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Carnavalsstichting d’ Ossekoppen 

Ossenisse Zeedorp 

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 2023 weer DE afsluiting van het 
carnaval in Zeeuws-Vlaanderen. 

Het 7 koppige bestuur wordt in 2023 gevormd door: 

Alles over ons leest u op www.ossekoppen.nl en natuurlijk 

zijn wij ook  actief  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 inzetten voor ons 
dorp, ons feest!

Greetje van Driessche Niek van Sikkelerus Peter Hiel

Jeanette van Driessche Nena Janse Lisa Huige

Karlijn Neve

http://www.ossekoppen.nl


2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Van de redactie 4

Voorwoord Burgemeester 8

Voorwoord Prinses Kimalia 12

Even voorstellen: Marjolein 16

Ossekoppen nieuws! 20

Verslag Jubileumfeest 33 jaar d’Ossekoppen 23

33 jaar Carnaval met d’Ossekoppen 28

Knosseljèrs 33 jaar! 33

Zeverjèrs 11+1+1 34

Programma d’Ossekoppen 3 tot 26 februari 41

AFTERPARTY d’Ossekoppen 25 februari 43

Carnaval op de Snis 26 februari 45

Meedoen aan de optocht? 46

Voor de kleine Ossekoppen 47

Jeugd Prins, of  Prinses gezocht! 49

Route optocht Snis 26 februari 50

De raad van Elluf 63

Carnavalsmarkt 25 februari 67

PUZZEL 71

Bezoek aan de ouderen en minder validen 80

Loterij Achterkant



3

Laser graveren en snijden, ontwerp en youngtimerservice 
Ossenisse, info@gewoonbas.online

mailto:info@gewoonbas.online
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Van de Redactie 

Beste lezers, 

Voor u ligt  alweer voor de zoveelste keer het boekje van d’Ossekoppen. Hierin ons 
programma voor het komende jaar en een terugblik op het afgelopen jaar, nieuws, 
weetjes, etc. 

Waar een klein dorp groot in  kan zijn: ieder op zijn manier. Er zijn prachtige, sociale, 
initiatieven opgericht, die floreren, denk aan de Dorpskamer, het onderhoud van het 
plein bij het dorpshuis, de Snisser courant, zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. 

Blijkt dat ons kleine dorp aan de Westerschelde dijk bloeit! 

Afgelopen jaar vierden we het 33 jarig bestaan van d’Ossekoppen, waarover in dit 
boekje uiteraard meer wordt verteld. 

Met trots werd tijdens dit feest ook onze nieuwe prinses Kimalia gepresenteerd, zij 
neemt het stokje van Ons Natas over. Met 2 geweldige voorgangers waar ze veel steun 
aan ervaart, zal zij vast ook een succes van haar leiderschap maken. We wensen haar 
veel succes en plezier bij het invullen van haar functie. 

De lezers wensen we veel succes bij het doorkruisen van ons boekje en het oplossen 
van onze jaarlijkse Puzzel der Ossekoppen! Altijd weer leuk om te zien wat er nu 
weer bedacht is. 

Voor komend carnaval hopen we op mooi weer, mooie creaties van onze 
wagenbouwers en loopgroepen, zodat we met z’n allen kunnen genieten. 

Voor nu: veel leesplezier! 

Alaaf!	

De	redac,e:	Nicol,	Peter,	Nadine	en	Bas
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Theetuin Kerkhoeve 
Kerklaan 5 
4587 CN  Kloosterzande 
T: +31(0)6-38338576 
info@kerkhoeve-kloosterzande.nl 
www.kerkhoeve-kloosterzande.nl 

Van mei t/m september  
bij mooi weer open op  
zondagen 11 – 17 uur 

Andere dagen, groepen 
en high tea op afspraak 

 
o Terras  
o Lunch 
o High tea 
o Baby shower 
o Bedrijfsuitje 
o Familiedag 
o Feest  
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Hogeweg	11	
Hulst	
0114-	630007
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Voorwoord Ossekoppen  van de Burgemeester 

Beste Ossekoppen,  
  
Twee jaar lang was het carnavalsfeest niet wat het moest zijn. Maar nu gaat het weer 
écht los! Hoe mooi is dat. 

Carnaval 2023 wordt mijn eerste carnaval. Ik moet dus nog wegwijs worden in het 
carnavalsleven. Maar ik heb er zin in! Op de 12e november kreeg ik bij jullie al een 
aardige eerste indruk van het carnaval in onze gemeente. Gezelligheid en veel plezier, 
dat is was me na die avond in Hof  ter Nesse wel duidelijk. Ik ga het allemaal mee 
beleven en proef  mee van alle facetten van het carnaval; of  het nu ‘Oantje Pik’ inulst is 
of  het gemaskerd bal bij de Kloorianen; het maakt me niet uit! Als jullie me tijdens 
carnaval zien lopen, spreek me dan gerust aan. Help me wegwijs maken in het 
carnavalsgebeuren.  
  
Ik heb begrepen dat d’Ossekoppen het carnaval nog een extra staart geven. Op de 
zondag ná carnaval trekt bij jullie de carnavalsoptocht langs de zeedijk en door het 
dorp. Dat mag een mens toch niet missen! 
  
Zeven Prinsen Carnaval hebben we in onze gemeente én sinds dit jaar twee Prinsessen 
Carnaval. Die ga ik allemaal in het Ulster stadhuis ontmoeten op de vooravond van 
carnaval. Hoe leuk is dat! Samen staan zij voor heel veel carnavalservaring; dus ik heb 
er alle vertrouwen in dat ik daar de nodige carnavalslessen zal krijgen.  

Nieuw Namen heeft dit jaar voor het eerst ook een Prinses Carnaval. Goed voorbeeld 
doet goed volgen, zo zie je maar. Op Ossenisse is er dit jaar ook een splinternieuwe 
prinses: Prinses Kimalia. Jarenlang was ze lid van de Raad van Elf; dus ervaring 
genoeg. De Raad van Elf  in Ossenisse is toch wel een heel bijzondere: allemaal 
vrouwen. Hoe leuk is dat! Die gaan zeker zorgen voor een feest van formaat. Met alles 
d’er op en d’er aan. En met héél veel enthousiaste Ossekoppen! 
  
Geniet de komende carnavalsperiode. Maak er samen een mooi feest van, want een 
33-jarig jubileum is niet niks! Op de zondag na carnaval kom ik graag in Ossenisse de 
carnavalssleutels weer in ontvangst nemen. Een mooie traditie die we in ere houden!  
  
ALAAF ! 
  
