
 de  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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 Werken aan de weg 
 Op 10 januari zijn de werken gestart om de bekabeling te vervangen aan de Drogendijk 
 en de Grindweg naar Hontenisse. We belden met Sarie Steenbergen, omgevings- 
 manager voor dit project, om te horen hoe alles verloopt. 

 Goed nieuws! Sarie kon ons vertellen dat er zich geen bijzonderheden hebben 
 voorgedaan en dat de planning op schema zit. Wanneer jullie deze Snisser Courant 
 ontvangen is er door DNWG en H4A een nieuwsbrief huis aan huis verspreid, met daarin 
 meer uitleg over de volgende fases. Je kan dit ook al�jd nalezen via deze website: 
 h�ps://www.sariesteenbergen.nl/informa�e-voor-omwonenden/ossenisse-grindweg 

 In het kort: in de volgende fase wordt het stuk tussen de Drogendijk en de Oostdijk 
 aangepakt. En tevens een eerste stuk van de Oostdijk en de Grindweg naar Hontenisse 
 tot aan het kruispunt met de Lageweg. Er komen dan nieuwe omleidingsroutes en de 
 Grindweg naar Hontenisse zal afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve omwonenden. 

 Ondervind je hinder of heb je een vraag? 
 Voor gas- of stroomstoringen bel je met 0800-9009. 
 Waterstoring? Kijk op waterstoring.nl of bel 0113-741 100. 
 Overige vragen stel je aan omgevingsmanager Sarie van Steenbergen: 06-1818 8499. 

 Sociaal 

 Paaszaterdag 
 Een nieuwe tradi�e op de Snis: de 
 Stoep- en Schuurverkoop op 
 Paaszaterdag kan gelukkig dit jaar 
 weer plaatsvinden. Maar daarnaast is 
 er dit jaar nog meer te doen. 

 Stoep- en Schuurverkoop 
 “Er zijn al heel wat aanmeldingen. Bijna 
 30 en er blijven er elke dag bijkomen”, 
 weet Arga, die dit mee organiseert, ons 
 te zeggen. Het beloo� dus een gezellige 
 drukke dag te worden. 

 Deel van de Stoep- en Schuurverkoop is 
 een braderie/streekproductenmarkt en 
 een rommelmarkt rond Hof ter Nesse. 
 Dit is bedoeld voor wie zelf geen stoep 
 of schuur beschikbaar hee�. 

 Verschillende bedrijven langs de route 
 zijn ook open. 

 Daar waar je welkom bent, hangt de 
 vlag uit. Alle deelnemers zullen ook op 
 een flyer met een pla�egrond vermeld 
 staan. 

 Wandeling Paaszaterdag 
 Naast de Stoep- en Schuurverkoop is er 
 een wandeling van 3 km door Ossenisse 
 en Zeedorp waarbij s�l wordt gestaan 
 bij de vele cafeetjes die ons dorp ooit 
 rijk was. De wandeling start om 14 uur 
 in Hof ter Nesse en eindigt daar rond 
 15:30 uur. Ook zal er vanaf 14 uur uitleg 
 gegeven worden door (oud) 
 dorpsbewoners aan de hand van oude 
 foto’s voor hen die niet meer zo goed 
 ter been zijn. 

 Wil je deelnemen?  Aanmelden via 
 sport@ossenisse-zeedorp.nl  . Eigen 
 bijdrage voor de wandeling of de uitleg: 
 € 2,50. 

https://www.sariesteenbergen.nl/informatie-voor-omwonenden/ossenisse-grindweg
mailto:sport@ossenisse-zeedorp.nl
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 Vervolg Snissenjèrs 
 32 jaar  - sinds 1990 - zijn Sven en Mar�ne 
 samen. Ze woonden in Antwerpen 
 centrum, in Bornem naast de Schelde, 
 Berchem, en op verschillende plaatsen in 
 Zwijndrecht. En vanaf mei 2021 wonen ze 
 in Zeedorp. Eigenhandig verbouwen ze 
 hun huis en dan vooral Sven. Hier en daar 
 met wat hulp van goede vrienden. Voor 
 hobby’s blij� er niet veel �jd over, maar 
 Sven houdt van muziek luisteren. Vroeger 
 had hij old�mers (denk aan Da�es en zo). 
 Mar�ne hee� van haar hobby haar werk 
 gemaakt en is daar eigenlijk al�jd wel mee 
 bezig. Samen wandelen ze graag en 
 hebben veel reizen gemaakt naar 
 bijvoorbeeld Indonesië, naar de woes�jn 
 van Togo, Scandinavië, Zuid-Spanje en 
 Amerika. Daar genoten ze enorm van. En 
 nu genieten ze enorm van de s�lte in 
 Zeedorp: heerlijk! Waar Mar�ne en Sven 
 erg dankbaar voor zijn is de warme 
 ontvangst die ze kregen. Ze vonden het 
 heel fijn dat de buren zichzelf kwamen 
 voorstellen! 

