Carnavalsstichting
d’ Ossekoppen
Ossenisse
We zijn een gezellige club mensen die graag samen eens buiten
komt met als gemeenschappelijk kenmerk ‘De Snis’
Vanuit het kleine dorp aan de Schelde delen we lief en leed en
organiseren we ook in 2020 weer DE afsluiAng van het carnaval
in Zeeuws-Vlaanderen.
Het 9 koppige bestuur wordt in 2020 gevormd door:

Greetje van Driessche Natascha Janssen

Peter Hiel

Nena Janse

Isa Gijsel

Lisa Huige

Anouk Dees

Karlijn Neve

Leonie Scharmga

Alles over ons leest u op www.ossekoppen.nl en natuurlijk zijn
wij ook acAef op de sociale media.
Secretariaatsadres : Lange Munt 27 4587 ES Kloosterzande,
info@ossekoppen.nl
Door de inzet en sympathie van zoveel mensen uit ons dorp en
de gehele streek, worden wij in staat gesteld ieder jaar weer
een carnavalsfeest te organiseren op Ossenisse.
Met dank aan de meer dan 100 adverteerders en donateurs
die het carnaval in Ossenisse een warm hart toedragen!!
Een bijzonder woord van dank is er ook, aan al onze
vrijwilligers,die geheel belangeloos zich inzeAen voor ons
dorp, ons feest!
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Van de Redactie

Beste mensen,
Voor u ligt het programmaboekje van d ‘Ossekoppen voor het komend
carnaval twenty twenty .
Een nieuwe look, dat mogen we met gepaste trots wel zeggen.!
Met een vernieuwde redacAe zijn we weer uren in de weer geweest om te
komen tot een prachAg nieuw lij\lad van de carnavalssAchAng van het kleine
dorp aan de Westerscheldedijk, de Snis.
Daar waar het leven gevierd wordt in een kleine gemeenschap met een grote
saamhorigheid.
Daar waar elk jaar DE afsluiAng van carnaval plaats vindt in het Zeeuwse land.
En het is daar waar we hopen onze jaarlijkse feestdag weer tot een succes te
maken.
Zondag 1 maart is het weer zover, ‘van ’t Zeedurp naar de Snis’ , in een
versierd dorp met een grote optocht waar we weer vele carnavalsvierders en
toeschouwers van harte welkom heten deze feestdag met ons mee te
beleven.
Naast een aantal vertrouwde rubrieken die u in ons vernieuwde boekje
terugvindt, hebben we ook een aantal nieuwe items toegevoegd.
Kortom, weer uren leesplezier om alvast in de stemming te komen en weer
helemaal op de hoogte te zijn over alles rondom het carnaval in Ossenisse !
Wij zijn er weer klaar voor en hopen u te begroeten !
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Hogeweg 11
Hulst
0114- 630007
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Voorwoord Ossekoppen van de Burgemeester
Beste Ossekoppen,
Van mij mag het snel carnaval worden! Ik tel na de jaarwisseling alAjd de weken af.
Gelukkig moet ik dit jaar niet al te lang tellen. Want op 21 februari gaat de sleutel van
d’Ossekoppen al over in de handen van jullie Prinses. En dat is na 25 jaar niet meer
Prinses Margaretha. Nee, dit jaar is er een kersverse Prinses op de Snis: Prinses Natas. Zij
staat voor het eerst aan het roer in het noorden van onze gemeente. Komt dat wel
goed?! Dat vraagt een mens zich dan toch even af. Maar toen ik hoorde dat ze van
oorsprong uit Brabant komt, was ik al een stuk geruster. Daar wordt carnaval er met de
papﬂes ingegoten! Maar zo’n Brabantse tante als kapitein op het schip van
d’Ossekoppen, das toch weer een ander verhaal. Gelukkig weet ze al hoe de hazen…
euhhh ossen… lopen. Want ze woont al zo’n twaalf jaar op de Snis. Speciaal en anders,
typisch voor d’Ossekoppen dus!
Over typisch gesproken… Het afgelopen najaar zagen we op TV dat je Typisch Hulster
dingen en mensen niet alleen in de Vossenstad vindt; ze zijn over onze hele gemeente te
vinden! Wedden dat we daarvan ook in alle optochten dingen terug gaan zien!?! De
ezels, kroegbazen, in het rond schietende dames, en posiAvo’s zullen zeker te weten her
en der opduiken!
Trouwens goed dat die serie niet Ajdens de carnavalsdagen werd uitgezonden, want dan
had vast en zeker bijna niemand het gezien. Zeker niet op de Snis. Daar is carnaval écht
een must!
Hoogtepunt op de Snis is natuurlijk en zonder twijfel de optocht die een week na carnaval
langs de zeedijk en door de polder trekt. Een magniﬁek gebeuren, dat vele, vele
toeschouwers trekt.
Ook dit jaar neem ik die zondagmiddag weer de sleutels van alle Prinsen Carnaval in
ontvangst. Das alAjd een mooie uitsmijter van het carnavalsfeest.
Hulde aan het carnaval op de Snis!
Hulde aan de nieuwe Prinses van de Snis!
Hulde aan de vrouwen van de Raad van Elf!
Hulde aan d’Ossekoppen!
ALAAF!
Jan-Frans Mulder
Burgemeester van Hulst
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Voorwoord Prinses Ons Natas
Als verse prinses heb ik de eer om een stukje te schrijven in dit boekje.
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de leuke reacAes op het nieuws dat
ik de scepter van prinses Margaretha overneem.
Bij een nieuwe prinses horen ook een aantal veranderingen . Zo hebben we
met een klein groepje onze boot ( prinsessenwagen) voorzien van een makeover.
De kleding van onze raad zullen we op een later AjdsAp vernieuwen .
Ons programma is ook iets aangepast , zoals ieder jaar ben ik te vinden op het
gemaskerd bal bij de Kloorianen . Dit jaar voor het eerst niet als deelnemer,
maar neem ik onze leden mee om te kijken naar alle acts. Voorheen kwamen
d’ Ossekoppen pas Ajdens/na de prijsuitreiking.
Andere zaken blijven voor mij hetzelfde:
Zoals elk jaar ben ik erg benieuwd naar de prachAge wagens en bijbehorende
loopgroepen.
Ik sta er iedere keer weer versteld van hoeveel werk er door de
wagenbouwers wordt verzet in de laatste 2 weken voor carnaval.
Waar ik ook benieuwd naar ben, is wie dit jaar de jeugdprins of -prinses
wordt.
Kortom genoeg leuke verrassingen in het vooruitzicht.
Met zo’n mooie groep mensen naast mij heb ik er het volste vertrouwen in
dat dit een fantasAsch carnavalseizoen wordt.
Vanaf deze plek wens ik iedereen
een fantasAsch carnaval 2020!

Ons Natas
Prinses der Ossekoppen

11

12

Marijkeplein 9 // Kloosterzande // T: 0114 682344
Vers bereid
in onze
keuken.

Makkelijk
en snel
bood
schappendoen.

In de winkel kun je zelf je
boodschappen scannen.
Doe tijdens het winkelen al je
boodschappen in je
boodschappentas en reken ze
zelf af bij de zelfscan-kassa.
Heel gemakkelijk en lekker snel,
want je hoeft niet te wachten bij
de kassa!