Ilona Jense-van Haarst  
Burgemeester van Hulst 
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Voorwoord Prinses Kimalia 

Beste Carnavalsvrienden, 
  
Eindelijk na 2 corona jaren kunnen we weer carnaval vieren. 
Wat een vervelende periode is het geweest door die corona: 
geen feestjes, geen etentjes, minimaal samen zijn,   geen wagentje kijken, 
geen jubilea en natuurlijk de mooie optochten die we hebben moeten 
missen. Maar ook vele andere dagelijkse bezigheden die niet meer konden. 
  
Gelukkig is dit nu voorbij en kunnen we er weer vol invliegen, samen met 
iedereen denk ik dat we wel enorm toeleven naar Carnaval 2023. 
Ik ben benieuwd naar al die mooie creaties, waar alle wagenbouwers weer 
mee uit de schuur of  loods kunnen komen. Deze creaties staan al een tijdje  
te wachten, na zo’n lange voorbereiding kunnen we vast wel wat moois 
verwachten. 
Gelukkig kan ik hier ook schrijven Loods, want het is fantastisch dat er een 
nieuwe bouwloods wordt gerealiseerd op Walsoorden, waar straks genoeg 
onderdak zal  zijn voor de wagenbouwverenigingen die afgelopen jaren met 
moeite aan een bouwplek konden komen. 
  
Voor mij m’n eerste jaar als Prinses, een hoop nieuws wat op me af  komt: 
schrijven van stukjes en speeches maar ook het voordragen van de speeches 
wat niet niks is. Gelukkig kan ik leunen op de ervaring van m’n 
voorgangsters.  
  
Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ga het hierbij laten.  
  
Voor iedereen een mooi, gezellig en gezond carnaval. 

Tot op de Snis! 

Alaaf!   

Prinses Kimalia
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MECHANISCH

ELEKTRISCH

HYDRAULISCH

• Reparatie

• Onderhoud

• Modificatie

• Automatisering

Nicky Dobbelaar

Schapersdijk 5

4587 RK  Kloosterzande

+31 (0)6 23 297 988

ndservice@kpnmail.nl

kvk 71330305

MEER DAN DRANK
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Knolselderij
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Even voorstellen: Marjolein 

Voor wie mij nog niet kent, ik ben Marjolein van de Wege, geboren in het 
mooie jaar 1982. Getrouwd met een Erpelkapper uit Axel en moeder van twee 
(eigenwijze) kids van 5 en 4 jaar oud. 
Ik woon in Kloosterzande maar heb hiervoor jaren op de Snis gewoond in de 
Dorpsstraat en in mijn jeugdige jaren al eerder met veel plezier op de boot 
gestaan als Ossekop.  
Carnaval zit mij al van kleins af  aan in het bloed, aangezien ik als baby al 
meedeed in de stoet bij de toenmalige carnavalsgroep uit Kloorianenland van 
mijn ouders : “De Baddes”. 
  
Vorig jaar op een van onze gezellige buurtfeestjes hoorde ik van Esther 
(buurvrouw en mede Ossekop) dat ze versterking zochten voor de 
Ossekoppen,  nadat ik aangaf  dat mij dit wel weer leuk leek is het 
spreekwoordelijke balletje gaan rollen en behoor ik wederom tot de Raad van 
Elf, nu met onze kersverse Prinses Kimalia. 
  
Carnaval staat voor mij voor gezelligheid, een drankje, goed feestje, gek doen 
(gewoon omdat het kan) en een heerlijk bord friet met stoverij hoort ook zeker 
in het rijtje thuis.  
Zeurende mensen en ruziezoekers mogen van mij thuis blijven, want die horen 
niet thuis op een leuk feestje… 
  
In het dagelijkse leven ben ik naast moeder ook parttime werkzaam samen met 
de leukste en gezelligste collega’s bij Poppe Installatietechniek. Hier ben ik 
verantwoordelijk voor o.a. het inplannen van afspraken voor de monteurs.  
  
Graag wil ik langs deze weg iedereen een gezellig, leutig, eigenwijs en vanouds 
carnavalsfeest toe wensen!  
Tot ziens op De Snis op zaterdag 25 en zondag 26 februari! 
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D’Ossekoppen eettent, is 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    
Natuurlijk	wist	u	dat	we	33	jaar	bestaan.	Dit	is	gevierd	met	een	geweldig	jubileumfeestje	op	
12	nov.	Maar	hadden	wij	het	eerste	echte	carnavalsfeest	na	corona	,jd?????????????????	
Met	een	geweldig	jubileumfeest	in	Hof	ter	Nesse	ontvingen	we	‘tout	carnavalsvierend		Oost-
Zeeuws-Vlaanderen’	in	een	geweldige	ambiance!	

Onze	nieuwe	Burgemeester	zeOe	hier	op	de	Snis	haar	eerste	schreden	in	het	
carnavalswereldje.	In	ons	dorpshuis	bij	d’Ossekoppen	werd	ze	voorgesteld	en	werden	de	
eerste	contacten	gelegd.	Zou	ze	nog	wel	voor	een	mooie	ouRit	gaan	met	carnaval?????????	
We	hopen	dat	er	nog	vele	feestjes	met		haar	op	de	Snis	zullen	volgen.	OTewel,	dat	de	
sleutelteruggave	op	de	Snis	in	stand	blijT	!	

Alle	cadeaus	die	we	hebben	ontvangen	bij	ons	jubileum	hebben	we	eind	december	gekuist	
aan	de	Rijkendijk.	De	weg	naar	huis	was	een	moeilijke…..	dit	kwam	vooral	door	de	gladheid.	

	Na	ons	eigen	jubileum	zijn	er	ook	andere	jubileumfeestjes		geweest.	Voor	sommigen	van	ons	
zijn	dit	eigenlijk	reuniekes.	Dit	is	voor	bepaalde	leden	ook	de	volgende	dag	nog	merkbaar.	Het	
goed	is	dat	er	een	zondag	is	om	bij	te	komen!	

Deze	zomer	heeT	onze	Prinses	Ons	Natas	te	kennen		gegeven	dat	ze	verder	wilde	als	lid	in	de	
Raad.	We	zijn	haar	dankbaar	voor	haar	inzet	als	Prinses	der	Ossekoppen.	Wist	u	dat	ze	nu	
samen	met	dochter	Anouk	in	de	Raad	haar	feestje	viert?	

