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Snisser courant

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse en
Zeedorp, met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners.
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Geen carnaval? De Snisse fees as!
Het is een beetje onwennig zo na nieuwjaar. Waar anders de voorbereidingen voor carnaval van start gaan, is ons land nu in een
lockdown. Dus er is ook geen carnaval dit jaar. Ook niet op de Snis.
Een hard gelag voor al die plaatsen, die normaliter uit de winterslaap ontwaken met een bruisend voorjaarsfeest. Waar veel plaatsen
het al 2 jaar zonder doen, prijzen wij ons als Ossekoppen gelukkig dat in 2020 ons carnaval wel door kon gaan. We hadden, met een
schi erende optocht en heel veel volk, zelfs zowat de meest geslaagde carnavalsafslui ng ooit. Jammer genoeg ook op de Snis in 2021
geen dansje en drankje, geen optocht de zondag na carnaval.
Toch willen we dit jaar niet s l zi en. Als de coronamaatregelen het toelaten bezorgen we onze zieken en ouderen op gepaste wijze
een a en e. We kijken naar wat wel mogelijk is! Daarnaast willen we als carnavalss ch ng iets doen voor het dorp, dat ons al meer dan
30 jaar steunt! Als s ch ng hoeven we er in principe niks aan te verdienen. We willen zorgen voor ‘wat schwung op het dorp’. En
daarmee is de geboorte van ‘De Snisser Fees as’ ontstaan!
Wat is de Snisse Fees as? ‘Een leu g taske’ - met logo van de Ossekoppen - waardoor iedereen kan zien ’da ge van de Snis kom‘. Een tas
die je kunt blijven gebruiken als boodschappentas. De inhoud van de tas gaan we niet helemaal verraden, maar om wat pjes van de
sluier op te lichten: de tas bevat allerlei spullen die de wereld weer wat vrolijker maken! Iets lekkers om te eten en drinken passend bij
ons carnaval. Verder hebben we als carnavalss ch ng, vooral ook voor de niet-carnavalsminders, een bijzonder item dat iedereen wel
kan waarderen en slechts éénmalig wordt uitgegeven: De Snisse verjaardagskalender.
Een werkelijk unieke kalender met elke maand foto’s van de mooiste plekjes op en rond de Snis! Vastgelegd en belangeloos beschikbaar
gesteld, door de ons bekende fotografen van ons dorp (onze dank). De kalender is zo opgemaakt, dat deze telkens weer opnieuw te
gebruiken is. Een collectorsitem dat ook voor oud-dorpsgenoten of als cadeau, zeker in de smaak zal vallen! Geniet van kiekjes van
zonsondergang aan het Zeedorp tot aan de Lageweg in de winter in de
sneeuw. Van ’t Pu enstrand tot de kerststal uit onze voormalige kerk!
Een impressie van de foto’s zie je hiernaast.
Ook gadgets van de Ossekoppen ontbreken niet in de tas. Verder
promoten we in de tas onze Snisse ondernemers. En de rest, dat blij
een verrassing.
Natuurlijk wil je ook zo’n tas! De kosten voor de tas zijn laag: rond €10,
zodat het ook leu g blij . Half januari wordt er een brief in het dorp
verspreid met informa e over hoe we onze ac e verder aanpakken
(inclusief de geldende regels). De meest actuele informa e staat op onze
website en Facebookpagina. Ons plan is om de tas jdens carnaval af te
leveren. Zo wordt het toch nog een beetje een - coronaproof - feest.
.

We bezorgen de tas op bestelling. Dit betekent dat we dus niet gaan
leuren aan de deur. Betaling zal op afstand gebeuren of via een kkie.
Wil je de Snisse fees as nu alvast bestellen, om zeker te weten dat je er
niet achter grijpt, stuur dan een mail naar info@ossekoppen.nl met je
naam, adres en 06-nummer (nodig voor betaling via kkie).
We hopen dat we snel weer ouderwets carnaval kunnen vieren op ons
dorp. Maar voor nu dat je geniet van de Snisse fees as!
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Snissenjèr

Nieuwe secretaris
Marjo Huijgens stelt zich voor
Ik ben zelf al jd werkzaam geweest als
secretaresse en/of oﬃce-manager en heb
mijn baan opgezegd om voor Stefanie te
kunnen zorgen, en alles rondom de
revalida e te kunnen regelen. Want in
maart 2017 hee onze dochter Stefanie
een heel erns g ongeluk gehad in haar
(toenmalige) woonplaats Amsterdam met
zwaar hersenletsel. Binnen de
Nederlandse zorg zijn er géén revalida emogelijkheden voor dergelijke pa ënten
(boven 30 jaar) en zou Stefanie naar een
verzorgingstehuis moeten, tussen de
80-jarigen met weinig zicht op herstel.
Als ouders vonden wij dit niet acceptabel
en hebben we besloten om zelf de zorg én
revalida e op ons te nemen, met hulp van
een heleboel therapeuten, die door ons in
dienst genomen zijn. Stefanie is na bijna 4
jaar al enorm ver gekomen in haar
revalida e (was linkszijdig verlamd, kon
niet eten, drinken, nauwelijks praten) en
we zijn nog lang niet bij hetgeen we graag
bereiken willen, namelijk een zo
zelfstandig mogelijk leven. Het huis in
Ossenisse bood ons alle ruimte die we
nodig hadden voor de revalida e en waar
we ook in de toekomst alle kanten mee uit
kunnen. De vacature binnen de Dorpsraad
kwam op het juiste moment: ik wil heel
graag meer dorpsgenoten leren kennen en
ook graag iets betekenen voor het dorp en
vooral ook eventjes weg zijn uit de
moeilijke dagtaak die ik nu heb en iets
doen waar eigenlijk mijn hart ligt.