 Zeedorp via mapio.net 

 Colofon 
 Frequen�e: 4 x per jaar 200 stuks 
 Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
 Corresponden�eadres: Lageweg 8, 
 4589 KW  Ossenisse 
 Redac�e: Margo Hermans, Peter Hiel, 
 Annemiek Hamelink, Jacques Serrure 
 Vormgeving: Margo Hermans 
 Fotografie: Karin Driessens 
 Redigeren: Petra Schelle 
 Bezorging: Jacques Serrure 
 Website: Arga Moree 
 Volgend nummer: half juli 2022 
 Slui�ngsdatum kopij: 1 juni 2022 
 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  . 

 Zeeuws 
 Oe da so?                            Hoe komt dat? 

 Snissenjèrs 

 Sven van Sanden en Mar�ne Hertogs 
 Op een zonnige woensdag in maart belde ik aan bij Zeedorp 27. Genietend in hun tuin 
 van de  voorjaarszon vertelden Sven en Mar�ne mij hoe ze via omzwervingen terecht 
 kwamen in Zeedorp. 

 Mar�ne  werd in 1960 geboren in het hospitaal van  Wilrijk en begon haar leven in het 
 centrum van Antwerpen. Haar ouders hadden daar een café. Na 2 jaar verhuisden ze naar 
 Kiel (net buiten Antwerpen). Daar woonde ze tot haar 14  e  ; toen keerde ze met haar ouders 
 terug naar het centrum, waar haar ouders opnieuw een café uitbaa�en. 
 De lagere school deed Mar�ne in Kiel. Daarna volgde ze middelbaar wetenschappelijk 
 onderwijs aan een katholieke meisjesschool. En later deed ze de 4-jarige studie 
 psycho-pedagogische wetenschap aan de Universiteit van Leuven. Ze woonde daar met 
 studenten op kot en noemt het ‘een mooie �jd’ waarbij ze ac�ef deelnam aan het 
 studentenleven. Op haar 22  e  was Mar�ne klaar met  studeren en verhuisde ze terug naar 
 Antwerpen, waar ze een paar jaar ging samenwonen met lee�ijdsgenoten. Toen star�e ze 
 ook met lesgeven. Dit deed ze 27 jaar aan de hoogste klassen van het middelbaar 
 technische rich�ng onthaal & public rela�ons: psychologie, gesprekstechnieken en sociale 
 vaardigheden. Daarna werd Mar�ne, door chronische vermoeidheid, ziek en ging 
 vervroegd met pensioen op 53 jaar. Vanaf het jaar 2000 volgde Mar�ne verschillende 
 opleidingen sjamanisme en daarna star�e ze zelf met het geven van cursussen. Dit doet ze 
 al 15 jaar en nu ook in Zeedorp. Nieuwsgierig naar de cursussen psychologie en sjamaanse 
 technieken? Kijk dan op  h�ps://spiegelendevrouwe.com/  . 

 Sven  werd in Mortsel, aan de rand van Antwerpen, geboren  in 1971 en hij groeide daar op 
 tot z’n 17  e  jaar. Daarna woonde hij in Antwerpen.  De lagere school volgde hij in Mortsel, 
 het middelbaar in Antwerpen. Eerst de algemene rich�ng, daarna voorbereiding 
 industriële wetenschappen en vervolgens plas�sche kunsten en algemene vakken. Op zijn 
 18  e  was Sven klaar aan het middelbaar en begon hij  te werken. Als student deed hij 
 weekendwerk in een hotel, daarna deed hij als chauffeur het transport voor 
 garagetoebehoren. Vervolgens kwam hij terecht bij de import en export van vrachtwagens 
 waarvoor hij als chauffeur door Duitsland, Nederland en België reed. Daarna werkte hij 11 
 jaar bij het Filharmonisch orkest van Vlaanderen: podiumtechniek, lichtplan, 
 geluidssystemen, affiches maken, busvervoer, alles met logis�ek, door heel Europa, maar 
 ook in Japan. Vervolgens werkte Sven 2 jaar in het transport van kunstwerken en werkte in 
 België, maar ook bijvoorbeeld Italië, Frankrijk en Engeland. Toen ging hij terug in een hotel 
 werken en behaalde in avondopleiding zijn koksdiploma. Het werken als kok deed hij 
 graag, maar al�jd binnen vond hij las�g. Sven zocht opnieuw ander werk en ging aan de 
 slag bij VAB Rijschool waar hij nu al zo’n 11 jaar werkt. Zijn werkgebied betre� heel 
 Vlaanderen. Hij renoveert voor VAB kantoren en is hiervoor al�jd 3 dagen per week alleen 
 op pad. 

mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
https://spiegelendevrouwe.com/
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 In de omgeving 

 Het mysterie van de kerstboom 
 Daar lag die dan. Zowat half februari. Zomaar ergens tussen ’t ouwe en nieuwe gemaal. 
 Als souvenir achtergebleven van de voorbije feestdagen. Niet weggemoffeld bij een 
 sloot, maar pronkend boven op de zeedijk! 

 Grote vraag: waar komt dit nou vandaan? Hee� hij in volle glorie behangen �jdens de 
 feestdagen staan pronken op een containerreus en is hij wellicht overboord geraakt voor 
 de Snisse kust en met een voorjaarsstorm bovenop de dijk beland? Of was er wellicht een 
 inwoner uit de streek die de milieustraat te ver vond en dacht ik drop ‘m wel in de polder. 
 Maar dan wel graag bovenop een steile na�e zeedijk..? 

 Vroeger had ieder dorp zijn eigen vuilstortplaats. Meestal net buiten de bebouwde kom op 
 of naast ‘een dammegat’. Vaak met datgene waar we tegenwoordig een groene container 
 voor hebben. Gedropt naast al het vuil, voornamelijk riet dat een  boer had verzameld, 
 omdat de sloot was gekuist. Om op een goeie dag in de fik te worden gestoken. Regel- 
 ma�g kwamen er bordjes te staan ‘verboden vuil te storten’ al was dat aan de hoeveelheid 
 afval niet te merken. Wij hadden er eentje in de Stroper, de Weverstraat zoals je wilt. 

 Maar ook ‘op ’t zout’ konden we er wat van. Degenen die in vroeger �jden aan het 
 Zeedorp over de dijk kwamen, herinneren zich de domme vissers die bij laag water niet 
 bekend waren. Vissen recht tegenover de trap van ’t Zeedurp was onmogelijk, door de 
 hoeveelheid fietsen die daar onder de dijk ‘in het zeeslik waren gestald’. Nee, het betrof 
 hier geen gestolen fietsen zoals die doorgaans wel eens in de gracht verdwijnen, maar 
 gewoon, je was er vanaf. Net zoals al dat slachtafval, nadat het jaarlijks varken ‘bekwaam 
 was’ en werd geslacht. Ongetwijfeld zal een deel van de natuur van het laatste nog 
 voordeel hebben gehad! 

 Terug naar de mysterieuze kerstboom anno 2022. We hebben nu een groene kliko en we 
 kunnen gra�s naar de milieustraat. De boom is verdwenen zoals die is gekomen. Ook daar 
 ligt een mysterie, want we weten niet of die nou in de groene bak of Inulst is beland. 

 Wat we wel weten is, dat we weer lekker naar het voorjaar gaan. Fietsen, wandelen en 
 recreëren. Velen hebben er na een coronawinter erg naar uitgekeken. Waar we niet naar 
 uitkijken is de berg afval die we onderweg ongetwijfeld weer tegen zullen komen. De 
 afvalbakken die we wel hebben, en door onze betrokken bewoners worden beheerd, 
 willen we vol zien met blikjes en niet gevuld met restafval van een verbouwing of 
 schilderklus. De Dorpsraad doet momenteel erg zijn best om het aantal afvalbakken onder 
 de dijk op Snis grondgebied, verder uit te breiden om zo onze mooie omgeving schoon te 
 houden. 