We	prijzen	ons	gelukkig	met	zovelen	die	ons	nu		na	corona,jd	(weer)	komen	versterken!!	
OTewel	ons	ledenaantal	heeT	een	behoorlijke	boost	gekregen,	waarbij	vooral	ook	onze	RAAD	
is	versterkt!	Er	zijn	oude	bekenden	die	weer	terug	keren	bij	d’Ossekoppen!	We	zijn	na	
corona,jd		gegroeid	naar	45	leden	!	

Warm	welkom	dus	aan	Marjolein,	Kim,	Rachelle,	Leon,en,	Bob,	Jan	Peter	en	Wendy	!	Wist	je	
dat	je	dan		gelijk	gestrikt	wordt	voor	een	diepte	interview?	Kim	is	inmiddels	de	chef	van	
barretje	2		geworden..	Hij	niet	kijkt	op	een	uurtje	meer	of	minder..	

Niet	alleen	de	gemeente,	maar	ook	wij	hebben	onze	eigen	JP	?	Hij	er	niet	van	de	snis	komt	,	
maar	wel	op	Usdijk	woont	!	Deze	,	net	als	wij	allemaal,	heel	goed	voor	onze	nieuwe	Prinses	
gaat	zorgen?	Want	het	heuglijke	nieuws	is	dat	Kim	Vink	onze	nieuwe	PRINSES	KIMALIA	is	
geworden!!	Wat	al	jaren	een	droom	was,	is	nu	uitgekomen.		

We	prijzen	ons	rijk.	Ga	d’r	maar	aan	staan,	dikke	chapeau	en	veel	respect	om	zo’n	plaats	in	te	
willen	vullen…	Natuurlijk	gaan	we	haar	DIK	steunen!	Wist	u	dat	wij	dit	allemaal	geweldig	
vinden,	ook	omdat	Kim	al	jaren	op		onze		boot	vaart	en	straalt?	Ze	nu	van	bovenaf	kan	beleven	
wat	er	in	de	punt	van	de	boot	gebeurt!	

	Wist	u	dat	onze	nieuwe	Prinses	beter	danst	dan	de	Dikdakkers	!	Ze	met	zijn	drieën	er	een	
geweldige	show	van	hebben	gemaakt	op	ons	jubileumfeest!			

Wist	u	dat:	we	vanwege	de	hoge	olieprijzen	waren	er	afgelopen	december	geen	vetbollen	op	
de	Snis.	We	hebben	onze	eeOent	met	carnaval	verhuisd.		Je		na		heel	wat	bier	bijna	aan	een	
ster	denkt?	Je	er	niet	alleen	goed	kan	eten	maar	t	er	ook	heel	gezellig	is?	We	,jdens	ons	
jubileum	geweldige	genoten	hebben	van	catering	van	Snisse	bodem!
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VE
RKOOP JE HUIS 

BINNEN 100 DAGEN

dagen 
deal

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,-

Van Gassen Vastgoed
Vanzelfsprekend.

Hooglandsedijk 12 • 4589 RW • Ossenisse

0114 - 686377 • info@vangassenvastgoed.nl

www.vangassenvastgoed.nl

20007 VGV A5 Advertentie v1.indd   120007 VGV A5 Advertentie v1.indd   1 03-02-20   09:3403-02-20   09:34
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Jubileumfeest 33 jaar d’Ossekoppen 

Datum 12-11-22: check! Deze hadden we al vroeg vastgelegd. Het 33 jarig 
bestaan van d’Ossekoppen. Tijd voor een feestje! 

In augustus kwam de “jubileum denkclub” voor het eerst samen. Brainstormen 
over ideeën om deze avond leuk in te richten. Het regelen van een special act en 
de onthulling van de nieuwe prinses.  
Maar ja, wie dat werd was nog onbekend. Om onze raad compleet te krijgen, 
ging een andere commissie aan de slag. Dat komt wel goed.  

Het idee was een ouderwets feestje in Hof  ter Nesse, met een paar 
hoogtepunten.  
Eerst een borrel met felicitaties en daarna kon het feest losbarsten. Maar als 
denkclub wilden we toch wat speciaals. Een artiest was een grote wens van 
velen.  
Iets unieks op de Snis. Want dat was nog knap lastig om te regelen. Uren in de 
auto rijden om een half  uurtje te kunnen optreden. Geen combinatie kunnen 
maken met andere plaatsen waar ze konden optreden, in het populairste 
weekend van de 11e van de 11e.  
Pfoe dat was even zoeken. Gelukkig had onze secretaris zijn grote favoriet wel 
voor ons tijd. De Dikdakkers kwamen er aan. Nu nog medailles en vrijwilligers 
regelen voor de bemanning van het bonnenkot, de bar en de broodjesbar. We 
kunnen van start! 

In de week van het feest werden al spullen geleverd en opgezet. Zodat we 
zaterdagochtend gelijk aan de slag konden met opbouwen. Onze traditionele 
lunch op de zaterdag werd verschoven naar de avond. Eerst een goede bodem 
leggen met zijn allen om daarna van start te gaan.  

Het werd een gezellig druk feest als vanouds op de Snis. De nieuwe raad werd 
onthuld en het optreden van de Dikdakkers was een succes. Evenals de 
optredens van onze eigen leden op het podium. Nog even afsluiten met een 
broodje hamburger en dan naar huis. Nog een bon over en een volle maag? Dan 
maar een worst mee voor de hond die thuis zat te wachten. Het was een feest 
voor iedereen.  
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wenst iedereen in 
Ossenisse een fijne 

carnaval! 
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Alaaf!
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’t Schallemaaj 
Kipstraat 6  

4589KR Ossenisse 
0114 630446 
06 46374215 

schallemaaj@gmail.com 
schallemaaj.weebly.com 

Cultuurcafe 
Eetcafe 
Muziekcafe 

elke zondag 
live muziek!

06-12347643 
www.Schallemaaj.nl
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CARNAVAL D’OSSEKOPPEN 33 JAOR ! ! !

We staan aan de vooravond van een komend carnaval. 

Het zal een bijzondere zijn, immers voor wie het nog niet wist, onze 
carnavalsstichting van de Snis bestaat 33 jaor! 

Een veelvoud van het zottengetal, dat betekent in carnavalstermen een jubileumjaar! 
Wie had er ooit gedacht dat wij op de Snis nog eens carnaval zouden gaan vieren..en 
wie had gedacht dat we dat 33 jaor zouden gaan volhouden..?? 

We gaan terug naar eind jaren 80. In die tijd werd ’t café in de kipstraat (toen 
Herberg de Jachthoorn) gebouwd onder de bezielende leiding van Frans Pots. Vanaf  
de opening een druk bezocht café. 

Met wagenbouwers uit de schuur van Peter de Waal aan de toog, werden er plannen 
gesmeed om ook ‘iets aan carnaval te gaan doen’ op de Snis. 

