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Zondag 6 maart !

Geen optocht, toch een klein feestje
voor jong en oud op de
" Snis #

d’Ossekoppen krant 2022

Beste mensen,
Al is het in een afgeslankte vorm, toch bieden we u hierbij ons jaarlijkse krantje aan.
Afgeslankt, omdat carnaval wederom niet doorgaat in de vorm die we zo graag zouden
wensen. Weer geen vette beats en prachtige creaties op ons dorp, geen file vorming in de
polder en geen vertier.
Een hard gelag voor al degenen die zo graag willen. Al die wagenbouwers, raden en
vrijwilligers die een jaarlijks rondtrekkend volksfeest maken in de dorpen van onze regio.
Het licht blijft uit in de boerenschuren en de wagens op stal. Sommige plaatsen doen het nu
al 3 jaar zonder optocht , omdat de weergoden roet in het eten gooiden. Wij prijzen ons nog
enigszins gelukkig met een fantastische afsluiting van carnaval op de Snis in 2020..
Maar niet alleen sneu voor de diehards, maar ook zo belangrijk voor de leefbaarheid in de
dorpen en natuurlijk, ook vele inwoners uit de streek missen het feest der feesten. Het
verschil tussen wel en geen carnaval , als pleister op de wonde zo treffend naar voren
gebracht door Rien Serpetien.
Los van geen optochten, de groepen mensen die plezier hebben in de voorbereiding
samen, de feestdagen achter elkaar, de leut samen.. we zullen het dit jaar aangepast
vieren.
Toch hebben we als Ossekoppen afgelopen jaar ook niet stil gezeten. De Snisse Feesttas
die voor een ‘verplaatst feestje’ zou moeten zorgen was een enorm succes! U leest er
meer over in dit krantje.
Met onduidelijkheid dit jaar over wat we kunnen of mogen tot zo kort voor carnaval, is het
lastig om wat te regelen voor dit jaar.
Duidelijk is wel dat we op de zaterdag voor ons Snisse carnaval een mooie traditie in stand
houden met het brengen van een attentie aan onze zieken en ouderen op de Snis en
omliggende polders.

Zondag 6 maart 14:00 tot 21:00
Gezellige Carnavalsmiddag Dorpshuis Hof ter Nesse in
Ossenisse
Bij deze willen we ieder uitnodigen om in een gezellige sfeer elkaar weer te ontmoeten,
dorpsgenoten , collega stichtingen, wagenbouwers en vrijwilligers. We gaan er gewoon een
leuk zondag feestje van maken! Iedereen is welkom !
Om toch verder wat tradities in stand te houden hebben we ook dit jaar voor de liefhebbers
de enige echte Snisse Puzzel weer in de aanbieding.
A ge toch nie de deur uit wil vanwege de corona een schoon verlet… Test uw kennis van de
Snis .. ge zijt er in ieder geval even zoet mee en wie weet winde nog wa oak!
Eind dit jaar hopen we dan toch echt weer eens buiten te komen , dan hopen we namelijk
ons 33 jarig bestaan te vieren. In dit krantje vindt u alvast een voorproefje ‘mee wa leuks
uit d’ouwe doos’.
Mensen outer de moed in en ouda gezond. !
En veel leesplezier met ons krantjen..

