelde ik bazuin, maar dat was niet zo
populair”, vertelt hij. Sinds zijn 16e zit Sjoerd in bandjes. In ‘t Snisser Scharrelorkest
speelt hij basgitaar en zingt hij ook.
André Fluijt
woont sinds 22 jaar in Ossenisse en heeft zo’n 30 jaar drumervaring. Hij
heeft in bands van allerlei pluimage gespeeld. Van mosselboeren, hippies, motorrijders
tot intellectuelen. Oefenen deed hij in garageboxen, polderschuren of gewoon thuis.
Uiteraard drumt hij bij dit orkest.
Janco van Sabben
woont zo’n 15 jaar in Zeedorp. Hij komt uit een muzikale familie
en maakt “sinds altijd al” muziek. Ooit startte hij met een accordeon, maar al snel maakt
hij de overstap naar de baritonsaxofoon. Dit is het instrument waarmee hij onderdeel
van het orkest is. Toen Janco nog in Tilburg woonde speelde hij bij dweilorkesten, een
soulband en diverse andere bandjes.
‘t Snisser Scharrelorkest zoekt leden!
Gitarist, toetsenist, zang, blazers… Iedereen
met een beetje ervaring is welkom; gezelligheid staat voorop!

De oudste kinderen  van 9 t/m 12 jaar 
verzamelen op vrijdag rond 6 uur
‘s avonds midden in het dorp, op het
terrein van dorpshuis Hof ter Nesse.
Tenten worden opgebouwd en
slaapplaatsen verdeeld.
Voor de activiteit op vrijdagavond gaan
de kinderen en begeleiders elders heen.
Waarheen? Dat blijft nog een geheim!
Slapen, dat doen ze natuurlijk gewoon
midden in het dorp.
Zaterdagochtend worden de kinderen
van 4 t/m 8 jaar verwelkomd. Zij
voegen zich bij de groep van 9 t/m 12
jaar. Zowel voor het ochtend, middag,
als avondprogramma staat voor alle
kinderen sport en spel op het
programma. Alle ouders werken 
verdeeld in groepjes  mee om een leuke
invulling aan het kamp te geven.
Traditioneel wordt er zaterdagavond,
rond de klok van half 11, een verhaal
verteld rondom het kampvuur. De
kinderen luisteren dan meestal muisstil.
Het thema van het kamp: Olympische
Spelen. Kijk in dat weekend even rond
in het dorp dan kun je zien wat we
allemaal doen rondom dit thema.

V.l.n.r.: Sjoerd van Helmond, Janco van Sabben, André Fluijt, Lenno Spaans | Foto: Karma Fotografie
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (589)
Maandag t/m vrijdag 7:52 10:02 12:02
14:02 15:02 16:02 17:02

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 prakkeseerde d'r nie over.
Hij wilde er niet aan denken.

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Bezorging: Jacques Serrure

juli

Snisjèrs: Nicky & Lindsey
In de Dorpsstraat op nummer 19 wonen sinds 
twee 
jaar Nicky en Lindsey
DobbelaarBilterijst. Ten tijde van het interview zijn zij nog met z’n tweetjes,
maa
r wanneer De Snisser Courant bij een ieder in de bus valt met z’n drietjes!
Hoe zij in Ossenisse terecht gekomen zijn?
Nicky (1990) is getogen in Noordstraat
e
waar hij tot zijn 23
jaar bij zijn ouders heeft gewoond. Lindsey (1992) heeft de eerste
20 jaar van haar leven doorgebracht bij haar ouders in Hengstdijk. Graag wilden ze
samen verder in de omgeving van Kloosterzande. Een huis met een schuur erbij was
hun droom; zo kwamen ze terecht in Ossenisse.
Sleutelen, daar houdt Nicky van.
Aan het ROC in Terneuzen heeft Nicky de
opleiding Werktuigbouwkunde gevolgd. Daarna is hij als onderhoudsmonteur gaan
werken bij Elopak in Terneuzen. Nu 5 jaar later werkt hij daar nog steeds, maar
ondertussen als storingsmonteur in een vijfploegensysteem. In zijn schuur aan de
Dorpsstraat staan vaak tractoren, auto’s en motors. Niet alleen van zichzelf, maar ook
vrienden en kennissen weten hem te vinden voor reparatieklusjes. Vroeger hield hij al
van sleutelen en bouwen. Jaren geleden startte Nicky met een aantal vrienden de
carnavalsvereniging ‘De Mutsen’. De groep is ondertussen uitgegroeid tot zo’n 35
leden. De taak van Nicky bij die vereniging is ondertussen veranderd; hij verzorgt de
techniek aan de wagen en bestuurt de wagen tijdens elke carnavalsoptocht.
Lindsey geniet op dit moment van haar zwangerschapsverlof 
en kijkt uit naar hun
eerste kindje. Ervaring met kinderen heeft ze vanuit haar opleiding Sociaal
Pedagogisch Werk (SPW) aan het ROC in Terneuzen en haar werk bij de
kinderopvang van FoxKidz bij de basisschool in Kloosterzande. Daarnaast heeft ze
ook een job bij ’t Huus in Vogelwaarde. Dit is een huis dat dagbesteding verzorgt
voor mensen met een beperking. Na haar zwangerschapsverlof heeft Lindsey de kans
om bij deze organisatie in dienst te treden.
Samen hebben ze de binnenkant van hun huis in de Dorpsstraat opgeknapt. Alles in
gereedheid om hun gezinnetje te starten!