De zondag na carnaval was er namelijk  van oudsher een alternatieve optocht in 
Kieldrecht , net over de grens waar alle wagenbouwers uit de streek naar toe trokken 
en die ter ziele ging. Om toch wat te doen de zondag na het reguliere carnaval, werd 
besloten tot ‘een rondje op de Snis’ te rijden. Het eerste jaar werd dit  zo’n succes dat 
men allemaal vond dat hier een gevolg aan moest worden gegeven. Een brief  ging 
over het dorp met de slogan “ mogen wij ons even voorstellen? “, geschreven door 
een aantal enthousiaste dorpelingen die opriepen allen te komen op de 
oprichtingsvergadering. 

 ‘Volk genoeg’ kwam er opdagen, maar de aanwezige mannen waren toch wel  wat 
terughoudend om echt ja te zeggen. De talrijke aanwezige dames riepen daarop 
echter spontaan uit dat’ zij het dan wel zouden gaan doen’. Daarmee zijn we 
wellicht niet alleen het kleinste dorp van ons land met een eigen Raad  , maar ook de 
eerste vrouwelijke Raad van Elf  in Nederland in de geschiedenis!
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33 jaar d’Ossekoppen 

Niet alleen onze Raad was bijzonder maar ook onze eerste Prinses: Agnes Stoel van de 
boerderij in de Dorpsstraat werd op 70 jarige leeftijd onze Prinses Agnes I.  De eerste 
wagen werd ook gebouwd in de schuur van de familie Stoel. Ons eerste motto was dan 
ook: Altíjd dwars op de Snis, we hebben geen Prins maar een Miss! Iedereen vond het 
prachtig , de toenmalige burgemeester Kessen, ook niet vies van een stuntje , voorop! 
Met Jopie en Fons als hofheren hoorden we er helemaal bij! 

Het jaar erop werd het serieuzer aangepakt en er werd een echte wagen gebouwd in de 
schuur van de familie Valckx aan de Lageweg. Veel bouwervaring hadden we niet maar 
Rudi en John hadden gouden handen en  wezen ons de weg, we bouwden een prachtige 
boot voor de Raad en de Prinses. Dit vanwege de band die de Snis en Zeedurp al eeuwen 
hebben met het water. De boot is in al die jaren ons domein gebleven voor de optocht. 

De optochten in die begintijd waren ellelang. Elk dorp of  gehucht bouwde een wagen . 
Niks strenge eisen of  polyester , gewoon met wat maten of  ‘de straat’ meedoen was 
gewoon. Met een record van zo’n 28 wagens bolden in die tijd  de eerste wagens al over 
de Walenoek het durp uit , terwijl de laatste nog moesten starten onder de zeedijk. De 
optocht werd geregeld op twee A4 tjes. 

In de loop der jaren hebben we de Snis op de kaart gezet. Elk jaar één keer file vorming 
op de Snis. Daarnaast ook zorgen voor wat leefbaarheid of  schwung op het dorp. De 
Snis op de kaart zetten..Denk je aan de Snis in de streek , denk je aan carnaval. 
Ontelbaar keer zijn we ook  in de media geweest, al is het alleen al om wat het een 
weekje later allemaal nog teweeg brengt. Daarnaast  traden we op in het Scheldetheater 
met Rowen Heze, werden uitgenodigd in het Big Brother huis, en kregen onlangs nog de 
Commissaris van de Koning op bezoek. 
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33 jaar d’Ossekoppen 

Ook zagen vele dingen het levenslicht: zo  brachten we onze eigen cd uit, brouwden onze 
eigen Ossekoppenwijn en Ossekoppenbier. Maar ook ‘nuttiger zaken’ waar ieder wat aan 
heeft ,  zoals de feesttas om het chagrijn van de coronatijd te verlichten en niet te 
vergeten het enorme succes van het uitbrengen van de Snisse Vlag! Trots wappert deze in 
onze mast en aan uw gevel! Wij zijn van de Snis en willen het weten ook! 

In de loop der tijden is er ook heel veel veranderd. Maar wat niet veranderd is, is de 
harde kern , een groep Snisjers of  mensen met Snis bloed die lief  en leed al jaren  met 
elkaar deelt en graag samen eens buitenkomt. Anno 2023 tellen d’Ossekoppen zo’n 45 
leden die gezamenlijk aan het carnaval 2023 gaan beginnen. 

Afgelopen november hadden we de eer na coronatijd heel carnaval vierend Oost Zeeuws 
Vlaanderen te ontvangen voor weer een echt carnavalsfeest. En we hebben in ons 
jubileumjaar ook een nieuwe Prinses.! Na Margaretha en Ons Natas gaat onze kersverse 
Prinses Kimalia met veel enthousiasme van haarzelf  en ons allemaal ‘er weer nen klap 
op geven ‘. Weer nen echte carnaval na coronatijd , wie wilt da nou nie .. we hebben er 
zin in zeker in ons jubileumjaar .  

Noteer alvast in de agenda Zondag 26 februari  

WELKOM BIJ D’OSSEKOPPEN ! ! ! 
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info@bobbiesbites.nl
facebook: Bobbie's bites

Voor al uw feesten en partijen
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De Knosseljèrs van Klooster ook 33 jaar! 

Carnavalswagens	bouwen,	oTewel	slijpen,	lassen,	polyesteren,	spuiten,	knippen,	
naaien.	Dat	is	wat	de	leden	van	de	Knosseljèrs	al	33	jaar,	elk	jaar	vanaf	september	tot	
februari/maart	doen	om	alles	op	,jd	klaar	te	krijgen	om	deel	te	kunnen	nemen	aan	
de	optochten.	Ze	zijn	ook	al	die	jaren	graag	geziene	gasten	op	de	Snis	om	trouw	onze	
optocht	te	kleuren!		Zoals	velen	klein	begonnen..		

