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Snisser courant

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse en
Zeedorp, met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners.
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De Scheldestappers
Sinds 19 juni 2018 wordt er in groep gewandeld in Ossenisse. Dit is één van de
ini a even die uit de werkgroep Groei Ac viteiten is voortgekomen. Gestart onder
begeleiding van Hulst voor Elkaar, daarna op eigen ini a ef en onder de naam
Scheldestappers voortgezet.
Met het wandelprogramma ‘Elke Stap Telt’ van Hulst voor Elkaar werden de eerste
stappen gezet. Tijdens de eerste wekelijkse bijeenkomst in juni 2018 werd een wandeltest
afgenomen, gevolgd door een gezamenlijke wandeling. Elke deelnemer kreeg een
stappenteller en een individueel opbouwprogramma. Na 10 weken liep dit programma af,
maar de deelnemers hadden de smaak te pakken. Sindsdien verzamelen ze elke maandag
bij Hof ter Nesse om te wandelen en er na aﬂoop samen iets te drinken.
De meesten lopen de lange ronde van een 5 km, maar korter kan ook. Belangrijkste is het
samen zijn en een frisse neus halen. De afstand doet er dan minder toe. Eerst lopen ze de
Lageweg af rich ng dijk, die volgen ze langs de zoute kant. In de winter weerspiegelt het
water zoveel licht dat de meegenomen zaklampen bijna niet nodig zijn. Via Knuitershoek
en de Weststraat gaat de route terug naar Hof ter Nesse.
Grote voortrekker van de Scheldestappers is Ina den Hamer, uiteraard bijgestaan door de
andere leden van de werkgroep Groei Ac viteiten. Met Ina en haar man konden we al
kennis maken in de Snisser Courant van oktober 2018. Zij probeert elke 6 à 8 weken een
wandeling ergens anders te organiseren. Zo zijn ze al naar de Klinge geweest voor een
wandeling met gids langs onder andere de dodendraad, hebben ze gewandeld jdens de
winterloop in Terhole en de Helletocht in Stekene.
Meedoen kan vrijblijvend elke maandag om 18:30 uur bij Hof ter Nesse (ook jdens
vakan es). Voor de extra wandelingen moet je jezelf inschrijven en kan er een kleine kost
aan verbonden zijn. Alle info via www.ossenisse‑zeedorp.nl.
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Carnaval
Een warm dorp

NLdoet: Klusdag
Dorpshart en pleintje

Op zaterdag 16 maart werd er naars g
gewerkt. Een ental vrijwilligers ze en
zich in voor het voorjaarsonderhoud
van ons mooie dorpshart en het
pleintje op de hoek.
Na na e dagen was het gelukkig droog
weer, er stond wel een heel harde wind.
Vlinderstruiken, spirea’s en lavendel
werden gekortwiekt. Sommige sier‑
grassen werden kortgeknipt, andere die
te hard gegroeid waren, werden
verwijderd. Het onkruid moest er ook
aan geloven. Er werd nieuwe laurierkers
geplant, klimop en nieuw siergras. Er
werd boomschors opgebracht en
verdeeld. Onder andere bij de speel‑
tuigen; dat is veilig voor de spelende
kinderen. De plantenbakken werden
ook onder handen genomen. En
tenslo e werd er bij heel wat planten
compost aangevoerd.
In de keuken van Hof ter Nesse werd er
jdens de pauze, bij een bakje koﬃe
geserveerd door Jeanneke, gezellig
gekeuveld en nagepraat onder andere
over de zware storm van 10 maart.
Een tweede klus werd ook afgewerkt: de
zitbanken boven op de dijk aan
Knuitershoek werden dieper gezet. De
stenen van het terras er rond werden
opnieuw goed gelegd. Dit gebeurde pas
op dinsdag 19 maart, omdat er op
zaterdag een veel te harde wind stond
bovenop de dijk!
Dank aan alle vrijwilligers die weer een
steentje hebben bijgedragen aan de
verfraaiing van ons mooie dorp!

https://docs.google.com/document/d/1HGU8zwIHbACa6Q6BJHZ9kwfwVeP-5k2Oo73qHd_508Q/edit#heading=h.8yq0vkbwx3uc
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Coopertests

Snissenjèr

In aanloop naar d’Ossekoppenloop op
14 september worden Coopertests
georganiseerd: vrijdag 10/5, 14/6, 12/7,
9/8 en 11/10. Om 20u30 verzamelen
lopers bij Strand Zeedorp (boven aan de
dijk bij de driesprong Kanaaldijk/
Westdijk/Zeedijk, net buiten Zeedorp).
Deelname aan de Coopertests is gra s!
Kom eens een kijkje! Info via
h ps://www.facebook.com/dOssekoppen
loop/ en
www.dossekoppenloop.wordpress.com