Onze openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

PLUS Express:
over 2 uur op jouw
adres.
Kijk in de PLUS app of op plus.nl

Gratis Wifi

plus.nl

PLUS Kloosterzande
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Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood
Supermarkt

2019
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Even voorstellen: Lisa
Dag Carnavalsvierders,
Wat een teleurstelling, ik ben geen Prinses Carnaval helaas! Maar samen met
Ons Natas kunnen we veel plezier gaan beleven, daar heb ik wel vertrouwen
in;)
Voor degenen die mij nog niet kennen:
Ik ben Lisa Huige, ben 19 jaar en kom uit het nest van de Familie Huige van ‘t
Zeedurp. Ik ben daar samen met mijn broer Thijs (wel te zien als Snotkoker)
en mijn broertje Giel uitgerold. Carnaval is ons met de paplepel ingegoten,
want ja ons Pa en Ma zijn Ossekop dus wie mocht er mee om lootjes te
verkopen, oliebollen te leuren en natuurlijk de stoet te gaan kijken. Je raad het
wel!
Ik ben nu zo’n 3 jaar lid en doe ook verschillende dingen bij de carnaval, ik
behoor bijvoorbeeld bij ons bestuur en ik help mee met het organiseren van
de feestjes: de Pre of Alerparty op de zaterdagavond en ons Prinsessenbal
van afgelopen jaar. Het leukste aan carnaval vind ik de gezelligheid, vrolijke
mensen en niets moet maar allles mag;) Het liefst laat ik zeurende mensen
thuis.
Verder ben ik student manager ondernemer horeca, deze opleiding doe ik in
Middelburg en in mijn andere vrije uurtjes werk ik in Restaurant State (t’ Eilig
land) of zit ik op mijn paard:hier doe ik af en toe eens een wedstrijd mee
onder begeleiding van Kim Vink.
Ik wens jullie allemaal een leuAge
Carnaval en tot ziens op zaterdag 29
Februari en zondag 1 Maart!
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D’Ossekoppen eettent, is weer present!
Na een jaartje over te hebben geslagen in de tent, zijn we hopelijk dit jaar weer
present.
Voor allen die ons lekkernij nog nooit hebben geproefd, kom met carnaval naar de
Snis, anders loop je het mis.
Nieuwsgierig naar ons lekkernij? Schuif maar aan in de rij.
Vanaf 12 uur zijn ze heet en wordt het tijd dat u er één eet.
De saus der sauzen, wordt door onze chef bereidt, voor de
carnavalslook en de gekkigheid. Een beetje roze is niet
mis, het kan allemaal op de Snis.
Wees een echte vrouw of vent en kom naar de tent!
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Ossekoppen nieuws
*Veel is er afgelopen jaar vernieuwd. Mensen gaan en mensen komen. Dank aan

Mirjam en MarAne voor al hun inzet achter de schermen voor het jaarlijks verschijnen
van deze uitgave. De nieuwe redacAe is gelijk fanaAek begonnen: ‘Ons boekske’ ziet
het levenslicht vanaf dit jaar op de Snis zelf, olewel deze uitgave wordt geheel in
eigen beheer gemaakt en gedrukt.
* Sinds vorig jaar hebben we nu ook ‘onze eigen zaterdagavond’, olewel
tegenwoordig is er een carnavalsbal op de Snis, de avond voor de optocht. Ook hierbij
nieuwe iniAaAeven: onze jongste garde kan niet alleen goed feesten , maar is ook
talentvol in het organiseren van een leuk carnavalsbal! De oude garde mag bier
drinken en helpen vegen..
* Zeedorp heel sinds jaren weer een havenfuncAe. Onze boot is daar in het najaar
gestaAoneerd op de gastvrije werf aan ligplaats nummer 49. Olewel het volgende
project heel zich aangediend. Met de verandering van het naamplaatje op de boot is
gelijk maar heel de boot aangepakt. De laatste make- over daneerde alweer van
2004. Enkele maanden lang is er door een aantal mensen onder leiding van Patrick,
Carl, Natascha en Isa, geklust en geverfd met een prachAg resultaat. U kunt dit straks
bewonderen in de diverse optochten.
*De website heel nieuwe webmasters: onder de bezielende leiding van Bas en Angèle
heel www.ossekoppen.nl een nieuwe look gekregen. U vindt er het hele jaar door
alles rondom ons carnaval en natuurlijk de leukste foto’s , check dus onze site, ook
voor de uitslag van de loterij !
*Onze jaarlijkse oliebollen -acAe was een succes, met de verkoop van zo’n 1200
vetbollen. Uiteraard ook weer dankzij zo’n gastvrij adres. ’s Nachts vers gebakken ‘in
het winkelken’ aan de Molenpad,waar doorgaans verse petanen, juin en eikes te
verkrijgen zijn. Naar verluid is het dit jaar zonder stroomstoring verlopen.
*Vernieuwd is ook onze sleepdienst voor de boot. We hebben een jaar lang, via
sociale media meegeleefd. Niet alleen de boot blinkt, ook de trekker ervoor!Hiermee
is alles weer 2.0 klaar voor de toekomst.
* Als we dan alles vernieuwen, dan is de Snisse Pliessie ook wel aan een nieuw
vervoermiddel toe. Aangezien het goud ook niet meer blonk, zijn we overgestapt naar
het meest ﬂeurige vervoermiddel wat je met carnaval maar kan vinden. Het is zelfs na
een kater een lust voor het oog!
*Velen proberen ‘m al jaren te boeken voor een bezoek, maar het is ze nog nooit
gelukt. Nee we hebben het hier niet over één of andere arAest, maar de baas van
onze provincie. Dhr Polman op werkbezoek bij d’Ossekoppen, gastvrije ontvangst op
het Zeedurp en met zijn privé chauﬀeur mee ‘on tour bij het wagentje kijken! ‘ Moak
ta mee..Follow ons facebook !
*Het is een goed gebruik bij een nieve Prins(es) dat er een aandenken komt in de
vorm van een pin of een speld. We hebben een mooie pin als aandenken voor de
derde Prinses van de Snis! Deze ‘musthave Ons Natas 2020’ mag natuurlijk niet
ontbreken op je revers als je op het Snisse carnaval loopt! We hebben er nog wel wat
in de voorraad: voor de inwoners van de Snis of andere lierebbers graAs te bekomen
bij onze Prinses!
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www.ilovezeelandappelsap.nl
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Van Gassen Vastgoed
Vanzelfsprekend.