De	eerste	wagen	was	een	verbouwde	Citroën	GSA	met	open	geslepen	olievaten(	dat	
kon	toen	nog)	op	het	dak,	zodat	het	een	kano	werd,	die	werd	gebouwd	in	de	
spuitcabine	van	de	Citroën	garage	aan	de	Hulsterweg.	Het	echte	papiermachéwerk.	
De	wagens	werden	per	jaar	een	stukje	groter	waardoor	ze	zich	vanaf	1997	met	de	
grotere	wagens	konden	gaan	meten	(in	hoogte	toch	;-)).	Van	papiermaché	werd	
overgestapt	naar	foam	en	de	kwast	werd	ingeruild	voor	de	verfspuit.	In	hun	eerst	
jubileumjaar	reden	ze	voor	de	eerste	keer	een	eerste	prijs.	Na	een	5	tal	bouwloca,es	
op	boerderij	en	zijn	ze	in	Hulst	beland,	maar	gaan	ook	de	overstap	maken	terug	
dichtbij	Klooster,	de	bouwloods	op	Walsoorden	komt	er	aan!	Beroemde	wagens	van	
de	Knosseljers	die	we	ons	herinneren	zijn	de	enorme	houthakkerswagen	en	de		
vuilniswagen-wagen	in	2017	met	de	loopgroep	die	kliko’s	als	trommel	gebruikten.		

Wij	als	Ossekoppen	kennen	de	Knosseljèrs	als	straffe	bouwers	met	een	enorm	
vakmanschap.	!	Ook	in	het	verleden	zat	er	nog	wel	eens	wat	Snis	bloed	in	de	groep.	
De	laatste	11	jaar	is	er	best	wel	wat	gebeurd	binnen	de	vereniging.	Zo	zijn	er	een	
heleboel	kleine	Knosseljèrkes	geboren,	hebben	ze	te	vroeg	afscheid	moeten	nemen	
van	Angelo	en	hebben	ze	net	als	iedereen	“2	jaar”	carnaval	gemist	door	Corona.	
Ondanks	de	corona	zijn	de	Knosseljèrs	springlevend.	Kleine	Knosseljèrs	krijgen	het	
met	de	paplepel	ingegoten	en	zijn	al	op	jonge	leeTijd	druk	aan	het	meebouwen.	!	
Met	als	hoogtepunt	natuurlijk	met	een	hele	grote	groep	meedoen	met	de	nodige	
ingestudeerde	danspasjes	in	de	optocht.!				

Op	28	januari	hebben	ze	met	een	geweldig	jubileumfeest	voor	jong	en	oud	hun	
jubileum	gevierd	!We	kennen	de	Knosseljèrs	als	een	enorm	sympathieke	groep	
mensen	en	graag	gezien	gasten	die	overal	met	hun	gele	ouRit	de	feestvreugde	
komen		vergroten.En	er	schijnt	een	tradi,e	te	zijn	dat	de	Knosseljèrs	hun	laatste	bier	
in	een	carnavalsjaar	opdrinken	op	een	gastvrij	adres	aan	de	Snisse	Oostdijk	!		
Knosseljèrs,	namens		ons	allemaal	,nen	dikken	proficiat	met	jullie	jubileum	en	we	
hopen	nog	vele	jaren	van	jullie	crea,es	te	mogen	genieten	!	
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Zeverjèrs 11+1+1

Met	de	corona	jaren	achter	de	rug	hebben	we	nog	een	jubileum	in	te	halen.	De	
Zeverjèrs	zijn	inmiddels	hun	11	jarig	bestaan	al	even	voorbij	,	maar	daarom	was	het	
niet	minder	,jd	voor	een	feestje!	Inmiddels	13	jaar	oud	hebben	ze	een	geweldig	
feest	gevierd	in	het	gemeenschapshuis	van	Graauw.		De	Zeverjèrs	zijn	een	rela,ef	
jonge	groep	die	ooit	ontstaan	is	zoals	het	eigenlijk	regelma,g	nog	zou	moeten	
gebeuren.	Een	groep	jeugd	die		met	elkaar	om	gaat,	wil	ook	wel	een	eigen	wagen	
met	de	vriendengroep	en	wordt	daarbij	gesteund	door	vele	andere	wagenbouwers.			

Na	de	beginjaren	uitgegroeid	naar	een	serieuze	wagenbouwersgroep	waarbij	de	lat	
elk	jaar	hoger	komt	te	liggen.!Uiteindelijk	met	als	doel	ooit	een	eerste	prijs	te	halen	
in	de	regionale	optochten	en	dat	is	de	Zeverjèrs	ook	gelukt	!	Hoewel	de	roots	van	de	
groep	voornamelijk	op	de	Graauw	ligt	,	is	het	bijzondere	van	deze	enthousiaste	
groep	dat	ze	leden	hebben	van	de	Snis	tot	de	Kauter.	Na	het	bouwen	van	wagens	in	
de	van	Alsteinpolder	en	de	Kauter	,	worden	nu	hun	crea,es	al	een	paar	jaar	gemaakt	
in	de	loods	van	Ulst.		

Het	geweldige	van	deze	Zeverjèrs	is	echter	dat	ze	trouw	hun	optochten	blijven	rijden	
in	de	ons	omliggende	dorpen	en	op	de	Snis!	Legendarisch	zijn	ook	hun	Zeverjers	
party’s	met	eigen	shotjes,al	zal	niet	ieder	dat	zich	herinneren	,	daarnaast	hebben	ze	
al,jd	de	lekkerste	friet!			Zeverjèrs	nen	dikken	proficiat	en	op	naar	de	22	jaar!	
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w w w . i l o v e z e e l a n d a p p e l s a p . n l



36

Van EE Groen Kapelle
Uw tuinkampioen

Wenst alle Ossekoppen een leutig Carnaval toe!

tel	0113-343796
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Ossekoppen On Tour 

Vrijdag	&Zaterdag	
3	en	4	februari

HEEL DE SNIS BAKT...! Janny André  en Robèrt hebben 
onze baksels goedgekeurd voor het ...... ‘ WAGENTJE 
KIJKEN‘ ! 
Langs de bouwloods en de boerenschuren dus ,voor een 
bezoek  bij de diverse bouwploegen die meedoen aan de 
optocht in Ossenisse: van de Koewacht tot de Kauter, van de 
Graauw tot d’Ouwe Stoof. Dit om onze waardering uit te 
spreken voor wat zij allemaal voor ons carnaval doen, met het 
brengen van heerlijke koek en zopie .! Carnavalswagens 
bouwen is topsport .Waardering dus voor al diegene die 
maanden in touw zijn voor de mooiste creaties in onze 
optochten !   

Zaterdag	
11	februari

14.00 : We gaan weer naar Usdijk op uitnodiging van de 

 Polderjongens en gaan warm draaien met een bezoek aan het 
kindercarnaval te Hengstdijk. Langzaam werm draaien..  Na 

de optocht volgt een gezellig samenzijn in de Schuur. 

