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In deze nieuwsbrief 
● Tweede meewerkdag komt eraan!  

● Stand van zaken project Dorpshart 

● Nieuw dak voor dorpshuis Hof ter Nesse 

● Werkgroep en meedenken Kiosk 

● Ideeën voor directe omgeving van het kunstwerk 

Doe zaterdag mee op de 2
e
 meewerkdag voor het Dorpshart! 

Na het succes van de eerste meewerkdag, is het nu tijd voor de tweede! Komende zaterdag 26 

oktober verwachten wij weer veel Snissers die de handen uit de mouwen willen steken om mee 

te werken aan het nieuwe dorpshart. Het gaat deze keer vooral om het weghalen en sorteren 

van tegels en stenen en om het verwijderen van struiken en grond. 

Neem materiaal mee; kruiwagens, schoppen, een koevoet en werkhandschoenen. 

 

Van al dat werk krijg je honger en dorst , dus is er 

catering. Daarvoor zoeken we nog enkele 

vrijwilligers, evenals voor de kinderopvang. 

Wie zelf nog struiken wil hebben, kan zich 

melden. 

De meewerkdag begint om 9.00 uur  bij Hof Ter 

Nesse. 

De derde meewerkdag is op  zaterdag 16 of 23 

november. Dan leggen we tegels en stenen. 

Het Dorpshart, hoe staat er ermee? 
Vraagt u zich af hoe het er met dat nieuwe dorpshart voor staat?  Nou, op de eerste 

meewerkdag, drie maanden geleden, hebben we  zo hard gewerkt, dat het veld klaar ligt voor 

de aannemer. Er is onderhandeld over offertes, en de bouwvak zat er tussen. Ook de 

zomervakantie, het geregel achter de schermen en de vernieuwing van het dak van Hof ter 

Nesse kostten tijd. Dan lijkt het misschien alsof er niets gebeurt. Maar niets is minder waar. De 

opdracht aan de aannemer is nu verleend. Die gaat aan de slag nadat wij, en u dus, komende 

zaterdag de voorbereidingen hebben gedaan op de tweede meewerkdag. Help alstublieft mee: 

Om het mooie plan uit te voeren, doen we zoveel mogelijk zelf. Uw hulp is daarbij hard nodig!.  
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Nieuw dak voor dorpshuis Hof Ter Nesse. 
Zoals we hebben kunnen zien is het nieuwe dak voor Hof Ter Nesse klaar. Het bouwbedrijf 

(IZV) is zo’n 6 weken bezig geweest om het dak te vernieuwen. Ook werden er zonnepanelen 

geplaatst. Hiermee worden o.a. de lantaarnpalen op het terrein verlicht. We hopen ook 

aanzienlijk te kunnen besparen op onze energiekosten door isolatie van het dak. Verder waren 

we genoodzaakt – op eigen kosten-  een nieuwe c.v. -installatie aan te schappen, omdat de 

oude installatie aan vervanging toe was. 

Het dak wordt volledig gefinancierd door de gemeente Hulst, de provincie Zeeland (via een 

ESF-subsidie) en een bijdrage van het Oranjefonds. Na deze renovatie van het dak zullen we er 

de komende winter weer droog en warm bij zitten en is het doorregenen van het dak voorbij. 

Kom met ideeën voor kiosk! 
In het plan voor het nieuwe dorpshart staat ook dat er een kiosk komt op het terrein. Daarbij 

wordt gedacht aan een open podium voor muziekvoorstellingen, voor prijsuitreikingen, voor een 

buitenborrel, voor zang en dans. 

Maar misschien heeft u wel heel andere -en nog betere- ideeën. Laat ze horen!  Wij nodigen 

iedereen uit om hierover mee te denken en mee te praten.  Binnenkort komt er een bijeenkomst  

over. We kunnen dan ook nagaan of en hoe we die kiosk samen kunnen maken, al dan niet met 

begeleiding van professionals. Zo kunnen we stap voor stap weer samen aan de slag om het 

dorpshart nog fraaier te maken. 

Denkt u ook mee over inrichting pleintje? 
In het plan voor het Dorpshart is op de hoek van de Lageweg en de Kipstaart een ‘pleintje’ 

voorzien. Dat wordt aangekleed met een beeldhouwwerk, een bank, met groen en met een 

informatiebord.  Later ook met een jeu de boules-baan en een sportgelegenheid. We gaan 

proberen om ook hiervoor subsidie te ontvangen. Denkt u ondertussen vast mee over de 

uitvoering? 
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