Altijd bereikbaar! Zeven dagen per week
•
Pas betalen als je woning is verkocht
•
Directe samenwerking met Belgisch makelaarskantoor
•
Perfecte mix tussen digitaal en persoonlijk contact
•
Verkoop al vanaf € 1.987,-

Hooglandsedijk 12 • 4589 RW • Ossenisse
0114 - 686377 • info@vangassenvastgoed.nl

www.vangassenvastgoed.nl
20007 VGV A5 Advertentie v1.indd 1
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Oe wast ook weer...
Carnaval 2019 was er eentje om niet te vergeten. Dat het een bijzonder jaar
zou zijn was al op voorhand bekend, immers het zou de laatste keer zijn dat
Prinses Margaretha de scepter zou zwaaien.
Dat leverde voor en achter de schermen de nodige acAviteit op.
We begonnen als vanouds zou je al bijna zeggen, met de gezamenlijke
sleuteloverhandiging bij ‘de Burger ‘ in Hulst.
Met een mix van oude en nieuwe leden kwam aan de lange rij achter onze
Raad geen einde aan de roze sliert. Margaretha gaf een overzicht van al haar
jaren als Prinses en kreeg een staande ovaAe van alle aanwezigen in de
afgeladen hal. Ongetwijfeld een kippenvelmomentje in 25 jaar. Er namen
meer hoogwaardigheidsbekleders afscheid en dat zorgde voor een historisch
staAeportret.
In de optochten vorig jaar deden ook een aantal ouwkes mee voor ‘den leste
tour’, om meer plaats te gaan maken voor de jongere generaAe, die staat te
trappelen met veel enthousiasme. De gebrande cd voor de muziek op de
wagen, heel inmiddels plaats gemaakt voor SpoAfy. In elk geval moet er
géén Ossekop de wekker meer zenen om een nieuwe cd te branden voor de
volgende optocht: omdat nou net dat leuke nummer niet op de eerste cd
stond. Ook daarin zijn we weer vernieuwd.
Na een gebruikelijke tour langs alle plekken hier in de streek met overal
bedankwoordjes en laatste speeches op naar het Snisse carnaval.
Van schôôn weer gaan we naar minder schôôn weer, dat was ook wel een
dingetje in 2019. De teletekst die normaliter in de carnavalsperiode
constant op pagina 704 stond, heel ook plaats gemaakt voor al die
verschillende apps strijdend om de meeste zon en het minste wind met
Snisse Carnaval.
Maar voor het zover was, hadden we natuurlijk helemaal, spiksplinternieuw,
ons eerste ‘eigen zaterdagavond carnavalsbal’. Ook zo’n hersenspinsel van
onze jonge generaAe: als we toch alles hebben versierd en de zaal ingericht ,
waarom gooien we dan de tap niet open? Ze organiseren dus alles zelf , van
entree bandjes tot schoonmaak en de oude garde: die mag bier drinken en
meefeesten. Zo’n aanbod wordt niet afgeslagen! De moderne media wordt
ingezet voor een besloten bijeenkomst en voilà, Hof ter Nesse stroomt vol
met carnavalsvierders die het nog lang niet zat zijn. Bevriende
carnavalssAchAngen tonen zich van hun beste kant en komen onze avond
steunen, net als vele wagenbouwers uit de omgeving.
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Hof ter Nesse kleurt niet alleen roze , maar ook groene, rode, oranje en
blauwe sweaters hebben de overhand. Gelukkig zijn we met zowat alle
leden aanwezig en na een paar uur aanpoten is het zo zondag waar
omstreeks 01.00 uur de muziek uit gaat .We vegen niet alleen de bekers
maar ook de aanwezigen buiten, de zondag van het Snisse carnaval moet
immers nog beginnen.
Tijdens dit feest werken ook de apps gewoon door. Meer en meer wordt
duidelijk dat er bijzonder weer op komst is. Windkracht 6 wordt er
voorspeld. Het wordt er elk uur eentje meer en voor het laatste biertje die
avond getapt wordt , is wel al duidelijk dat er storm vanaf het Zeedurp
komt. Nou zijn we wel wat gewend op de Snis. Op t Zeedurp beschut door
d’n dijk, meewind is geen probleem, desnoods op het dorp blijven staan na
de optocht, alleen met loopgroepen laten starten, vele gedachten en
gesprekken gaan al heen en weer.
We besluiten op zondagmorgen om half 10 er een klap op te geven.Er is
nog weinig aan de hand op dat moment, maar de voorspelde piek ligt
tussen 1 en 3 uur ’s middags op die ene zondag op het jaar dat er optocht is
op Snis. Hoe vaak stormt het op een jaar op Snis? En hoe groot is de kans
dat dit valt op een dag. En dan precies op die twee uur optocht, de kans op
geld in de Oudejaarsloterij is groter. Spoed overleg ,met de welwilende
medewerking van de gemeente in de bovenzaal, geel een duidelijke
uitkomst , we gaan naar 10 en er is maar één conclusie mogelijk : de
optocht wordt afgelast. Ook hierin speelt weer de moderne Ajd een rol: via
een app is iedereen direct op de hoogte en ontplol de telefoon bij de
organisaAe. De al aanwezige wagens op Zeedorp worden met spanbanden
vastgezet en daar blijven ze voorlopig ook staan. Werkelijk iedereen springt
bij , chapeau voor de vrijwiligers, die de opgezene tenten zo spoedig
mogelijk weer in de kist in de schuur hebben.
Iedereen wordt opgeroepen gewoon te komen feesten en dat gebeurt
ook ! Na een gezellig limonadebal stroomt Hof ter Nesse vol. De
burgervader die,net als toen het zomer was Ajdens onze optocht in 2012,
verwacht alleen te staan met zijn sleutels kijkt zijn ogen uit.
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Ieder leel mee en geniet, dat er zoveel volk is.. Wagenbouwers op het
podium , een speciaal woordje , dat ene nummer wat net bij die bouwgroep
bovenaan staat, alles passeert de revue. Wat ook een revue wordt, is de
binnenkomst van vele oud leden van de Raad van Elf die in het geheim
gecharterd zijn voor het afscheid van Margaretha. Alle oude pakken zijn nog
eens uit de monenballen gehaald en van heinde en ver zijn oud -leden
gekomen om zich er in te hijsen, al dan niet met de knoppen nog dicht. Een
geweldige reünie met elkaar volgt en zorgt voor het hoogtepunt van de
middag voor onze club.
Na het afscheidscadeau van d’Ossekoppen, een speciaal handgemaakt
sieraad, is het de beurt aan de wagenbouwers voor de laatste ceremonie.
Overladen met cadeau’s en sjaals, als symbool voor de vriendschap van de
wagenbouwers , neemt Maragretha echt afscheid als Prinses der
Ossekoppen.
Op naar carnaval 2020 met een nieuwe Prinses, wie zou het worden?
Met die gedachten gaan velen ondanks de storm , voldaan weer naar huis.
Ieder die onze zondag in deze omstandigheden heel helpen slagen willen we
hierbij bedanken :
Een crosske , een sturm ,het deer ons nie..
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Van EE Groen Kapelle
Uw tuinkampioen
Wenst alle Ossekoppen een leutig Carnaval toe!
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Cultuurcafe
Eetcafe
Muziekcafe