Vrijdag	
17	februari

19.30 uur :  Officiële opening van het carnaval 2023.  
Eindelijk weer een opening in stijl.! Met heel de gemeente tegelijk 
de machtsoverdracht. Ook de Snis is er weer bij ! Altijd een 
bijzonder gebeuren zo met zijn allen bij elkaar. Dit jaar is de 
sleuteluitreiking wederom in de hal van het Stadhuis aan de 
Markt te Hulst. De Snisse vlag wappert weer over de reling van ’t 
stadhuis. Onze nieuwe kersverse Prinses Kimalia haalt de nieuwe 
sleutel van de Snis op bij de ook al nieuwe burgemeester ! 
Dit wordt gevolgd door  een gezellig samenzijn met al onze 
bevriende Raden uit de gehele gemeente Hulst. 
  
Aansluitend bezoeken we natuurlijk de tent van de Vogelpiek voor 
de 30 plus party.! Altijd gezellig .. 

Zaterdag	
18	februari

13.00 uur: Bezoek aan de Vogelpiek en deelname aan de 
optocht in Vogelpiekland te Vogelwaarde. Gelukkig is de tent 
van Schjèrs ook weer present! 
20.00 uur: ’s Avonds ’ Raad van Elf  on Tour’ met een bezoek 
aan de carnavalsbals van de Vogelpiek te Vogelwaarde en de 
Djerken te Graauw. 
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Zondag	
19	februari

10.30 uur: De vlaggen van de Snis en Klooster wapperen aan 
de gevel van de kerk op de Groenendijk.  
Bezoek aan de Carnavalsmis, samen onze vrienden van de 
Kloorianen. Een oude traditie wordt in ere hersteld , iedereen 
hartelijk welkom voor deze bijzondere viering! 
  
13.30 uur: We gaan op bezoek bij de Lamsoren en nemen 
deel aan de optocht in Lamsorenland te Lamswaarde. 
Aansluitend volgt gezellig samenzijn in de Luifel. 

Maandag	
20	februari

13.30 uur: Prinses Kimalia en gevolg gaan op bezoek naar de 
optocht in Terhole. 
  
18.00 uur: Verzamelen voor gezamenlijke maaltijd  
  
20.00 uur: Start traditionele kroegentocht van d’Ossekoppen 

Dinsdag	
21	februari

13.30 uur:We gaan op bezoek bij de Kloorianen en nemen 
deel aan de optocht in Kloorianenland te Kloosterzande. 
Aansluitend gezellig samenzijn in de Linde en afsluiting met 
een gezamenlijke maaltijd in de avond. 

Zaterdag		
25	februari

VOORBEREIDINGSDAG VOOR ONS EIGEN CARNAVAL. 
  
10.00 uur: Verzamelen in Hof  ter Nesse voor koffie met lekkers.  
Inrichten van de locaties en versieren van het dorp. 
Bezoeken van zieken en 80-plussers in Ossenisse door leden van 
onze Raad van Elf, waarbij een kleine attentie wordt overhandigd.   
  
20.00 uur: Start pre Afterparty bij d’Ossekoppen in Hof ter 
Nesse.  
 Met een gezellig carnavalsbal met de ons bekende 
carnavalsvrienden uit de streek maken we er een gezellige avond 
van. De eerste polonaises worden gelopen op de Snis, in een 
gemoedelijke sfeer blikken we terug op de afgelopen dagen en 
kijken vooruit naar de dag van morgen ! Onze eettent is geopend 
met de beste lekkernijen. Eindtijd 01.00 uur 

Zondag		
26	februari

Carnaval	op	de	Snis,	verderop	vind	je	een	gedetaileerd	
overzicht	van	wat	er	die	dag	allemaal	gebeurd	in	
Ossekoppenland!
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Zaterdag 25 Februari 2023
20:00 uur tot 01:00 uur
Hof ter Nesse (Ossenisse)
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Carnavalsdag der Ossekoppen zondag 26 februari 
2023 

13:00 Start	van	ons	carnaval		voor	de	kleinsten	onder	ons	met	
Kindercarnaval.	
Onder	de	vrolijke	klanken	van	d.j.	P.	en	de	deskundige	
begeleiding	van	onze	vrouwelijke	Raad	van	Elf,	willen	we	de	
kinderen	weer	een	leuke	middag	bezorgen.		
Onze	JEUGDPRINS(ES)	zal	belast	worden	met	speciale	
taken	!	
Alle	kinderen	zijn	hier	van	harte	welkom,	voor	alle	kinderen	
gra,s	limonade	en	een	leuke	aOen,e.	Daarnaast	zijn	er	leuke	
prijzen		te	winnen.	

13:00 Inschrijven	van	de	wagens	en	loopgroepen	en	uitreiken	
startnummers	op	het	Zeedorp.		
Inschrijven	voor	de	optocht	vooraf	op	het	tel.nr.	
06-27178359.	
Misschien	een	leuk	idee	om	ook	eens	mee	te	doen	in	onze	
optocht	?!!!	

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	en	
Prinsessen	van	de	kernen	van	de	gemeente	Hulst	aan	
onze	burgemeester	Ilona	Jense-van	Haarst	in	Hof	ter	
Nesse.	Het	blijT	een	fijne	tradi,e!

17:30 Prijsuitreiking	van	de	carnavalsoptocht	2023	in	Hof	Ter	
Nesse,	Hossen	en	dweilen	met	medewerking	van	d.j.	
Patrick	Roelands	

21:30 Sluiten	we	weer	een	prach,g	Carnaval	af	op	de	Snis
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Beschikbare prijzen

2023
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Voor de kleinste Ossekoppen 

Carnaval	in	Ossenisse	is	niet	compleet	zonder	een	feest	voor	onze	jongste	
Ossekoppen!	We	starten	ons	carnavalsfeest	dan	ook	graag	met	jullie	,jdens	
ons	limonadebal.		
Samen	met	Prinses	Kimalia,	onze	jeugdprins	of	jeugdprinses	en	de	raad	van	
Elf	gaan	we	er	weer	een	superleuk	feest	van	maken.	We	zijn	benieuwd	hoe	
goed	jij	kunt	dansen,	springen	en	polonaises	lopen!	
		
Van	al	dat	springen	en	dansen	krijg	je	ook	wat	dorst.	Tijdens	ons	feest	is	er	
voor	alle	kinderen	een	graVs	drankje	en	zakje	chips	voorzien.	Ook	kun	je	aan	
het	einde	van	de	middag	nog	een	leuk	prijsje	winnen.		
		