 En ga je nou zelf een keer rond den Oek, langs de zeedijk wandelen, of zomaar rond de 
 polder, neem eens een afvalzak mee. Met een heel jaar ‘Schone Schelde-gedachte’, gaan 
 we een mooie zomer tegemoet. Ook de weilanden en dijken houden we, nu het vee weer 
 naar buiten kan, graag  schoon van (poep)afval. Voor de volgende wandelaar die komt 
 genieten en voor het gezond houden van het vee! Kleine �p: heel veel afval kan 
 tegenwoordig in een plas�c zak zo in de container aan de Lageweg. En mocht je eens wat 
 afval hebben wat echt naar Inulst moet, via een oproepje op Snis onderlinge 
 communica�e wordt het vast wel geregeld. Moraal van dit verhaal, anno 2022 is er geen 
 excuus meer. We gaan vast ‘ne schone zomer ‘ tegemoet! 

 Dorpsagenda 
 Hof ter Nesse -  Wekelijks 
 Voor meest recente info zie al�jd website 
 Maandag 
 18:30 hr  Scheldestappers 
 20:00 hr  Tai-chi 
 Dinsdag 
 10:00 hr  Qi Gong 
 19:15 hr  Body Fit 
 Woensdag 
 19:30 hr  Country les 
 Donderdag 
 14:00 hr  Prijskaarten 
 Vrijdag 2e + 4e van de maand 
 10:00 hr  Dorpskamer 

 April 
 09  Clubkaarten  19:30 hr 
 18  Prijskaarten  14:00 hr 
 Mei 
 15  Gaaibollen  19:30 hr 
 21  Clubkaarten  19:30 hr 
 Juni 
 11  Prijskaarten  20:00 hr 
 12  Gaaibollen  19:30 hr 
 18  Clubkaarten  19:30 hr 
 Juli 
 16  Clubkaarten  19:30 hr 
 17  Gaaibollen  19:30 hr 

 Inlich�ngen en verhuur: 0114 682869 of 
 www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorps 
 huis-hof-ter-nesse 

 Café ´t Schallemaaj 
 Voor ac�viteiten houd Facebook 
 h�ps://www.facebook.com/schallemaaj  en 
 website  h�ps://schallemaaj.weebly.com/  in 
 de gaten. 

 Noodnummers 
 Poli�e 09008844 / 112 
 Alarmcentrale 112 / 0118 414444 
 Huisartsenpost 0115 643000 
 Omroep Zeeland radio (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 
 Sjef Boeij 0114 681928 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
https://www.facebook.com/schallemaaj
https://schallemaaj.weebly.com/
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 Terugblik 

 Carnaval op Snis 
 Carnaval is vaak de wereld even op zijn 
 kop. Zot doen en ludiek kijken naar 
 allerlei thema's in het leven. Carnaval 
 2022 was ook de wereld op zijn kop. 

 Gevoed vanuit de gedachte dat er geen 
 handhaving mogelijk was en ieder zijn 
 ding ging doen, werd op de vrijdag voor 
 het regulier carnaval alles ineens los 
 gelaten. We hebben het beleefd, na zo’n 
 lange �jd: in de polonaise, bier drinken in 
 een benauwde ruimte en dansen en 
 zingen tot we schor waren. 

 Het leven vieren 
 Ieder dorp had op anderhalve week een 
 programmaatje gemaakt, want overslaan 
 was geen op�e. Ook voor d’Ossekoppen 
 niet. Wat voelden we ons trots met de 
 sleutel van ons dorp! Wat was het gezellig 
 om op alle dorpen elkaar weer te 
 ontmoeten en het leven te vieren. 

 Kleur geven aan carnaval 
 Ook voor ons Snisse carnaval hebben we 
 ons best gedaan. Met een leuke mini- 
 krant, het bezoeken van onze zieken en 
 ouderen en een leuk feestje, hebben we 
 toch het Snisse carnaval kleur kunnen 
 geven. 

 Diehards in de zaal 
 De kinderen hebben genoten, net als een 
 100-tal diehards die de weg naar Hof ter 
 Nesse wisten te vinden. Ook de sleutels 
 zijn volgens tradi�e weer terug naar de 
 gemeente gegaan op de plek waar dit 
 thuis hoort: op de Snis. 

 Vele handen 
 Dank aan alle vrijwilligers en ieder die is 
 bijgesprongen om het carnavalsfeest op 
 de Snis cachet te geven . 

 Volgend jaar gaan we weer voor het echie! 

 Jaarbijeenkomst 
 Na 3 jaar konden we eindelijk weer een jaarbijeenkomst houden. Om dit te vieren 
 werden er gra�s groentesoep (dank Jeanneke Aerts) en pizza’s (dank ‘t Schallemaaj) 
 geserveerd in Hof ter Nesse. 