elke zondag
live muziek!
’t Schallemaaj
Kipstraat 6
4589KR Ossenisse
0114 630446
06 46374215
schallemaaj@gmail.com
schallemaaj.weebly.com
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Prinsessenbal Zaterdag 30 november
Voor degenen die er niet waren: helaas je hebt het gemist, ons eerste
prinsessenbal!
Zoals jullie allemaal wel weten was 2019 Greetje haar laatste jaar, nu moesten
we natuurlijk een opvolger hebben en hoe kan die opvolger nu het best aan
de buitenwereld worden getoond? Juist door een prinsessenbal.
De laatste carnaval is er een stembus rond gegaan en hebben wij rond
gevraagd wie jullie dachten dat de nieuwe prinses zou worden. De uitslag was
wisselend dus hier zijn wij mee aan de slag gegaan.
En zo kwam onze Missverkiezing.Met presentatoren Lisa en Nicol, die het
publiek mooi meenamen langs onze deelnemers, zijn we begonnen met 8
deelnemers maar als snel vielen er 2 af.
Na het dansen en de quiz waren er nog 2 kandidaten over, dit waren Natascha
en Marcha, zij gingen de laatste banle in, deze bestond uit… wie het beste een
speech kon geven.
Uiteindelijk is de strijd gewonnen door Natascha en werd de dames van de
Raad van Elf voorgesteld.
Later kwamen alle prinsen nog om Ons Natas te feliciteren en kon het feest
beginnen.
Voor iedereen die er niet bij was, helaas weer een feestje gemist!
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Klaien met CV de Mutsen !
Carnavalswagens rijden niet zomaar. Daar komt heel wat bij kijken!
We willen in ons vernieuwde boekje dan ook meer aandacht besteden aan al het werk
wat er voor nodig is, de technieken die worden gebruikt en zaken waar velen geen weet
van hebben. We bezoeken dus voortaan elk jaar bevriende wagenbouwers om van hen
te leren.
Als eerste willen we dus 'gaan klaien” met CV De Mutsen. Op een donkere januari-avond
togen we dus naar d’Ouwe Stoof, waar De Mutsen hun domicilie hebben.
Je kan, tegenwoordig vaak via internet, een carnavalswagen kopen, poetsen of
verbouwen en vervolgens op pad gaan. Je kan ook beginnen bij het begin : dus je verzint
wat, zoekt daar wat plaatjes als voorbeeld bij en gaat dat helemaal zelf maken! Steeds
meer wagenbouwers in deze hoek doen dus ‘aan klaien’. De Mutsen hebben er al lang
ervaring mee, sinds 2012!
Eerst voorzichAg begonnen met een paar kleine popjes , maar daarna steeds meer en
groter, tegenwoordig wordt een groot deel van hun wagen ‘self made geklait’. Als je ziet
wat zij allemaal kunnen maken, kunnen we gerust stellen dat De Mutsen echte
Meesterklaiers zijn! Een Muts kan alles maken, zo hebben ze ook hun eigen kleimolen
geheel zelf in elkaar gezet.
De techniek die ze gebruiken is als volgt : van een bevriende boer wordt er grond, die na
het inschuren van peteners of andere gewassen overschiet, verzameld en nadat de
kleine penenen er uit zijn gehaald, wordt deze als grondstof gebruikt. Het moet ‘zwoare
klai’ zijn, toevallig komt de klei, die ze gebruiken, uit ’t Ôogland. Das een Snisse polder(!),
die bekend staat om de zware grond.
In een soort bakkersmolen wordt dan de klei geschept en met wat water er bij zodanig
vermengd, dat het een smeuïg goedje wordt. Met de kruiwagen wordt de klei weer
uitgekipt bij ‘de Klaiers.’
Voor een Muts gaat kleien, is er een mal gemaakt van bouwgaas , waarbij de gaten van
het net worden verkleind, zodat de klei er niet doorheen valt. Hiermee heb je dan een
soort geraamte in de vorm van de pop of datgene wat het moet worden. De smeuïge klei
wordt met de blote handen uitgesmeerd over het geraamte totdat het goed is verdeeld.
De klei is door de molen lekker warm dus geen kouwe pollekes bij het smeren..
Als volleerde stucadoors wordt, ook na een paar biertjes, alles perfect glad gestreken en
moet de klei gaan drogen. Bij de Mutsen hebben ze op die manier na zoveel jaar echte
klai-meesters in huis gekregen, die luisteren naar de naam Gijs, Janniek en Maarten H.
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Als de klei is opgedroogd, wordt het met frietvet ingesmeerd om een vene laag te maken
tussen de klai en polyester matjes, die vervolgens worden opgeplakt. Hiermee krijg je dus
‘in het polyester’ de vorm van datgene wat je wilt maken. De polyester wordt dan nog
bewerkt met hars voor wat meer stevigheid.
Als heel dat zaakje ook weer droog is gaat, echt waar, de slijper er in ! Door het ijzerwerk
en de zware klei weegt een wagen veel te zwaar, dus de klei wordt er weer van onder
gehaald en dat geldt ook voor het ijzerwerk. Nadat de boel weer dicht is gepolyesterd,
begint het verven. Het hele proces voor een pop klaar is, kan wel een paar weken duren,
maar een Muts kijkt niet op een uurtje hobbyen. De gezelligheid onder elkaar,een biertje
er bij, daar doe je het ook voor..
Een pop maken is al knap, een bestaand iets maken is nog veel lasAger. Het moet het dan
dus ook echt op lijken! De Mutsen leggen dan ook de lat hoog. Ze zijn gespecialiseerd in
het namaken van stripﬁguren, begin daar maar eens aan! Iedereen kent ze wel, de
beroemde wagens van de Mutsen: de wagen van Lucky Luke en de Daltons en de wagen
met Asterix en Obelix, ze zijn niet van echt te onderscheiden! De Eleling en Disney Paris
hebben zich dan ook al gemeld aan d’Ouwe Stoof.
De self made poppen van de Mutsen zijn zeer geliefd en gaan na het carnaval op de Snis,
het hele land door. Poppen van de Mutsen zijn nu te bewonderen van Limburg tot
Overijssel!
En die Mutsen daar heb je nou eens wat aan: ze poetsen niet alleen de hele streek, maar
leven ook duurzaam daar aan d ‘Ouwe Stoof. Ze gebruiken al hun ijzerwerk opnieuw en
ook op die hele goeie ‘klai uit ons Snisse Ôogland ‘, zijn ze natuurlijk heel zuunig, die kom
gewoon weer terug in hun molen!
Of het geklaide wel allemaal naar wens was, wordt uiteindelijk natuurlijk bepaald door
Bren, die vaak komt kijken of datgene wat ze gecreëerd hebben wel door de beugel kan.
Bren wil het niveau hoog houden, immers De Mutsen rijden ieder jaar met de mooiste
creaAes voor de hoogste prijzen! Het zal dit jaar niet anders zijn.
Mutsen bedankt voor jullie gastvrijheid en uitleg, wij hebben ervan genoten en veel
geleerd. We zijn benieuwd met welke creaAe jullie dit jaar weer voor de dag gaan
komen !
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Rubber dakbedekking
De ideale dakbedekking voor
* nieuwbouw
* renovatie
van platte daken
Zowel zakelijk als particulier
Afrikaweg 12 4561 PA Hulst
Tel. 0114-370345
E-mail: info@rubiotech.nl
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Scheldeboulevard 1 - 4531 EJ Terneuzen - Tel. 0031-(0)115-616000
www.brasseriewestbeer.nl
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Ossekoppen On Tour
7 & 8 februari

Bezoek aan de wagenbouwers. Wij nemen koﬃe/thee
en wat lekkers mee, om onze waardering te uiten, voor al
het werk dat ze doen. We gaan langs bij alle bouwers die
in onze optocht mee rijden, dat is best divers, tussen
Koewacht,Ossenisse, Stuiverstraat tot d’ Ouwe stoof.