Op 25 april 2018 verhuisden Yente & Caroline vanuit Merksem naar Ossenisse. Waarom
ons dorp? Ze waren meteen verliefd op de wijdse natuur, de s lte en de schone lucht.

d’Ossekoppenloop

Noodnummers

Poli e 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 Ro er / Jeanneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Lidy de Koster‑Reijns 0114 681551
Sjef Boeij 0114 681928

Zeeuws
Tis aont afghaon
Het wordt eb

Colofon

Frequen e: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Corresponden eadres: Lageweg 8,
4589 KW Ossenisse

Yente Goossens & Caroline Jeursen

Yente (november 1989) zag het levenslicht midden in de stad Antwerpen. De lagere school
volgde hij in Merksem. Het 1e deel van de middelbare school volgde hij
vormgevingstechniek in Schoten. De laatste 2 jaar deed hij autotechniek in Kalmthout. In
het laatste half jaar van de middelbare is Yente gestopt met leren en gaan werken. Eerst
telkens korte periodes, maar zijn 5e job was een blijvertje. Hij werkte 7½ jaar bij
veevoederproducent Aveve in Merksem. Aan het einde van die periode besloot hij zijn
vrachtwagenrijbewijs te halen. Als vrachtwagenchauﬀeur ging hij aan de slag bij Axioma in
Wommelgem. Na zo’n 2½ jaar, in juni 2018, maakte hij de overstap naar Xwi . De vaste
opdrachtgever voor zijn vrachten is DHL; Yente vervoert voornamelijk voedingswaren voor
mens en dier. Hij rijdt meestal in België; soms ook in Nederland. Wat hij ﬁjn vindt, is dat hij
elke avond thuis is bij zijn gezin.
Caroline (januari 1989) kwam ter wereld in Wilrijk. De lagere school volgde ze in Aartselaar
en de middelbare school in Antwerpen. In eerste instan e de kunstrich ng en later de
sociale kant met gehandicaptenzorg. Ze koos voor gehandicaptenzorg, omdat ze dit kende
van thuis uit; haar jongste zus hee Syndroom van Down. Caroline maakte haar opleiding
af aan het volwassenenonderwijs in Antwerpen. Haar diploma haalde ze op haar 23e. Ze
woonde kort in Edegem en verhuisde voor haar werk in de thuiszorg naar Mechelen. Ze
werkte daar 3 jaar bij ouderen. Ze vond haar werk erg leuk bij haar vaste cliënten.
Yente en Caroline leerden elkaar zo’n 4 jaar geleden kennen op een vrijgezellenfuif in
Brasschaat. Vrij snel zocht Caroline werk in de thuiszorg in Antwerpen en ze gingen samen‑
wonen in Merksem. Vanwege de hoge huishuur en goede berichten over kopen in
Nederland gingen ze rondkijken en kwamen uit in Ossenisse. Het huis aan de Lageweg 3b
beviel hen goed en het was instapklaar. Ze kochten het en hun beider wens ging in
vervulling: wonen op de boerenbuiten.
Lukas werd op 4 januari 2019 geboren. Toen Caroline en Yente naar Ossenisse verhuisden
was zij net in verwach ng. Het was geen gemakkelijke zwangerschap. Lukas is onverwachts
met een keizersnede geboren. Caroline hee nu nog zwangerschaps‑ en ouderschaps‑
verlof. Voordat Lukas geboren werd ﬁetste ze naar Hulst en nam daar de bus naar
Antwerpen om te gaan werken. Wanneer haar verlof voorbij is, wil ze graag hier in de
buurt in de thuiszorg werken.
Op het moment hebben ze beiden weinig jd over voor hobby’s, want Lukas staat op de 1e
plaats. Ze wandelen graag met de hond naar de zee, geven aandacht aan de kat, het
aquarium en de gekko. Caroline wil op termijn weer gaan paardrijden, tekenen en joggen.
Yente wil ook weer gaan joggen en motorrijden.

Redac e: Margo Hermans, Peter Hiel,
Annemiek Hamelink, Jacques Serrure
Vormgeving: Margo Hermans
Fotograﬁe: Karin Driessens
Redigeren: Petra Schelle
Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half juli 2019
Slui ngsdatum kopij: 1 juni 2019
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.
https://docs.google.com/document/d/1HGU8zwIHbACa6Q6BJHZ9kwfwVeP-5k2Oo73qHd_508Q/edit#heading=h.8yq0vkbwx3uc
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Wat gebeurt er?

