
Inloopavond maandag 27 mei 2013 19:30u.
Tijdens deze avond kunnen jullie zien wat er van de plannen geworden is en wan-
neer wat uitgevoerd gaat worden. Veranderingen aan de Kipstraat, 
veranderingen aan de Lageweg. Zeker voor aanwonenden en gebruikers een
aanrader om te komen kijken. Kleine aanpassingen of keuze in materiaalgebruik is 
hier en daar nog bespreekbaar.
De financiering is rondgekomen onder de voorwaarde dat het “hele dorp” er achter 
staat en mee doet. Het is daarom erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich 
aanmelden voor het meebouwen! Voor iedere bewoner (jong, oud, groot, klein, 
man en vrouw) is er een klus.

Velen van jullie hebben zich al ingezet en we rekenen erop dat jullie dit blijven 
doen: een mooi dorpshart en de gezelligheid/saamhorigheid van het samen doen is 
de beloning.

Op de inloopavond hangt er een overzichtje van mogelijke klussen voor
vrijwilligers, en een planning van de meewerkdagen.

De aftrap vrijdag 21 juni 2013 19:30u.
Samen met bewoners en genodigden maken we onder het genot van een drankje 
een symbolische start met het project. Hier hopen we jullie weer allemaal te 
ontmoeten en laten we o.a. aan de financiers zien dat het hele dorp er klaar voor is 
en meedoet.

De eerste meewerkdag zaterdag 22 juni 2013
Op deze dag gaan we onder deskundige leiding klussen verdelen en aan de slag 
met zoveel mogelijk mensen. De dag start om 9:00u. bij Hof ter Nesse. Zie ook 
achterzijde.

Belangrijke data

    ● 27 mei 2013 inloopavond in Hof te Nesse 19:30u.
    ● 21 juni 2013 aftrap project in Hof ter Nesse 19:30u.
    ● 22 juni 2013 eerste meewerkdag rond Hof te Nesse
    ● planning volgende meewerkdagen volgt z.s.m.
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Wat ging er aan vooraf?

In 2009 werd tijdens de jaarvergadering duidelijk dat de bewoners een verfraaiing 
van het plein en veld bij Hof ter Nesse wilden. Een werkgroep heeft in 2011 drie 
ontwerpen gepresenteerd en de bewoners hebben de plannen met punten en 
opmerkingen beoordeeld. Een projectgroep heeft vanuit alle opmerkingen en 
waarderingen een nieuw plan laten maken met de hoofdlijnen van het meest
gewaardeerde ontwerp.
Na toegezegde financiële bijdragen van:
    ● Pop2,
    ● gemeente Hulst
    ● de Rabobank
En de praktische hulp van:
    ● KNHM/Arcadis
    ● H4A
gaan we binnenkort beginnen aan de uitvoering.

* Extra: Tijdens de inloopavond van 27 mei voor het dorpshart geeft Bas Jansen namens de werk-
groep Verkeer uitleg over twee plannen voor een veiliger route Ossenisse – Kloosterzande. Hierbij 
kunt u uw voorkeur aangeven voor een van de twee. Het Waterschap Scheldestromen zal gehoor 
geven aan de wens van de Snisjèrs.

Wat voor vrijwilligers hebben wij nodig voor de 
eerste meewerkdag van 22 juni?
Opvang voor de kinderen
Beeldend kunstenaar Luc Ingels wil voor de kinderen een workshop geven (ander-
half uur): wat komt er kijken bij het maken van een kunstwerk voor het hart van 
Ossenisse. Wie wil er kinderopvang regelen voor andere uren?

Eten en te drinken
Wie zetten zich in om in te kopen, te bereiden en of te verdelen?

Gereedschap
Het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk eigen gereedschap en 
beschermingsmiddelen mee brengt.
We willen het binnenkomend gereedschap verzamelen, registreren, uitreiken en 
weer innemen. Ook voor het repareren, vervangen en schoonmaken van 
gereedschap zoeken we vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn ook nodig voor het verwijderen van struiken, grond, tegels en
asfalt en voor het wegbrengen en opbergen. Ook zoeken we hulp voor het
weghalen van hekken en palen. Kom dus allemaal en steek je handen uit de mou-
wen!
Intekenen op de flip-overs tijdens de inloopavond
Zoals jullie zien er is veel werk te doen. Laten we het met zijn allen waarmaken!