15 februari

Zijn wij te gast bij de Polderjongens in Hengstdijk, waar
we van start gaan met het kindercarnaval om 14.00 uur.
Na de optocht is er een gezellig feestje bij de Schuur in
Hengstdijk.

21 februari

Om 19:30 uur is de oﬃciële opening van het carnaval
2020. Wij halen onze sleutel van Ossenisse op in de
grote hal van het stadhuis van de Gemeente Hulst. Wel
spannend voor onze nieuwe Prinses Natas, we wensen
haar veel succes en leut. Alle Raden van Elf uit de
gemeente zijn hier aanwezig, er volgt een gezellig samen
zijn. Na dit oﬃciële gedeelte, volgt een bezoek aan de 30
plus party in de tent van de Vogelpiek.

22 februari

Deelname aan de optocht in Vogelpiekland te
Vogelwaarde, waar we na de optocht een bezoek
brengen aan de tent van de Vogelpiek. ’s Avonds gaat de
Raad langs bij het feestje op Vogelwaarde en brengen
we een bezoek aan de Djerken te Graauw.

23 februari

Deelname aan de optocht bij de Lamsoren te
Lamswaarde, waar we na de optocht een bezoek brengen
aan de Luifel in Lamswaarde.
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24 februari

Bezoeken we al jaren trouw de optocht in Terhole,
hierna zakken we af naar Hulst, waar we een bezoek
brengen aan de Ulster Ouse Maﬁa op de Grote markt.
Hierna genieten we met de gehele Raad en aanhang van
een gezamenlijk samen zijn en diner waarna we weer
fris vertrekken naar Kloosterzande naar het Bal Masqué.

25 februari

Deelname aan de optocht in Kloorianenland te
Kloosterzande. Na de optocht brengen we een bezoek
aan de Linde in Kloosterzande. We sluiten de dag
gezamelijk af met een lekkere voedzame maalAjd.

29 februari

Om 10:00 beginnen we in Hof ter Nesse in Ossenisse
met de voorbereidingen van ons eigen feest. We starten
natuurlijk met iets lekkers bij de koﬃe. Daarna richten
we het dorpshuis verder in en word er ondertusssen de
ouderen van het dorp bezocht. De jeugdprin(es) komt
het tenue passen en mag met alle vrijwilligers
meelunchen.
Om 20:30 begint de a_erparty op de Snis, tot 01:00!

1 maart

Carnaval op de Snis, verderop vind je een gedetaileerd
overzicht van wat er die dag allemaal gebeurd in
Ossekoppenland!
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Afterparty
bij

d’ Ossekoppen

Wegens groot succes en om februari eens goed af te
sluiten!!

Zaterdag 29 februari
20:30 tot 01:00
Hof ter Nesse (Ossenisse)

Carnavalsdag der Ossekoppen zondag 1 maart 2020

13:00

Inschrijven loopgroepen op Zeedorp 39, (of op
voorhand 06-27178359) en onder het genot van een
drankje wachten op de start van de optocht!
Vraag aan de wagenbouwers om het
inschrijvingsformulier, wat op de website te verkrijgen
is, Ajdig in te sturen, samen met een kopie van het
verzekeringsbewijs. (www.ossekoppen.nl > Carnaval
2020 > Inschrijven wagens)

13:00

Limonadebal in Hof ter Nesse met DJ Patrick Roelands:
de allerkleinste mogen onder muzikale begeleiding
lekker los gaan onder de deskundige begeleiding van de
jeugdprins(es) en de raad van Elf.
Alle kinderen zijn van harte welkom: graAs limonade
met een leuke anenAe en er zijn leuke prijzen te
winnen!

14:30

Start van de grote carnavalsoptocht vanaf het Zeedurp
door de Snis, geniet van de pracht en praal!

15:30

Start van het carnavalsbal met DJ Patrick Roelands in
Hof ter Nesse

16:30

Teruggave sleutels door de diverse Prinsen aan onze
burgemeester Jan Frans Mulder in Hof ter Nesse

17:30

Prijsuitreiking van de carnavalsoptocht 2020 in Hof Ter
Nesse

23:59

Sluiten we weer een prachAg Carnaval af op de Snis
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Beschikbare prijzen
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Limonadebal zondag 1 maart 13:00
Aan alle Ossekopjes,
Carnaval begint voor jullie al een weekje eerder op Hengstdijk, maar
de afsluiAng van de carnaval is natuurlijk voor jong en oud op
Ossenisse! Zoals ieder jaar beginnen wij ons carnavalsfeest op zondag
weer met ons kindercarnaval.
Gezellig voor de optocht samen met onze Raad van Elf feesten op de
leukste carnavalsmuziek. Lekker gek doen met vriendjes/
vriendinnetje, broertjes of zusjes. Natuurlijk zijn ouders en andere
familie ook welkom om het carnaval op Ossenisse op deze manier met
ons te starten.
Van al dat gespring en gehos krijg je natuurlijk ook wat honger en
dorst, daarom staat er voor ieder kind een graAs zakje chips en glas
limonade klaar. Aan het eind van de middag maak je kans op leuke
prijzen. Ieder kind gaat sowieso naar huis met een leuk prijsje!
Wanneer je voor een dubbele prijs wilt gaan, kun je ook alAjd nog
meelopen in de optocht!
Kortom, trek je leukste carnavalsou•it nog voor een laatste keer aan
en kom gezellig met ons feesten in Hof ter Nesse.
Zet het op de kalender: Zondag 1 Maart, 13.00 uur, Kindercarnaval
op de Snis in Hof ter Nesse
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Route optocht
Tijdens de optocht verzoeken wij de route vrij te houden van auto’s om hinder
en schade te voorkomen. Verkeers regelaars zullen ter plekke staan om de
route af te sluiten Ajdens de optocht.
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Mr. F.J. Haarmanweg 50a 4538 AS Terneuzen 0115 - 622 634
info@abcpromotion.nl www.abcpromotion.nl

• Dakbedekking • Lood- en zinkwerk • Gas- en waterfitter •
• Sanitaire installaties • Centrale verwarming •

Tel. 0114 681745
www.buijsseloodgieters.nl
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Gelegen aan de oevers van de Westerschelde
Geniet van onze gezellige camping en kantine met
terras voor een hapje en een drankje
Ideale stopplaats tijdens uw fietstocht
Perfect gelegen voor sportvissers.
Bruno en Stephanie staan samen met hun team klaar om
van uw daguitstap of vakantie een onvergetelijk moment te
maken

Knuitershoek 6
4589RL OSSENISSE
Tel : +31(0)114-686379
Gsm: +31(0)653820503
www.campingmussenist.nl

info@campingmussenist.nl
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Jeugdprinses 2019, Anne
Hallo,

Ik vond het erg leuk om jeugdprinses te zijn.
Het was wel erg jammer dat de optocht niet door ging, maar als nog was het
erg leuk.
Zaterdags heb ik geluncht met de Ossenkoppen en de cape gepast.
Eerst het kindercarnaval gevierd, en mocht ik de prijzen uitreiken.
Daarna heb ik gedanst, gehost, gesprongen met veel lol.
Ik ben op de foto geweest met de burgemeester en veel prinsen.
Het was gaaf dat ik als enige jeugdprinses bij prinses Margretha mocht zijn.
Ik vond het een super leuke dag, en als ik later groot ben sluit ik me zeker aan
bij de Ossenkoppen
Ik vind het wel erg jammer dat prinses Margertha gestopt is.
Ik zou het nog wel eens willen zijn alleen dan met prinses Natascha.