Maanlandschap in ‘t Hellegat
Wie langs het Hellegat rijdt , kan er niet om heen: een landschap van kranen en buizen
midden in de polder. Geruchten dat hier een natuurgebied zou worden aangelegd
kloppen niet. Het is een project van het waterschap dat de uitwatering bij Gemaal
Campen ﬂink onder handen neemt.
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Dorpsagenda
Hof Ter Nesse

Maandag De Scheldestappers 18.30 uur
Maandag Qigong‑Taiji 20.00 uur
Dinsdag Bodyﬁt 19.30 uur
Woensdag Countryles 20.00 uur

Wie herinnert zich niet de wateroverlast in de Nijspolder? Dit is nu gelukkig opgelost! Via
een verbrede watergang in de Langeweg komt het water uiteindelijk in het kanaal bij
Gemaal Campen. Dit kanaal moet voldoende capaciteit hebben, want niet alleen het Snisse
water wordt er geloosd. Ook het water vanuit een groot achterland dat reikt tot aan de
Vogel bij Hengstdijk.

April
zo 14 ‑ 19:30 hr Gaaibollen
za 20 Stoep‑ en schuurverkoop
ma 22 ‑ 14.00 hr Prijskaarten
zo 28 ‑ 14.30 hr Schieten
Mei
Heel het afvoerkanaal vanaf Hengstdijk tot aan de zeedijk bij ’t Hellegat wordt nu onder
za 18 ‑ 19.30 hr Clubkaarten
handen genomen en ﬂink uitgebaggerd. Al dit slib (22.000 m³ ) is niet af te voeren over de
zo 19 ‑ 14.30 hr Schieten
weg. Het zou voor veel overlast zorgen. Daarom is gekozen om dit via een buizensysteem te
vr 24 ‑ 20.00 hr Oefenavond country
transporteren naar landbouwgrond die laag gelegen is in de polder. Er wordt als het ware
zo 26 ‑ 19:30 hr Gaaibollen
een bassin aangelegd waarin het slib uitdroogt; het wordt dan verder verspreid over het
Juni
land. Alleen het slib aan de Snisse kant komt in ‘t Hellegat terecht. Een dergelijk bassin
za 15 ‑ 14.00 hr Prijskaarten
wordt ook bij Hengstdijk aangelegd en aan de Pla edijk.
zo 16 ‑ 14.30 hr Schieten
zo 16 ‑ 19:30 hr Gaaibollen
Door de bagger te verwijderen, wordt ook de waterkwaliteit verbeterd. Daarnaast zal van
za 22 ‑ 19.30 hr Clubkaarten
de huidige bodem nog een keer een ﬂinke laag (58.000 m³ ) worden verwijderd. Hierdoor
zo 30 ‑ 14.30 hr Schieten
neemt de capaciteit fors toe. Een zuigerbootje vaart daarvoor over het kanaal en zuigt
Juli
bagger en de bodem weg in een buizensysteem over grote afstand.
vr 12 ‑ 20.00 hr Oefenavond country
Half april zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Echter het is a ankelijk van de weers‑
zo 14 ‑ 19:30 hr Gaaibollen
omstandigheden hoe lang het duurt voordat het slib is uitgedroogd en verder kan worden
za 20 ‑ 19.30 hr Clubkaarten
verspreid. Voorlopig blijven de bassins daarom liggen. Vanwege de zuigende werking is het zo 21 ‑ 14.30 hr Schieten
beter deze terreinen niet te betreden.
Inlich ngen en verhuur: 0114 682869 of
Met het hele project is een bedrag van 1,6 miljoen euro gemoeid. De aanslag in de bus
www.ossenisse‑zeedorp.nl/index.php/dorp
hebbende, weet je tenminste waar een deel van dat geld naar toe gaat!
shuis‑hof‑ter‑nesse
Na alle werkzaamheden moet er uiteindelijk voldoende capaciteit in het kanaal zijn om in
de toekomst zelfs bij extreme regenval, de polders van Ossenisse en Hengstdijk snel weer
Café ´t Schallemaaj
op normaal peil te krijgen.
Woensdag Koor De Hoge Noo(d)t 20.00 hr