Correspondentieadres: Lageweg 8,
4589 KW Ossenisse
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,
Petra Schelle
Volgend nummer: oktober 2015
Sluitingsdatum kopij: 01/10/2015
Email: snisser@ossenissezeedorp.nl
Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar bij
Hof ter Nesse en Café ´t Schallemaaj in
Ossenisse; en bij bibliotheek en
Woonzorgcentrum Antonius in
Kloosterzande.

Op 28 juni 2
015 zijn Nicky en Lindsey
papa en mama geworden van 
zoon Joël

2015
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H&P Administraties &
Dorpsagenda
op agenda
Brouwerij De Kip Hoogtepunten
Kijk voor een volledig overzicht op
Gluren bij de buren: Jos Huijgens

www.ossenissezeedorp.nl
in de
agenda.

We zijn een actief volkje op de Snis. Relatief gezien hebben we veel inwoners
die een eigen bedrijf hebben. Met deze serie zetten we ze in de picture! Deze
aflevering: Jos Huijgens.

Hof ter Nesse o.a.

Sinds 1997 is Jos bekend op de Snis; hij woont in het karakteristieke huis op de hoek van
de Kipstraat. Eerst werd het huis gebruikt als vakantieverblijf. Toentertijd reed Jos voor
zijn werk nog door heel het land. Later werd het vakantieverblijf het nieuwe thuis, waarbij
de rust en de ruimte om te werken de doorslag gaf.

za 11/07 19.30 uur clubkaarten
17, 18 & 19/07 tentenkamp kinderen
vr 24/07 20.00 uur oefenavond country
zo 26/07 14.30 uur schieten liggende wip
zo 26/07 19.30 uur gaaibollen

Vroeger een keuterboerderijtje
Oorspronkelijk is het huis, met de voordeur in de Kipstraat en de schuur de hoek om in
de Dorpsstraat, een keuterboerderijtje geweest. Waar de schuur vroeger stalling was voor
vee en opslag van hooi en stro, is anno 2015 een modern administratie en belasting
kantoor gevestigd! De bijzondere uitstraling aan de voorkant is echter altijd hetzelfde
gebleven. Je kunt het je bijna niet voorstellen aan de buitenkant, maar wanneer je de trap
in de schuur opkomt stap je toch echt een heel andere wereld binnen... Dat verwacht je
niet wanneer je langs de gevel loopt tijdens je rondje door het dorp!
Nodige aanpassingen
Jos is niet alleen administratief een bezige bij, maar ook nog eens ontzettend handig .
Allereerst werd het voormalige boerderijtje grondig aangepast aan de eisen van deze tijd
en heeft Jos ook zelfstandig de zolder ingericht tot een modern kantoor. Onder de ruime
dakramen is het goed werken met zicht op de kerk van de Snis.
H&P Administraties
Jos heeft hier in Ossenisse, na jaren door het land te hebben gereden, nu een eigen stek
waarbij de klandizie voornamelijk komt vanuit een vaste klantenkring in het midden en
kleinbedrijf. Op de Snis worden desgewenst alle klanten ontvangen, maar daarnaast is
er natuurlijk ook steeds de mogelijkheid dat Jos een bezoek aan huis brengt. Jos heeft
niet zomaar een administratiekantoor; hij is lid van NOAB (Nederlandse Orde van
Administratie en Belastingdeskundigen). Het keurmerk prijkt dan ook trots aan de
gevel van de schuur!