Groet Anne, Jeugdprinses 2019
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JEUGDPRINS OF PRINSES GEZOCHT!

2017: Prins Zlatan
2018 :Prins Connor
2019: Prinses Anne
2020: ????????
Wie volgt onze Jeugdprinses Anne op ! ! ? ?
Wordt het weer een Prinses of hebben we weer een Jeugdprins
Wil jij een vene baan met carnaval op de Snis.?
Eentje die je nooooit meer vergeet?
Blader dan niet verder en lees wat je er voor moet doen !
Voor de 4e keer weeral in de geschiedenis der Ossekoppen, het is inmiddels niet
meer weg te denken in ons Snisse carnaval, zijn we op zoek naar een

JEUGDPRINS of PRINSES
Natuurlijk bieden we ook in 2020 weer de kans om jeugdprins of prinses te
worden bij d’Ossekoppen !
Daarmee kom je extra in het zonnetje te staan en assisteer je onze kersverse
nieuwe Prinses Ons Natas voor haar eerste keer en de Raad van Elf bij tal van
taken hjdens het Snisse Kinder Carnaval!
Afgelopen jaar was Anne onze jeugdprinses in de geschiedenis. Hoe vet dat wel
was, kun je van haar lezen elders in dit boekje!
WIJ : zorgen voor die passende ou=it om goed voorbereid te zijn op deze leuke
Job!
Iedereen kan zien dat jij de Jeugdprins(es) van de Snis bent
JIJ : hebt er heel veel zin en beleeD een onvergetelijk weekend!
*Je bent woonachAg op de Snis of hebt Snis bloed
*Je zit op de basisschool, van groep 1 t/m groep 8
*Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent
*Je ouders geven toestemming dat je hier aan meedoet!
Vervolgens wacht jou een druk programma!
Op de zaterdag van het Snisse carnaval wordt je verwacht tegen de middag in
Hof ter Nesse waar wij je zullen ontvangen met wat lekkers. Vervolgens wordt je
ou•it aangepast.
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Vanaf dan ben jij de jeugdprins of prinses! Jij alleen eet met ons mee samen
met de Raad van Elf en alle vrijwilligers in Hof ter Nesse, zodat je weet met wie
je allemaal de andere dag een geweldig feest gaat vieren !
Op de zondag van het Snisse Kinder Carnaval is het helemaal te gek!

We zenen je in het zonnetje Ajdens het limonadebal!
In jouw ou•it krijg je speciﬁeke taken Ajdens het kinderfeest.
Natuurlijk ben jij degene die helpt bij de prijsuitreiking van het limonadebal.
Jij vaart mee boven op de boot naast Prinses Ons Natas hjdens de optocht
van Zeedorp naar de Snis.
Na aﬂoop wordt je weer opgehaald door je ouders
Opgave voor deze geweldige taak voor 25 februari via email
info@ossekoppen.nl met vermelding van 06 nummer waarop ouders hjdens
dat weekend bereikbaar zijn. Op 27 februari zullen wij berichten wie uit de
aanmeldingen is geloot. Natuurlijk volgt een blijvend aandenken aan deze
speciale dag waardoor je deze nooit meer zult vergeten ! !
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Bondewel IST B.V.

Beneluxweg

www.bondewel

Beneluxweg 4

4538AL Terneuzen

ww.bondewel.nl

verkoop@bondewel.nl

Bondewel IST B.V.

T:0115-211000

Beneluxweg 4

4538AL Terneuzen

www.bondewel.nl

verkoop@bondewel.nl
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T:0115-211000

Meer dan
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud
Contact?
Kloosterzande:
Tel. 0114 - 69 02 3 1
Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

VOOR
PARTICULIER &
ZAKELIJK

ILONA
ONTWERPT

INTERIEURONTWERP
ADVIES & STYLING
+ 31 (0) 6 30 23 32 64
info@ilona-ontwerpt.nl
www.ilona-ontwerpt.nl
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Machinaal gebord rde logo s en eks en
voor bedrijven, particulieren en verenigingen.
Esmiralda Borm-de Nijs
Groot Cambrondijk 9 4581 RR Vogelwaarde
Tel: 0114-315860
Email : borduur@kpnmail.nl

MdM

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF

STUC

STUCWERK * BUITENGEVELS * LIJSTWERK * DECORATIEVE TECHNIEKEN

MdM-stuc wenst u nun
leutigen Carnaval!!
Proost!
M DE MAAT * TEL: 0647076658 * E-MAIL: MDMSTUC@GMAIL.COM
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De Raad van Elluf d’ Ossekoppen
Mensen komen, mensen gaan: maar d’ Ossekoppen blijven
doorgaan!
Met prinses Ons Natas aan het stuur en samen met alle leden wordt
het een carnaval om niet te vergeten.
Leden uit het heden en verleden, bedankt voor jullie inzet, inspiraAe
en voor de leut!
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Ook ambulant
Margrietstraat 1
4587 BD Kloosterzande
0114-683235
06-23150008

FYSIOFIT DELTA
OUDE ZOUTDIJK 4
4561 HP HULST
0114-315724

FYSIOFIT
PAST. VERSTERPLEIN 11
4587 CW KLOOSTERZANDE
0114-682386

WWW.FYSIOFITZEELAND.NL

INFO@FYSIOFITZEELAND.NL
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Webshop voor het betere notitieboek

www.hetnoteerhuis.nl
kom je je besteling graag afhalen in Ossenisse
gebruik dan code HRATSVER

www.two-trees.eu
Ossenisse
annemiek@two-trees.eu
06-319.50.512
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annemiek_twotrees

Annemiek Hamelink

keramist - specialiteit porselein
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HORIZONTAAL
1 Samenzijn op de Snis

45 Twee keer per dag aan Putjesstrand

8 Komt elke dag voorbij het Zeedorp

46 Lidwoord

13 Europees Monetair Instituut (afk.)

47 Rijksvoorlichtingsdienst (afk.)

14 Wiskundig symbool

49 Te boeken aan de Westdijk

15 Openbaar vervoer (afk.)

50 Romeinse keizer

16 Zangvogel

52 Roemen

17 Zwemt tussen Zeedorp en de Snis

53 Vroeger te koop aan Dorpsstraat 19

18 In wapen van de Snis

55 Geestverschijning

19 Ongewenst voor onze zeedijk

57 Met Snisse carnaval aan Kipstraat

21 Europeaan

58 Afschuwelijk

22 Steek

60 Oppervlaktemaat

23 Onregelmatigheidstoeslag (afk.)

62 Deel van een hand

24
25
26
28

63
64
66
68

Een zekere
Wasgelegenheid
Telwoord
Tevens

Lof
Merkteken
In orde
Ja (Spaans)