Namens alle Ossekoppen van de Snis
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Komst van de bouwloods
Ieder die wel eens een optocht bezoekt hier in de regio kijkt zijn ogen uit.
Anders dan in pakweg een willekeurige grote stad in het Brabantse , bouwt men hier in de
streek enorme carnavalswagens.
Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar er komt een enorme hoeveelheid werk bij kijken.
Dit dan midden in de wintertijd, waarbij een dak boven je hoofd wel het minste is.
We kennen als Ossekoppen hun locatie problemen natuurlijk als geen ander door het
‘Wagentje kijken”.
In vaak verouderde boerenschuren moeten wagenbouwers een plaatsje zien te vinden, het is
niet ideaal, maar blij dat je ergens terecht kan.!
Vroeger was het allemaal zo normaal, ieder dorp of iets wat er op lijkt , bouwde jaarlijks een
wagen bij de plaatselijk boer in de schuur. Tijden zijn verander en wagentje kijken veranderde
daar in mee.
Met de Tom Tom soms tot de Kauter door de streek en eenmaal aangekomen zoeken naar een
stuk zeil waarachter men dan bouwt. Voor ons één ritje , voor de bouwers zeker de laatste
weken dagelijks. Daarbij elk jaar de onzekerheid of men het jaar daarop nog terug kan
komen.. .
Tegenover de luxe dat aan de andere kant van de gemeente er zekerheid is als je een plekje
hebt in Hulst. Ook al bouw je niet..
Eindelijk , de kogel is door de kerk! Er komt een bouwloods in wat wij nog altijd noemen
“Hontenisse”.
Gelukkig is de gemeenteraad akkoord gegaan op 7 oktober j.l. met de bouw van een loods in
Walsoorden. Vooral door de opgerichte stichting SBCH is er voldoende overtuiging gekomen
dat aan deze ongelijkheid een eind moest komen. Het enigst waar nog wat gesteggel over was
, is de prijs.
Het is maar hoe je het bekijkt. Wanneer er sneller geluisterd was , was deze wellicht wel wat
minder geweest, maar wat noemen we hedendaags nou duur, dat geldt ook voor wat
meubilair of een nieuw gebouw aan de Zoutestraat waar je met 5 nullen niet toekomt. Ook de
toekomst speelt een rol, willen er nog nieuwe bouwclubs bijkomen, dan is een geschikte
locatie echt een eerste vereiste.
Daarnaast: Carnavalsbouwers ‘uit dezen oek’ zorgen voor leefbaarheid op onze dorpen. Daar
waar de kermissen slapend voorbij gaan, zorgen ze er voor dat op veel plekken DE jaarlijkse
feestdag op een dorp wordt gevierd. Vele duizenden mensen genieten van de optochten en
zorgen voor prachtige dagen in een donkere tijd. Er gaat wel meer subsidie naar clubs die een
veel minder bereik hebben…
De bouwcultuur houdt natuurlijk ook in: Naast samen iets maken, vriendschappen voor het
leven, vaak zorgen voor wat leuke acties en “wa schwung op het durp waar je vandaan komt”
zonder er zelf beter van te worden, daar kan geen genoeg subsidie naar toegaan in deze tijd!
Hopen dus dat er volgens schema een loods gaat komen waar nog in lengte der jaren
gebouwd gaat worden zodat ook in de toekomst het carnaval in ons Hontenisse kan blijven
voortbestaan!
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11 Afdichtingsmiddel

54 Met carnaval aan de Walenoek

14 Aangespoeld op 't Zeedorp

56 Kleur

15 Neurologische aandoening

57 Deel van een mast

16 Deel van een dag

58 Overblijfsel van verbranding

18 Voorzetsel

59 Last van na 't Snisse carnaval

19 Bazige vrouw

61 Groter dan het carnaval op Snis
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NAAM :_____________________________________
ADRES :____________________________________
WOONPLAATS :_____________________________

1.

Hierbij bieden wij u weer de Snisse Puzzel 2022 aan !
Los 'm op en doe deze voor 10 maart in de brievenbus
van 't Schallemaaj! Uit de goede handgescheven
oplossingen wordt weer een taart verloot, deze wordt
bij u thuis bezorgd . We wensen ieder weer veel
puzzelplezier ! ! !