iedere woensdag country lesavond 20 uur

zo 09/08 19.30 uur schieten liggende wip
zo 13/09 14.30 uur schieten liggende wip
za 19/09 19.30 uur clubkaarten
zo 20/09 19.30 uur gaaibollen
za 26/09 17.00 uur BBQ country
zo 04/10 14.30 uur schieten liggende wip
zo 18/10 19.30 uur gaaibollen
za 24/10 19.30 uur clubkaarten
zo 25/10 14.30 uur schieten liggende wip
vr 30/10 20.00 uur oefenavond country
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
(06 10854318).

Camping De Zeemeeuw

Bierbrouwerij
Jos is hier in de streek natuurlijk vooral beroemd vanwege zijn grootste hobby: het
maken van bier. De andere helft van de schuur is ingericht tot een heuse bierbrouwerij,
die een zeer toepasselijke naam draagt: Brouwerij De Kip! Jos vertelt dat hij
ondertussen verschillende bieren heeft ontwikkeld: “van Kiplekker tot en met het
Ossekoppenjubileumbier”. Ook voor de winterperiode worden er speciale bieren
gebrouwen. En onlangs is het bier van zijn hand gepromoot op een speciale avond in
Café ‘t Schallemaaj, waarbij de nieuwst ontwikkelde bieren geproefd konden worden.

www.campingdezeemeeuw.com

Ook port
Inmiddels is ook de Snisser port, gemaakt met walnoten uit de Molenpad en het logo van
de Snisser kerk op het etiket, geroemd bij de echte liefhebbers. Kwaliteitsport en een
lekker biertje, beiden gemaakt op de Snis in de Kipstraat.

Boerderij Ondersteboven

Biersommelier
Jos volgt een een cursus tot biersommelier. Hierbij leert hij het keuren en proeven van
bieren, en leert hij advies geven welk bier het beste bij bepaalde gerechten past.
Uitbreidingsplannen
De bierbrouwerij loopt inmiddels zo goed dat Jos plannen heeft om hiermee verder te
gaan en zijn brouwerij bedrijfsmatig te gaan runnen. Zo zullen er dan twee bedrijven, met
een heel andere achtergrond, draaien in de oude schuur van weleer de familie Vekemans!

FAC
17 t/m 19 juli: tentenkamp rondom
thema Olympische spelen

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl
www.boerderijondersteboven.nl

Café ´t Schallemaaj
za 12/09 tijdens d’Ossekoppenloop het
eerste optreden van Snisser
Scharrelorkest!! Bijna elke zondag
treedt er een band of artiest op in Café
‘t Schallemaaj (zie ook de website
www.schallemaaj.weebly.com)

juli 2015
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Dorpsfeest
Zaterdag 29 augustus
Net als voorgaande jaren, is er ook
dit jaar weer een dag voor iedereen
die zich betrokken voelt bij het dorp
Ossenisse en Zeedorp. Deze keer
geen dorpsfeest van een heel
weekend, maar 1 dag. Houd
zaterdag 29 augustus alvast vrij in
de agenda!

Dagprogramma
We starten de dag met een 
gratis
ontbijt 
voor iedereen. Daarna begint
het 
volleybaltoernooi 
van de Snis. Dat
toernooi is ondertussen uitgegroeid tot
een traditie op ons dorp.
De hele dag staat er een 
springkussen
midden in het dorp en ‘s middags staat
er zelfs een 
stormbaan
! Zon of regen,
vertier verzekerd!
Ook volgens traditie wordt ‘s avonds 
rond etenstijd  de 
barbecue 
weer
aangestookt. Gegarandeerd lekker eten!
‘s Avonds sluiten we af met 
muziek
,
playbackshow
,
drankje 
en natuurlijk
veel 
gezelligheid
.
Het jaarlijkse dorpsfeest is altijd weer
een moment om elkaar te ontmoeten,
even met elkaar stil te staan bij wat er
gebeurd is het afgelopen jaar en wat er
staat te gaat gebeuren het komende jaar.
Natuurlijk ontvangt iedereen een
uitnodiging met de details van de dag.
We hopen op een grote opkomst; meld
jij je ook aan?
Voor nu wensen wij iedereen een fijne
vakantie en tot zaterdag 29 augustus!
Groet, Stichting Dorpsfeest
Ossenisse Zeedorp