29 Meisjesnaam

69 Een persoon

33 Besloten vennootschap (afk.)

72 Proost

34 Heerlijk met Snisse carnaval

73 In tuin bij Hof ter Nesse

36 Te winnen met Snisse puzzel

75 Gevangenis

40 Zeldzaam in Snisse polder

76 Wordt vernieuwd aan Zeedorp

41 Is niet bij de Snisse Raad

78 Reeds

42 Woordgebruik

81 Dierengeluid

43 Overblijfsel

83 Staat van bewusteloosheid

44 Te koop aan de Molenpad

85 Drie op een rij in Dorpsstraat
86 Megabyte (afk.)

VERTICAAL
1 Hoeveelste Prinses op de Snis

39 Leeft aan de Prinsenbout

2 Grootmoeder

41 Knijpafdruk

3 Etappe

46 Beddengoed

4 Ligt aan de Knuitershoeksestraat

48 Dokter (afk.)

5 Aangespoeld aan 't Hellegat

49 Inzicht

6 Kortste straat op de Snis

50 Ongewenste stemming met Snisse carnaval

7 Niet lang

51 Werkt niet met Snisse carnaval

8 Rijdt niet op de Snis

54 Hulde

9 Gestoken in het Hellegat

56 Onder andere (afk.)

10 Niet droog

59 Hechtmiddel

11 Kunstmatige inseminatie (afk.)

62 Wereldgodsdienst

12 Kleur

65 Afweergeschut

20 Atoomdeel

67 Lichaamsdeel

22 Familielid

70 Nee (Engels)

25 Meisjesnaam

71 Aantal kampeerplaatsen op de Snis

27 Boomsoort

72 Politieke partij

30 Pus

74 Meisjesnaam

31 Stroef

77 Lichaamsdeel

32 Dijk in de buurt van de Snis

79 Vreesachtig

33 Commando

80 Eten (verleden tijd)

35 Ingenieur (afk.)

82 Jongensnaam

37 Radium (afk.)

83 Lengtemaat

38 Vloedgolf

84 Rivier in Rusland
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De liefhebbers kijken er weer naar uit , de enige echte SNISSE PUZZEL! !
Zoals U weet dient U voor de oplossingen bekend te zijn op de Snis ! !
En weet u het niet vraag vrienden, familie of bekenden of aan de toog ..
De taart gebakken volgens geheim recept is geliefd want de inzendingen zijn soms talrijk..
Inzendingen enkel handgeschreven voor 5 maart in de brievenbus van 't Schallemaaj dingen
mee naar de delicatesse die bij u thuis wordt bezorgd!
Veel puzzelplezier!
NAAM :_________________________________________________________________

ADRES :

______________________________________________________________

WOONPLAATS :_________________________________________________________
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Sinds 2000 onafhankelijk financieringsadvies en ondernemerscoach
Tom K.M. Willaert – Hooglandsedijk 3 – 4589 RW Ossenisse
Telefoonnummer: +31 6 22 90 90 01

Financial Engineer
• Breed (internationaal) financieringsnetwerk
• Bancaire financieringen
• Debiteurenfinanciering (oude en nieuwe school)
• Leasing (on- & off balance)
• Informal investment
• Innovatiefinanciering
• Crowdfund begeleider van het 1e uur!

Strategisch sparringpartner
Bruggenbouwer
Welkom voor een echt gesprek!
Financiering is hang- en sluitwerk
Samen bouwen van onderop
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Adresgegevens
Axelsedam 3
4531 HH Terneuzen
Telefoon: 0115 - 69 48 51
E-mail: terneuzen@veldsink.nl
www.veldsink.nl
Openingstijden
Van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur *
71

72

Loterij
Beste Carnavalsvrienden!
Ook dit jaar organiseren we weer

ONZE GROTE LOTERIJ
Zoals jullie van ons gewend zijn, is ook dit jaar de
hoofdprijs weer een

WEEKENDJE WEG!!!
(Twee nachten in een hotel naar keuze binnen heel Nederland!)

Natuurlijk hebben we ook nog tal van andere mooie
prijzen te verloten!
De loten kosten slechts €1 per stuk.
Al onze leden verkopen loten, dus trek gerust aan onze
jas als je ons aan de deur hebt gemist.

De trekking wordt gehouden op vrijdag 6 maart in
’t Schallemaaj, Kipstraat 6 Snis
U bent natuurlijk van harte welkom, zodat u uw prijs
direct in ontvangst kan nemen!
Wij danken u hartelijk voor uw steun!
Namens alle leden van d’Ossekoppen
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K+ Mediation en Counseling
voor persoonlijke en zakelijke ondersteuning

Mediation

•
•
•
•
•
•

scheiding
burenruzie
familieperikelen
ontslag/arbeidszaken
gesprekken tussen zakenpartners
fusiegesprekken
Coaching