Sociaal

Stoep‑ & schuurverkoop

Grote kuis
Het is voorjaar. Nadat februari ons bijna zomer bracht en maart herfst, is het nu voor
velen jd voor de voorjaarsschoonmaak. Zoals ze vroeger zeiden: “Grote kuis, zijde gij al
klaor?”.
Wat ligt er toch al jd veel vuil!
We zorgen goed voor onze omgeving. Vuilnisbakken aan de dijk, die vaak door dorps‑
bewoners geleegd worden. Wandelingen maken langs de zee, waarbij we het afval dat we
tegenkomen meenemen. Laatst zelfs de grote opruimac e van ‘Schone Schelde’, die werd
gehouden vanaf het Oude Gemaal tot aan het Putjesstrand. Dit leverde vele zakken vuil op.
Afval van mens en dier
Straks is het schoon weer: binnen zijn we klaar met de grote kuis en we gaan massaal naar
buiten. Hopelijk houdt ook ieder daar grote kuis! Plas c, blikjes en ook uitwerpselen. Het
afval van mens en dier ruimen we allemaal op alsof het elke dag weer grote kuis is! Geen
vuile schoenen halen van het Molenpad tot aan de zeedijk. Dat geldt niet alleen voor de
openbare weg. Maar het geldt ook voor het terrein, de akkers en weilanden van anderen.
Daar hoort geen afval van mens of dier. Voorkom ergernis bij anderen. Maar voorkom ook
de overdracht van vuil dat leidt tot ziekte bij het vee.

Zaterdag 20 april 2019 van 10 tot 15 hr
Coördina e: argamoree@gmail.com
Elke zaterdag voor Pasen is er een Stoep‑ &
schuurverkoop in Ossenisse. Overal waar
de vlag hangt, wordt verkocht vanaf 10 uur.
Er worden pla egronden opgehangen,
zodat je geen enkel verkoopadres hoe mis
te lopen. Rondom dorpshuis Hof ter Nesse
staan diverse kramen en is een rommel‑
markt. Bedrijven ze en hun deuren open.
Het is dus leuk om deze dag Ossenisse eens
te bezoeken. Weten wat er allemaal te
doen is, kijk dan op:
h p://www.ossenisse‑zeedorp.nl/index.ph
p/ac viteiten/stoep‑schuur‑verkoop. Deze
website wordt telkens aangevuld met
nieuwe informa e over de Stoep‑ &
schuurverkoop.

Voormalige Kerk

Ons dorp gezond, lee aar en schoon!
Kerk open voor publiek bij tentoonstelling
Doe je ook mee aan grote kuis? Help je mee? Het voorkomt vervuiling op de openbare weg of op afspraak: kerkossenisse@gmail.com
of op terrein bij een ander. Zo houden we ons mooie dorp gezond, lee aar en schoon!
www.facebook.com/S ch ng‑Voormalige‑
Kerk‑Ossenisse
https://docs.google.com/document/d/1HGU8zwIHbACa6Q6BJHZ9kwfwVeP-5k2Oo73qHd_508Q/edit#heading=h.8yq0vkbwx3uc
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Carnaval 2019
Een bijzonder carnaval dit jaar, met een
feest op zaterdagavond in Hof ter Nesse,
een afgelaste optocht en het afscheid van
prinses Margaretha.
Op 9 maart begint de voorpret voor het
Snisser carnaval. Dan verschijnen de
vlaggetjes in de straten van Ossenisse en
Zeedorp. Vrijwilligers van carnavals‑
vereniging d’Ossekoppen zijn die dag ook
druk bezig om Hof ter Nesse in te richten,
te versieren en carnavalbestendig te
maken.
“Waarom dan ook geen feestje bouwen
op zaterdagavond? Zodat het zondag niet
zo laat hoe te worden”, dachten
d’Ossekoppen. Zo gezegd, zo gedaan: feest
op De Snis op zaterdag 9 maart. Het was
gezellig druk aan de vooravond van de
optocht.
Zondagochtend kwam met veel wind, de
vlaggetjes werden het dorp ingeblazen in
plaats van netjes langs de route te blijven
hangen. Er was nog hardere wind voor‑
speld en er werd besloten om de optocht
af te blazen. Hoe sneu, zeker voor prinses
Margaretha. Zij nam dit jaar afscheid als
prinses. Geen laatste rit als prinses op de
boot.
Maar dat mocht de pret niet drukken. In
groten getale kwamen op zondag de
carnavalsvierders gewoon naar Hof ter
Nesse, alsof ze net in de optocht hadden
meegelopen. Om een laatste pintje te
drinken, een Snisser worst met speciale
saus te eten en de sleutels terug te geven
aan de burgemeester. Om 15 uur was er
een speciaal moment: alle leden en
oud‑leden van d’Ossekoppen verzamelden
zich op het podium ter ere van het
afscheid van Prinses Margaretha. Zij gee
na 25 jaar haar prinsessenkroon ‑ hoed ‑
door aan de volgende genera e. Wie dat
wordt is ons nog onbekend…