Ontwikkelingen binnen de dorpsraad
Dank aan Robert Doedee
De tijd is gekomen om afscheid te nemen van Robert Doedee, de secretaris van de
dorpsraad. Wij vinden dit erg jammer. Naast zijn activiteiten als secretaris, is Robert op
veel manieren actief geweest voor het dorp. Van logo’s ontwerpen en foto’s maken
voor de strijd tegen de windmolens en de hekken op de zeedijk, OssenisseZeedorp een
gezicht geven op internet, tot trouw meewerken in het dorpshart en aan de
dorpsgezichten. Allerlei initiatieven zoals De Snisser Courant, een gemeenschappelijk
(ecologische) tuin en het jaarlijks opruimen van het zwerfvuil kwamen uit zijn koker.
Op een bescheiden, bijna onzichtbare manier heeft hij heel zichtbare sporen achter
gelaten in ons dorp. Heel erg bedankt hiervoor Robert!
Het is ook niet toevallig dat Robert, en natuurlijk ook Pien en Samme, kiezen voor een
ecologisch en duurzaam bouw en wonenproject in het Brabantse Boekel (voor meer
informatie over het project in Boekel 
www.ecodorpboekel.nl
en 
www.eco.robidoe.nl
).
Wij uit Ossenisse weten dat ze daar in Boekel een goeie aan hem zullen hebben. Veel
succes voor de toekomst!
Welkom aan Bas Janssen in de dorpsraad
Het stokje van het secretariaat voor de dorpsraad wordt door Bas Janssen van Robert
overgenomen. Sinds hij in Ossenisse woont, is Bas actief voor de gemeenschap in het
dorp. Waar hij kan, steekt hij zijn handen uit de mouwen. Sinds een paar jaar trekt hij
samen met de zussen Nena en Zara Janse de kar van het dorpsfeest. Welkom Bas, we
hebben er alle vertrouwen in!
Verdeling van de andere taken
● Annie Audenaert
neemt de 
coördinatie 
van het 
project zwerfvuil 
over.
● De werkzaamheden voor 
De Snisser Courant
zijn verdeeld over
Margo Hermans
(eindredactie & redactie), 
Peter Hiel
(redactie & contact
persoon), 
Petra Schelle (
redigeren) en 
Jacques Serrure 
(bezorging). Vanaf de
volgende uitgave maakt 
Annemiek Hamelink
ook onderdeel uit van de redactie.
● De 
website OssenisseZeedorp.nl
blijft 
Robert Doedee 
voor ons onderhouden.
● De 
coördinatie 
van de 
gemeenschappelijke tuin
zoekt

nog een 
opvolger
.
Jos
Heerkens
wil meedenken om het uit te voeren, maar zij kan dit 
niet alleen
.
Belangstelling? Informeer of meld je aan via 
info@ossenissezeedorp.nl
.

Melding maken gebrek bereikbaarheid mobiele telefoons!
Midden in ons dorp blijkt er vaak gebrek aan bereik van mobiele telefoons te zijn.
Oproep aan bewoners!!
Doe melding van het gebrek aan bereik in OssenisseZeedorp.
Zo noteert bijvoorbeeld provider KPN deze meldingen en heeft zich bereid verklaard
hogere masten te gaan maken, maar... dan moet er wel gemeld worden, zie ook
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/20150428/855001/kpnbelooftbeterbereik
buitengebied#.VZE8MIw01
Waar melden?
Op de website van OssenisseZeedorp kun je dit melden. Zie
www.ossenissezeedorp.nl
; op de startpagina links bovenaan staat klacht/meldpunt
(forum). (Eventueel andere klachten kun je daar ook melden.) Melden blijft belangrijk,
ook al duurt het lang voor er iets verandert. Soms is een lange adem nodig!

Ontwikkelingen dorpshart
Na een periode van rust is de draad weer opgepakt aangaande het onderhoud van het
dorpshart. Woensdag 24 juni was er een mooi aantal vrijwilligers aanwezig om de
achterstand weg te werken en op 8 juli stond de 2e avond op de agenda. Vanaf nu gaan
we minimaal één keer in de maand op woensdagavond van half 7 tot 8 uur het park in
om het goed bij te houden; mogelijk is 22 juli de volgende datum. 
Doe je ook mee?
Je bent van harte welkom! 
Bekijk het op Facebook of fiets gewoon even langs!