Verticaal
1 Gestrand op de Snis

31 Rivier in Utrecht

2 Niet uit

34 Post scriptum

25 Niet uit

66 In het gras op de zeedijk aan Zeedorp

3 Radium (afk)

36 Straatnaam op de Snis

27 Strop

67 Blad papier

4 Deel van een kledingstuk

40 Tak van Sport

5 Boom

41 Naam van Snis biertje

6 Komt uit de Langeweg

43 Televisie organisatie

Nederlands Kampioenschap
29
(afk)

69 Onzin

30 Afbeeldingstechniek

70 Tegenover(afk)

7 Ja (Spaans)

45 Gebergte in Rusland

32 Onderzoeksinstituut (afk)

71 Jongensnaam

8 Oppervlaktemaat

46 Bij vaargeul aan 't Hellegat

33 Afkorting voor heilige

72 Duplicaat

34 Koerdische arbeiderspartij

75 Vervelend

9 Ultraviolet (afk)

48

10 Italiaanse pasta

50 Op Snisse boerderij aan Westdijk

11 Staat in Snisse tuin

52 Deel van het gezicht

12 Latijns opschrift

55 Public Relations (afk)

13 Technische dienst (afk)

58 Meisjesnaam

35

Twee keer daags aan
Knuitersoek

76 Kenteken van Roemenie

37 Voorzetsel

77 Reeds

38 Spoedeisende hulp (afk)

78 Gevolg van Snisse carnaval

39

Organiseert Olympische
Spelen

79 Ingenieur (afk)
17

Gevonden aan het
Hellegat

Vroegere bewoner Dorpsstraat
10

60 Erkenning

40 Meisjesnaam

80 Laatste kwartier (afk)

42 Bloemsoort

81 Slede

19 Op Snisse campings

62 Materiaal van slagtand

44 Voorstelling

82 Niet aan de bushalte van de Lageweg

20 Ligt aan de Dorpsstraat

64 Sommige liedjes mee carnaval

47 Grand prix (afk)

83 Familielid

22 Ongedierte

68 Klimplant

84 Lekkernij

23 Werkt aan de Langeweg

72 Nauwe ruimte

85 Meisjesnaam

24 Groet

73 Italiaans eiland

26 Nederland (afk)

74 Jongensnaam

28 Meisjesnaam

80 Bergruimte

49 Begin van Hooglandsedijk
51 Radio frequentie
52 Zwemt niet aan Putjesstrand

86

Niet te koop in dorpshuis Hof ter
Nesse
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!"#!"#!"#!"#!"#
Laat je kind, kleinkind of het kind in jezelf
deze tekening inkleuren, om het feest nog
kleurijker te maken!
Lever de tekening zondag 6 maart tussen
14:00 en 15:00 in tijdens Snisser Carnaval
en je krijgt een leuke attentie en misschien win
je ook nog wel een leuk prijsje (om 15:30 is de
uitslag op het podium!)
!"#We zien je graag op het feest!!!"#
Naam: _____________________________________
Achternaam:______________________________
Adres: ___________________________________
Leeftijd:__________________________________
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Beste allemaal,
We mogen weer!
De een kijkt er al maanden naar uit, een ander slaat nog even over. Ikzelf vind het nogal dubbel. Het
mooiste van carnaval vind ik de optochten met de wagens vol bewegingen en de bijbehorende
loopgroepen met hun tot in de puntjes verzorgde outfits en choreografie. Dat gedeelte van carnaval zal
nog een jaar moeten wachten .
Wat er wel mag is samen feesten, dat zullen we dan ook
zeker doen.
Vanaf deze plek wil ik ook alle (nieuwe) dorpsgenoten, jong
en oud, uitnodigen om ons carnavalsfeest zondag 6 maart te
bezoeken.
Veel plezier allemaal,
Veel liefs en goede gezondheid,
Ons Natas
Prinses der Ossekoppen