Maar	een	carnavalsfeest	is	natuurlijk	niet	compleet	zonder	versiering.	We	
willen	jullie	dan	ook	vragen	om	Hof	ter	Nesse	te	helpen	versieren.	De	
kleurplaat	krijgen	jullie	in	de	brievenbus	of	kunnen	jullie	downloaden	op	onze	
website:	www.ossekoppen.nl.	Tekeningen	zijn	in	te	leveren	t/m	vrijdag	24	
februari	in	de	brievenbus	op	Lageweg	35B.	Aan	het	eind	van	de	middag	
worden	onder	de	ingeleverde	kleurplaten	nog	2	leuke	prijsjes	verdeeld.	Om	
alvast	te	oefenen	staat	er	op	de	volgende	pagina	al	een	leuke	kleurplaat.	
		
Wij	hopen	dat	jullie	weer	net	zoveel	zin	hebben	in	carnaval	als	wij	en	dat	we	
jullie	samen	met	jullie	ouders,	opa’s,	oma’s	en	andere	familieleden	zien	
,jdens	ons	kindercarnaval.		

We	zien	jullie	graag	zondag	26	februari	om	13	uur	Vjdens	ons	Limonadebal	
in	Hof	ter	Nesse!	

http://www.ossekoppen.nl/
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Jeugdprins of prinses gezocht! 
Natuurlijk bieden we je in 2023 ook weer de kans om jeugdprins of 

prinses te worden bij d'Ossekoppen! 
 
 

Programma 
Zaterdag 25 februari: 

Outfit passen 
Helpen met de voorbereidingen voor carnaval 

 
Zondag 26 februari: 

Helpen bij het limonadebal 
Meerijden tijdens de optocht 

Prijsuitreiking van de optocht 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden 
Je bent woonachtig op de Snis of hebt Snis bloed 

Basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) 
Je hebt toestemming van je ouders 

Je hebt heel veel zin in om een onvergetelijk weekend te beleven 
 
 
 
 
 
 

Opgeven kan t/m 21 februari via 
info@ossekoppen.nl en vermeld het telefoonnummer 
waarop je ouders tijdens dit weekend bereikbaar zijn. 

 
Op woensdag 22 februari zullen wij bekend maken 

wie de gelukkige winnaar is! 
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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	,jdens	de	optocht.
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• 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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uTo Do Service is een bedrijf
dat allerlei services verleent
aan ouderen en drukbezette
gezinnen. 

uSamen met mijn team doen
wij de er alles aan om de 
gezinnen, ouderen of 
mantelzorgers te ontlasten. 

uwww.todoservice.nl

uEmail: info@todoservice.nl

 

 

 

    Thuis in elke bouwstijl 
 

 
                                                                   

             
     
 
 
 
 
 
  
     
                                         
 
 
Pres. Rooseveltstraat 7, 4587 LA Kloosterzande 

Voor meer informatie over  
Van Kerckhoven Bouw kijkt u op 

onze website! 
 

www.vankerckhovenbouw.nl 
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www.cateringriemens.nl
Tel. 06 42190226

 keesriemens@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

• Verwarming  
• Airconditioning 
• Warmtepompen  
• Ventilatie  
• Advies 
• BRL 100 gecertificeerd 

Voor Onderhoud storingen en 
montage  

info@colpaarttechniek.com 

www.colpaart-techniek.nl 

Tel.nr: +31(0)6-19056781 
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Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 
Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31

Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43

Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

• Plaatwerk

• Montage

• Las- en 
 constructiewerk

www.deriddermontage.nl

Locatie 1
Afrikaweg 5, 4561 PA Hulst
T. 0114-319290
F. 0114-319431
E. info@deriddermontage.nl

Locatie 2
Aziëweg 9, 4561 PC Hulst
T. 0114-315100
E. info@deriddermontage.nl
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Machinaal geborduurde logo’s en teksten 
voor bedrijven, particulieren en verenigingen.

Esmiralda Borm-de Nijs
    Groot Cambrondijk 9    4581 RR Vogelwaarde
Tel: 0114-315860     Email : borduur@kpnmail.nl

INTERIEURONTWERP
ADVIES & STYLING

+ 31 (0) 6 30 23 32 64
info@ilona-ontwerpt.nl
www.ilona-ontwerpt.nl

VOOR 
PARTICULIER & 

ZAKELIJK

ILONA
ONTWERPT
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De Raad van Elluf  d’ Ossekoppen 

Mensen	komen,	mensen	gaan:	maar	d’	Ossekoppen	blijven	
doorgaan!	

Met	Prinses	Kimalia	aan	het	roer	en	samen	met	alle	leden	wordt	het	
een	carnaval	om	niet	te	vergeten.	

Leden	uit	het	heden	en	verleden,	bedankt	voor	jullie	inzet,	inspira,e	
en	voor	de	leut!
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Margrietstraat 1
4587 BD Kloosterzande

0114-683235
06-23150008

Ook ambulant

1250 m2
winkel-
plezier

Oranjestraat 10, Terneuzen | dierenwereldxl.nl

Kom naar Terneuzen en spring eens binnen bij de allergrootste 
dierenwinkel van Zeeuws-Vlaanderen! Bij Dierenwereld XL vind 
je het meest complete assortiment en het beste advies voor jouw 
hond, kat, knaagdier, vogel of vis. 

Oranjestraat 10, Terneuzen I dierenwereldxl.nl
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kijk op: bar-goed.nl volg ons: bargoedperkpolder blijf op de hoogte: bargoedstrandperkpolder
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@annemiek_hamelink

afhalen of de showroom bezoeken kan op afspraak of op goed geluk

Lageweg 29 4589KT Ossenisse 0114850749

www.annemiekhamelink.studio

galerie open op afspraak of op goed geluk

Lageweg 29 Ossenisse

annemiek@twotrees.eu

06-319.50-512
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Het adres voor allround vakmanschap! 
Bij ons kunt u terecht voor: 
- Nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen 
- Planma<g onderhoud 
- Verbouwingen en renova<es 
- Timmer- en metselwerken 
- Houten trappen en kozijnen 

 
Rapenburg 16 – 4581 AD Vogelwaarde 
Tel. 0114 671356 

  jonkheijm@zeelandnet.nl 
  www.jonkheijmenvanhovebouw.nl 
   jonkheijmenvanhovebouw 
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Puzzel

DE SNISSE PUZZEL 2023 !
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56.

57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64.

65. 66. 67. 68.

69. 70. 71. 72. 73. 74.

75. 76. 77. 78. 79. 80.

81. 82.

© Pelauger 2023
Zoals U weet dient U voor de oplossingen bekend te zijn op de Snis ! !
Los 'm op en doe 'm uiterlijk 2 maart in de brievenbus van't Schallemaaj!
Uit de goede oplossingen wordt weer een taart verloot. Deze wordt bij U
thuis bezorgd . We wensen ieder weer veel puzzelplezier ! ! ! 