Een warm dorp
Wij hebben alweer een paar prach ge maanden achter de rug. Niet alleen al wat heerlijk
warme zonnige dagen, maar ook veel warme bijeenkomsten op het dorp.
De Nieuwjaarsrecep e in Hof ter Nesse werd goed bezocht en het gonsde er van de
gezellige gesprekken. We hadden elkaar veel te vertellen. Vrijwilligers van de Dorpskeuken
zorgden voor heerlijke hapjes.
Ons dorp sloot ook aan bij de ac e Schone Schelde. Onder leiding van dorpsgenoot Jeroen
van Loon ruimden 16 mensen het zwerfvuil van de dijken!
Carnaval werd gevierd, zoals gebruikelijk, het weekend erna. Voor het eerst werd er met
een carnavalsbal gestart op de zaterdagavond. Wij namen jammer genoeg afscheid van
Prinses Margaretha. Vijfentwin g jaar was zij het boegbeeld van d’Ossekoppen. Scherpe
speeches en geva e antwoorden jdens de bijeenkomsten van de carnavalsraden; een
goed voorbeeld in het feestvieren met aandacht voor ouderen en kinderen. Bedankt Greet
voor jouw bijdrage! d'Ossekoppen zijn een inspirerend voorbeeld waarin ons kleine dorp
groot is; denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. In goede samenwerking iets tot
stand brengen.
Tijdens NLdoet is er ook dit jaar weer hard gewerkt aan het dorpshart. En iets later, omdat
het aan zee wel erg hard waaide, ook op de dijk bij Knuitershoek.
Tijdens de jaarvergadering, die begon met een gezamenlijke pizzaparty, was die warmte
ook duidelijk te merken. Er zijn veel mensen die elkaar kennen en elkaar wat te vertellen
hebben.

Jaarvergadering dorpsraad
De aanpak van onder andere de Walenhoek werd besproken. Ossenisse staat niet op het
meerjarig investeringsplan (MIP). Wethouder Depauw gaf aan te willen bekijken of wij in
het plan een plaats kunnen krijgen. Het College zegt toe kleine aanpassingen, in overleg
met de dorpsraad, te willen doen totdat het grondiger aangepakt kan worden.
Zwerfvuil: opnieuw is de wens om het hele jaar een afvalcontainer aan de dijk bij Zeedorp
te hebben bij het College onder de aandacht gebracht. Het ophalen van het verzamelde
vuil na de ac e Schone Schelde zal volgend jaar beter verlopen. Als wij aangeven wanneer
de ac e is, wordt het zo snel mogelijk weggehaald.
Buitendijks natuurherstel: de heer Visser en mevrouw Geerts van de Provincie
presenteerden hun plan voor werkzaamheden bij Kreverhille in het kader van het
buitendijks natuurherstel. Op een boeiende wijze vertelden zij over hun werk, hoe zij
rekening houden met allerlei factoren zoals ge jden en stromingen en het gebied zo
inrichten dat de natuur hersteld wordt.
Presenta e projecten en keuze voor een project: Er werden 3 projecten 1) Walenhoek, 2)
Renova e keuken en 3) Kiosk in het dorpshart gepresenteerd, die in aanmerking komen
voor €5000 compensa e van Hedwigepolder. Deze €5000 gaat om een startkapitaal. Er zal
nog meer geld gevonden moeten worden. De aanwezige inwoners kregen de kans hun
voorkeur aan te geven. Iedereen kreeg 3 wasknijpers en mocht daarmee stemmen op de
projecten. Hoewel verkeersveiligheid een hot item is in het dorp, kreeg de realisa e van
een nieuwe keuken toch de meeste stemmen. Gevolgd door de Walenhoek en op de 3e
plaats eindigde de kiosk. De Dorpsraad gaat met verschillende vrijwilligers aan de slag om
de eerste 2 projecten verder uit te werken.

Prinses Margaretha, prinses van
d’Ossekoppen van 1994 tot 2019. Alaaf!
https://docs.google.com/document/d/1HGU8zwIHbACa6Q6BJHZ9kwfwVeP-5k2Oo73qHd_508Q/edit#heading=h.8yq0vkbwx3uc
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