De Snisse Feesttas
We schrijven december 2020. De corona viert hoogtij en dan is al duidelijk dat carnaval 2021 niks
gaat worden. We denken eenmalig carnaval te moeten missen , wa prikskes vanaf januari maar
daarmee zijn we in februari niet klaar.
Als alternatief bedachten we een leutig taske waarmee we toch wat op het dorp konden doen.
Natuurlijk het zat al wat langer in de pen dat er eigenlijk weer eens ‘iets van merchandise’ moest
komen met het logo van de club, alleen kwamen we er niet aan uit wat. De ene wil een aansteker ,
een ander denkt aan een pen. Hoe dan ook, met het vullen van een taske konden we in één keer
onze slag slaan.
Alles in een handig tasje met logo voor de vergeten boodschappen bij de Plus.
De eerst online meetings , nog wat onwennig zaten een aantal Ossekoppen het web af te speuren
voor de leukste gadgets die ook nog binnen het budget pasten.
Met als grote trekker iets doen met al dat talent wat we aan fotografen op ons dorp hebben en wiens
werk we soms al eens konden bewonderen op de website van ons dorp. Ook die toonden
enthousiasme en een belangeloze medewerking! Nou ligt ons dorp best wel schoon en naast de
karakteristieke gebouwen , de mooie plaatjes van landbouw en natuur in welk jaargetijde dan ook,
ook nog eens de Schelde. Het werd nog een hele puzzel om al het aangeleverde terug te brengen
zodat het paste in de Snisse verjaardagskalender.
Bijna huis aan huis … Binnen een week waren we los..!
In het distributiecentrum van d’Ossekoppen aan de Rijkendijk was het dan ook een logistieke
uitdaging om alles goed te verwerken.
Met de aflevering op een koude zaterdag glibberden we van de Snis tot het Zeedorp. Zonder dat
bekend was wat de inhoud nou eigenlijk was, overal lachende gezichten aan de deur.
Daar doe je het dus voor.
Hoeveel er nu die speciale stamppot eten , weten we niet. Wel dat er op bijna elke pot de mooiste
plekskes van de Snis hangen. Nee helaas, de kalender is niet meer verkrijgbaar.
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Op naar het 33 jarig jubileum
Tís weeral heel wat jaarkes geleden, dat er in aanloop naar carnaval gebouwd werd door
Disco Love in de schuur van Peter de Waal in de Dorpsstraat. Waarbij de mannen na het
bouwen steevast afzakten naar de pas geopende Herberg de Jachthoorn met Arie en Atie
aan de tap. Kieldrecht ‘ree nie’ dus dachten die mannen , we nodigen wel wa
waogenbouwers uit om hier eens te raien en drinken een pint in de Jachthoorn. Het werd
een groot succes en een jaar later werd de Snis een vereniging rijker, d’Ossekoppen
werden opgericht om, met een Raad en een eigen organisatie, een jaarlijkse
carnavalsdag en optocht te organiseren.
Het is inmiddels ook al weer 11 jaar geleden dat op de magische datum 11-11-2011 het 22
jarig bestaan werd gevierd. We kijken dus al voorzichtig uit naar dit najaar, omdat het
volgende jubileum in zicht komt.
We hebben voorzichtig het 2 e weekend van november al gereserveerd om tot mogelijke
activiteiten te komen. Want de geschiedenis heeft ook geleerd dat plannen in deze tijd
best lastig is ..Laten we de goede hoop hebben dat de wereld straks voorgoed open gaat!
Om alvast in de stemming te komen hebben we al wat gevonden uit de oude doos, wie
herinnert zich deze nou nog..:

d’Ossekoppen 2022 bestaat uit:
Peter, Maxime, Marjo, Leonie, Niek, Nena, Sladjana, Anouk, Kim, Diana, Nol, Esther, Nadine, Jeanette, Eva, Manouk,
Lisa, Daphne, Hilair, Stephanie, Bas, Willem, Dolinda, Nicol, Wilma, Edwin, Martijn, Eric, Chayenne, Karlijn, Bas,
Annabelle, Armando, Carl, Terra, Kevin, Greetje, Angèle, Marcha, Patrick en Natascha
Vragen, opmerkingen en complimentjes mag u sturen naar: info@ossekoppen.nl
Iemand van het bestuur aanspreken mag natuurlijk ook, een brief mag u sturen naar: De Secretaris, Lange munt 27,
4587ES Kloosterzande. Redactie d’Ossekoppen 2022: Peter, Nicol, Bas en Nadine, oplage 200stuks.
Bekijk gerust onze website: www.ossekoppen.nl, en facebook en Instagram van D’ Ossekoppen