NAAM :_________________________________________________________________

ADRES : ______________________________________________________________

WOONPLAATS :_________________________________________________________
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HORIZONTAAL

1 Aantal jaar carnaval d'Ossekoppen 45 Geplet in de Dorpsstraat

9 Activiteit in september op Snis 50 Lichaamsdeel

12 Muzieknoot 51 Meer dan wenselijk is

13 Heel erg vies 53 Vorstelijke titel

14 Public Relations 54 Kunstvoorwerp

15 Deel van het gezicht 56 Sprookjesfiguur

18 Adembenemend 57 Weggegooid onder de zeedijk

20 5 e maand van het jaar 59 In goskant van de Grindweg

21 Zeldzaam in Snisse polder 60 Plaats in Nederland

23 Woont aan de Langeweg 61 Familielid

24 Jongensnaam 62 Een vreemde

25 Beangstigend 63 Jongensnaam

26 Deel van een schip 65 Liefkozing
29 Nederland (afk.) 66 Straatnaam van de Snis
32 Niet eronder 69 Deel van een graangewas
33 Bevel 70 Jij (Duits)

34 Niet te dik 73 Achtergebleven in 't slik van 't Hellegat

35 Joodse rustdag 74 Per order (afk.)

39 Herenkleding 76 Beroemdheid

41 Bij slik aan het Zeedorp 79 Afvallige

42 Groeit in de Nijspolder 81 Rocktempel van de Snis

44 Te zien in Snisse vlag 82 Naaldboom

VERTICAAL

1 Toegangsweg naar de Snis 38 Breuklijn

2 Ongewenst op Snis carnaval 40 Bloemsoort

3 Trekt de Nijspolder open 43 Ja (Spaans)

4 Omroep 46 Op alle plaatsen

5 Aangespoeld aan Zeedorp 47 Nederlandse motorrace

6 Tijdperk 48 Meisjesnaam

7 Zwemt niet aan de Knuitersoek 49 Niet voor 

8 Niet verkrijgbaar op Snis carnaval 52 In t bos 'bij Hof ter Nesse

9 Opbergplaats 54 Gevallen uit boom op Grindweg

10 Niet dicht 55 Meisjesnaam

11 Vernieuwd op de Snis 56 Illegaal in 't Hellegat

16 Onvrede 58 Niet hier

17 Nederlandse Spoorwegen (afk.) 63 Plaatsaanduiding

19 Nota bene (afk.) 64 Opsomming

20 Behendigheidsspel 67 Meisjesnaam

22 Gevonden aan de Schulpenoek 68 Na storm op Hooglandsedijk

27 Familielid 71 Op perkoenpaal Oostdijk

28 Veerkrachtig materiaal 72 Drinkgerei

30 Frans lidwoord 74 Verloren in bocht Weverstraat

31 Boomsoort 75 Dichtbij

36 Op leeftijd 77 lidwoord

37 Televisie (afk.) 78 Onder andere (afk.)

80 Technische dienst (afk.)

Snisse Puzzel 2023
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WFS Financial Engineering & Coaching
Tom Willaert 

Hooglandsedijk 3
4589 RW, Ossenisse
The Netherlands

+31 (0)6 22 90 90 01
www.wfs-fd.nl

Strategisch sparringspartner

Financieringen
Leasing
Informal investment
Crowdfunding

9GNMQO
�XQQT�GGP�GEJV�IGURTGM�
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www.hosec-kloosterzande.nl

http://www.hosec-kloosterzande.nl
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      Op zoek naar een originele, maar ook betaalbare invulling voor Jouw Event?
                   Wij adviseren, verzorgen, en ontzorgen. Van plan tot applaus!

                             Alles onder 1 dak; 
        van geluidsinstallatie tot lichtshow en DJ, 
             van installeren tot programmeren 

                                                    van statafel tot decoratie en animatie.
  

    Gegarandeerd een feest om mee te werken!

                  One stop shop voor jouw event !

    Jouw Event Partners 
    Hogeweg 19, 4561 RN Hulst www.jouweventpartners.nl
    Tel: +31 631926692 of +31 650610618 info@jouweventpartners.nl



78

sierpoorten en hekwerken
In elke vorm, afmeting en kleur verkrijgbaar

Constructie en reparatie
klantspecifieke constructies, reparatie op 
locatie en eigen werkplaats

Stalen deuren en meubelen
Voor binnen en buiten, in iedere gewenste kleur

Heijens Montage
www.heijens-montage.nl
info@heijens-montage.nl
06 - 37 56 79 48
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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	al,jd	feest	in	het	leven	en	
veel	is	er	veranderd	bij	d’Ossekoppen	afgelopen	jaar,	een	andere	boot	
en	een	nieuwe	Prinses,	maar	goede	oude	gebruiken	blijven	bewaard.	

Buiten	het	carnavalsgedruis	om	willen	we	ook	dit	jaar	weer	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	feestjes	,	maar	besteden	ook	
weer	aandacht	aan	de	zieken	en	ouderen	op	ons	dorp.	

Zoals	gebruikelijk	zal	op	zaterdag	25	februari	Prinses	Kimalia	met	enkele	leden	
van	onze		Raad	van	Elf	touren	‘op	en	rond	de	Snis’	bij	de	ons	bekende	zieken	
en	ouderen	en	daarbij		een	aOen,e	overhandigen.	U	kunt	ons	verwachten	
tussen	10	en	12	uur.	

Kent	u	iemand	die	we	kunnen	bezoeken	die	dag,	meldt	dit	dan	even	
via	de	mail	info@ossekoppen.nl	of	bel	0114-682168.	

mailto:info@ossekoppen.nl
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The place to be 
 

Voor een gezellig hapje, 

feestje of vergadering. 
 

www.karrewielvogelwaarde.nl 

karrewielvogelwaarde@gmail.com 

Rapenburg 47 

4581 AB Vogelwaarde 
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Kapitein R. Fassaertstraat 15 | 4586 AT Lamswaarde | Telefoon 0031 (0)114 - 630 944

GSM 0031 (0) 653 105 693 | E-mail:  jjjheijens@hotmail.com

H EHeijens Elektro
e l e k t r o t e c h n i s c h  i n s t a l l a t i e b e d r i j f

Advertentie Heijens Kermis.indd   1 16-5-2014   10:23:20
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BINNENKORT
IN HULST!

www.fysiekzeeland.nl 
Sterk in beweging 
0114-682386 of 0115-760230

http://www.fysiekzeeland.nl


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 3 maart in 

20:00 ’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 

Loterij