 Voorzi�er Ineke Elbers was afwezig (quarantaine). Het College van B&W werd, vanwege 
 coronavoorschri�en, gerepresenteerd door wijkwethouder Jean-Paul Hageman. Arnold 
 Mannaert en Bas Janssen namen de taken van voorzi�er waar. Zij overhandigden namens 
 de bewoners van Ossenisse-Zeedorp cadeautjes aan de wethouder voor het afscheid van 
 burgemeester Jan Frans Mulder en wethouders Diana van Damme en Adri To�é. 

 Dorpszaken opgesomd 
 ●  Bij de aanpak Lageweg is de planning om dit in 2024 uit te voeren, met voorbehoud dat 

 andere werken in de gemeente volgens plan verlopen (DNWG bijvoorbeeld). 
 ●  Gemeente Hulst hee� een bezwaar tegen de Vodafone Mast (op het land van Hilair en 

 Dolinda Verdurmen) en een klacht over schade door de ‘druppel’ aan ingang Lageweg 
 ontvangen. 

 ●  Bijeenkomst 14 maart werkgroep Versterk de Westerscheldekust: Arnold Mannaert 
 maakte een inventarisa�e voor gewenst straatmeubilair. Het defini�ef ontwerp van de 
 steiger bij Zeedorp hee� een gelijkvloerse entree. 
 h�ps://ossenisse-zeedorp.nl/index.php/organisa�es/dorpsraad/project-versterk-de-west 
 erscheldekust  . 

 ●  Bij Gemeente Hulst is gevraagd om vernieuwing van de AED, om schors in de speeltuin 
 en om nieuw meubilair op het terras van Hof ter Nesse. 

 ●  Project duurzaamheid: er is ook subsidie mogelijk voor reeds gedane investeringen. 

 College B&W vertelde 
 Burgemeester Jan Frans Mulder gaat met pensioen. Er is een profiel opgesteld voor de 
 vacature van burgemeester. Diana van Damme en Adri To�é stoppen als wethouder; Gino 
 Depauw en Jean-Paul Hageman blijven aan. Nieuwe wethouders zijn: Luc Mangnus (Land- 
 bouw, Economie) en Denis Steijaert (Financiën, Grenspark). Dorpsgenoot Tom Willaert 
 wordt nieuw raadslid. Zo is Ossenisse goed vertegenwoordigd in de regionale poli�ek; Tom 
 Willaert als raadslid in Hulst en Frank Kuijpers als lid van de provinciale staten. 

 Duurzaamheidsini�a�ef 
 Bas Janssen vertelde dat hij een aantal mensen bezocht en een scan uitvoerde met een 
 warmtebeeldcamera. De grootste vraag die mensen hadden, was of er grote warmte- 
 lekkages waren en of de al genomen maatregelen wel effec�ef waren. Voorlopige 
 conclusie: oud en nieuw dubbelglas maakt echt verschil. Het waterzijdig inregelen kan 
 kosten verschillen en een warmte-effec�ef middel zijn om huidige CV-installa�es nog beter 
 te laten presteren. Aan het einde van dit jaar zullen we de scan nogmaals aanbieden. 

 Opvang Oekraïners 
 Ellen Verstraten vertelde over de opvang van de oorlogsvluchtelingen. Zij zit in het team 
 dat in Hulst werkt aan oplossingen. Zij gee� aan om vluchtelingen bij voorkeur niet privé 
 op te vangen maar meld je aan bij Take Care B&B, zij screenen en begeleiden. Er zijn heel 
 wat vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld als buddy. Aanmelden kan via 
 everstraten@hulstvoorelkaar.nl  . 

 Brainstormsessie 
 Ellen Verstraten leidde een sessie over verschillende 
 onderwerpen. Er werd gezellig en construc�ef van 
 gedachten gewisseld. De uitkomst is te lezen ondert kopje 
 ‘nieuws’ op  h�ps://ossenisse-zeedorp.nl/  . 

 Al met al was het een gezellige informa�eve avond in Hof 
 ter Nesse! 

https://ossenisse-zeedorp.nl/index.php/organisaties/dorpsraad/project-versterk-de-westerscheldekust
https://ossenisse-zeedorp.nl/index.php/organisaties/dorpsraad/project-versterk-de-westerscheldekust
mailto:everstraten@hulstvoorelkaar.nl
https://ossenisse-zeedorp.nl/