•
•
•
•
•

depressie
burn-out
relatieproblemen
verlies en rouwverwerking
omgaan met (chronische) ziekte
(bijvoorbeeld kanker)
• twijfels m.b.t. zingeving (geloof)
• moeiteloos leven
Counseling
• trainingen
• advies
voor informatie:
Drogendijk 2, 4588 KK Walsoorden
0114 - 851 779
info@kplus.nu
www.kplus.nu
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Wist U dat.. Nee dat wist U nog niet ..!
Karlijn de polder heeft verruild voor het leven in de grote
stad
We tijdens afgelopen carnaval een poll hebben gehouden wie
de nieuwe prinses zou worden
We wel ‘twee boten vol’ konden vullen van alle namen
De leeftijden nogal uiteen liepen
De poll eigenlijk het hele jaar door liep
We toen wel drie boten vol hadden
We het toch maar intern hebben gezocht
Veel buitenstaanders echt geen idee hadden wie het werd
Dit ‘het echte geheim van de Snis’ was
Ook in Ulst ze inmiddels van zulke tv genoeg hebben
We voor de nieuwe groepsfoto alle schoenen uit de kast
trokken
Dit jaar de pop op de Walen-oek staat, maar ook nog bij een
andere Waal op d’n oek komt
Deze Waal Sarah gaat zien
We ‘m daarom maar gelijk verhuizen naar het Zeedurp
Nadine blij wordt van lege emmers
Dat we zelfs vliegende schotels kunnen bakken
Nena soms wittekes ziet
Dit niet haar bier betreft
Dat Hilair geniale ideeën heeft
Er al patent is gelegd op een nieuwe broedmachine
Eva onze chef aankleding geworden is
Ze ook voor de lekkerste koeken zorgt
Er geen taxi’s naar de Snis rijden
Uber hier ook niet werkt
De gemoedelijkheid bij ons zo groot is dat je altijd wel met
iemand mee kan
Esther en Martijn toppers zijn
Vroeger Ben en nu ’t Schallemaaj ons bij tekorten voorziet
Ons bord op D’Roole de storm niet heeft overleefd.
Er dus nog iets vernieuwd wordt bij d’Ossekoppen
We na ‘t nieuwjaarstentje naar Storm hebben gezocht in t
Schallemaaj.
Dit bij sommigen van ons de dag daarna ook voor weinig leven
heeft gezorgd
Onze loterij ook in zwaar weer zat
Er nu toch weer volop kans is op mooie prijzen
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We afscheid hebben genomen van Mirjam, Matthijs en Sonja
Hun bedanken voor alle inzet en enthousiasme.
We ook 6 nieuwe leden hebben
We Bas, Niek, Maxime, Chayenne, Manouk en Annabelle van harte
verwelkomen bij de club!
De dames ook te bewonderen zijn op de boot
Niek ook de Pliessie zal gaan versterken
We niet alleen een nieuwe Prinses, maar ook een nieuwe voorzitter
hebben
Dit dezelfde persoon is
Onze jaarlijkse barbecue niet in de zomer viel
Je in het stookhok van Wilma en Nol goed kunt BBqen
De bijkeuken van Nol en Wilma ook als stemlokaal dient
Onze nieuwe vlagskes een heel jaar in de bomen hebben gehangen
Op zaterdagavond we aan sluitingstijd vastzitten
Als het gezellig is vlug laat is
We daarom ieder aanraden op tijd een bandje te komen halen bij ons
welkomstcomité
Lisa vergadert op haar paard
Peter zijn camera in de wilgen dient te hangen
Dit loslaten heet;)
Hij hiermee moeite heeft
We hier allemaal weleens last van hebben.
Angèle en Eva onze nieuwe papperazzi zijn
Alles met stilzwijgende toestemming op onze website verschijnt
U bij deze gewaarschuwd bent
De Prins van Vogelwaarde toch echt Judocus II heet
We Prins Bartolomeüs veel succes wensen in zijn eerste jaar
Omdat hij al graag een biertje kwam drinken bij ons, we d’r alle
vertrouwen in hebben
De nationale omroep voor hun vacature ook onze presentatrices heeft
benaderd
Ze niet voor het geld kiezen, maar voor onze vriendschap
We twee bijzondere kandidaten hadden voor de nieuwe Prinses
We daarin ook met onze tijd meegaan
Ook Prins Lu en Denniekes het damestoilet van Hof ter Nesse bezoeken
Er daar een nieuw record is gevestigd met hun plee selfie
We nu wachten op een Prins(ess)en foto aldaar
Anouk over de plas carnaval viert en ons van daaruit volgt
Isa het bestuur is komen versterken
Ze gelijk tot chef vrijwilligers is benoemd
We blij zijn met onze jonge garde die van alles oppakt
We met heel veel zin daarom het carnaval weer tegemoet gaan !
Een boekje ontwerpen, drukken , vouwen en nieten toch best veel werk
is;)
Maar dat best gezellig is als je dat samen doet
Dat Patrick een fijne schilder is
Carl best goed is in improviseren
en Hilair ook
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Bezoek aan ouderen en zieken
‘We zijn een gezellige club mensen die graag samen eens buiten komt
met als gemeenschappelijk kenmerk ‘De Snis’’
U leest het elders in ons boekje. Het is niet alAjd feest in het leven en
veel is er veranderd bij d’Ossekoppen afgelopen jaar, een andere boot
en een nieuwe Prinses, maar oude goede gebruiken blijven bewaard.
Buiten het carnavalsgedruis om willen we ook dit jaar weer dus onze
aandacht besteden aan al degenen die het carnavalsfeest om wat voor
reden dan ook misschien niet met ons mee kunnen beleven.
Dus gaan we niet alleen on tour langs feestkes , maar besteden we ook
weer aandacht aan de zieken en ouderen op ons dorp.
Zoals gebruikelijk zal op zaterdag 29 februari Prinses Ons Natas dus met enkele
leden van onze Raad van Elf touren ‘op en rond de Snis’ bij al de ons bekende
zieken en ouderen en daarbij een anenAe overhandigen. U kunt ons
verwachten tussen 10 en 12 uur.
Kent u iemand die we kunnen bezoeken die dag, meld deze dan even
aan via de mail info@ossekoppen.nl of bel 0114-682168.

CWBV Magdalenastraat 18.
CWBV Magdalenastraat staat voor Carnavals Wagen Bouw Vereniging Magdalenastraat.
Deze vereniging staat voor de gezamenlijke belangen van alle carnavalsverenigingen die
bouwen in de carnavals bouwloods van de gemeente Hulst.
Daarnaast organiseert de Magdalenastraat op vrijdagavond 2 weken voor het carnaval het
jaarlijkse “Woagentjes Kaiken”. (Dit jaar op vrijdagavond 7 Februari 2020)
Op deze avond is iedereen welkom om te komen kijken naar de in aanbouw zijnde
carnavalswagens en maken AHC de Vossen, de Steense Ranen en de Clingse
Kriekenpuners hun stoetvolgorde bekend.
Ook organiseren wij al sinds 1998 de Zeeuwse Carnavalsmarkt die ondertussen
tradiAoneel op zaterdag 3 weken na carnaval plaatsvindt.
Tijdens deze markt worden allerlei wagens, poppen en kleding te koop aangeboden.
Vorig jaar werd deze carnavalsmarkt alweer voor de 22e keer gehouden en was er ook een
groots jubileumfeest.
Door het grote succes van dit jubileumfeest heel de Magdalenastraat besloten dit jaar
weer een feestavond te houden op de avond van de carnavalsmarkt.
De carnavalsmarkt en feestavond Partyvibes vind dit jaar plaats op Zaterdag 14 Maart
2020 in de carnavals bouwloods aan de Meridiaan 48 te Hulst.
De carnavalsmarkt 13:00 - 20:00 en feestavond Partyvibes 20:00 – 01:00 zijn voor
iedereen graAs toegankelijk.
Dus langs deze weg willen wij dan ook iedereen uitnodigen voor deze Aler-Carnavals
party!
Wil je meer informaAe over onze acAviteiten? kijk dan eens op onze facebookpagina:
Facebook.com/magdalenastraat
Namens CWBV Magdalenastraat
Yannick Wentzler

Carnavalsstichting D’OSSEKOPPEN
Ossenisse

We kunnen wel van alles willen, maar als klein dorp kunnen wij het niet
alleen
We prijzen ons gelukkig dat zovelen carnaval komen afsluiten op de Snis
........en meedoen in onze optocht !
Deze tekst plaatsen we elk jaar in ons boekje, om een ieder die het mogelijk
maakt dat we op de Snis carnaval kunnen vieren, op deze wijze te bedanken.
In 2019 hadden we voor de tweede keer in onze 30 jarige geschiedenis geen
optocht.
Geen lange sliert van schitterende wagens onder de dijk.
Geen drukte op het Zeedorp, geen koffiebar maar windkracht 9 á 10 over de
zeedijk.
Geen bier aan de Kipstraat of delicatesses uit onze eettent.
Onze burgervader die dacht mee zijn sleutels te blijven zitten..
Toch hadden we een geweldig feest in onze feesttempel Hof ter Nesse!
Volle bak op de Snis, omdat een ieder die het carnaval (op de Snis) een
warm hart toe draagt tegenwind naar de Snis kwam om samen het carnaval
af te sluiten.
Hartverwarmend voor ons en geweldig om te zien.!Een croske ,een sturm ,
het deer ons nie..

Bij deze willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan ons carnaval in 2019, ook speciaal aan al onze
vrijwilligers en natuurlijk heten wij ieder weer:

VAN HARTE WELKOM
ZONDAG 1 Maart 2020
ZORG DAT JE ER WEER BIJ BENT ! !