Colofon
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Jasper Heuvelsland

Eind september nam Jasper (34) intrek in zijn gerenoveerde woning, Zeedorp 19.
Zijn huis hee enkele jaren geleden een jd leeg gestaan. Toen werd het verkocht aan een
jongeman die star e met renoveren. En tenslo e kocht Jasper het huis, deels
gerenoveerd. De werken werden verder gezet: alles, echt alles, werd gestript; en dan
star e de opbouw. Alles nieuw: dak erop, achterbouw verder afgewerkt, sanitaire
leidingen, elektriciteitsinstalla e, verwarming, ramen en deuren, vloeren. Kortom: het is
een volledig nieuw, mooi en comfortabel huis geworden! En nu is Jasper aan het sparen
om eerst de voortuin aan te leggen. Later volgt de achtertuin waar hij graag tegen het huis
een terras zou hebben en achteraan een overkapt terras. Een schuurtje en eventueel
carport staan ook nog op het wenslijstje.
Jasper is zijn ouders heel dankbaar voor de enorme hulp die hij hee gekregen. Zijn
vader is geen bouwvakker, maar hij hee enorm veel informa e opgezocht over de
meest uiteenlopende bouwwerkzaamheden. Vervolgens begon hij aan alle mogelijke
klussen; zoals de vloerverwarming!
Jasper is opgegroeid in Heikant. Als je zijn naam hoort, zou je niet vermoeden dat hij
a oms g is uit Sri Lanka. Hij werd geadopteerd als baby van 14 dagen oud. Jaspers zus
woont in Hulst. Zij hee haar broer geholpen met de keuzes voor de binneninrich ng.
En het interieur is heel geslaagd! Jasper is nog vrijgezel. Misschien s cht hij later nog wel
een gezinnetje. Maar natuurlijk moet hij eerst de ware liefde vinden …
Het voorbije jaar hee Jasper slechts een deel van de jd kunnen helpen aan zijn huis.
Eind 2019 kreeg hij een zwaar ongeval en brak zijn kuit- én scheenbeen in totaal op 7
plaatsen. Dankzij een heelkundige ingreep en het aanbrengen van meerdere metalen
bouten en plaatjes kan hij weer lopen. Pijnvrij is hij nog niet. En in 2021 volgt er een
nieuwe ingreep, want niet alle stukjes bot willen aan elkaar groeien.
Maar, ondertussen is Jasper sinds enkele maanden toch terug aan het werk. Hij
behaalde het diploma construc ebankwerker/lasser. Hij hee steeds in de metaalsector
gewerkt, met uitzondering van een aantal jaren bij Volvo in Gent. Nu werkt hij bij De
Blaeij Montage in Hulst. Gelukkig wordt hem op dit ogenblik niet het zwaarste werk
gegeven. Zo kan hij zijn been wat sparen.
Jasper is een spor eve kerel: hij hee aan atle ek gedaan, paardrijden, snowboarden,
gevechtssporten. Maar sinds meerdere jaren is hij een verwoed kitesurfer! Hij beoefent
deze sport enorm graag. Hij bezit wel 7 verschillende vliegers waaruit hij kan kiezen in
func e van de windkracht. Jammer
genoeg moet hij hiermee nu nog een
jd wachten tot zijn been weer
volledig hersteld is.
En jaarlijks probeert hij een grote reis
te maken naar een land waar hij goed
kan kitesurfen. Zo is hij al in Frankrijk,
Italië, Cyprus, Marokko en Sri Lanka
geweest. En in dat laatste land hee
hij zijn biologische ouders en familie
kunnen ontmoeten! En als het lukt,
viert hij ook nog een tweede keer
vakan e, maar dan in de buurt.
Jasper houdt van de rust op Zeedorp.
En hij is ook graag bezig met rus ge
ac viteiten die zijn hoofd leegmaken:
hij speelt op zijn elektrische piano,
maar ook knutselen, boetseren en
tekenen brengen hem tot rust En hij
kookt ook met plezier. Toen hij
hoorde van de dorpskeuken vond hij
dat wel een leuk ini a ef!
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Ontwikkelingen op het dorp

Hof ter Nesse: update keuken
De renova e verloopt volgens plan. De werken vallen voorlopig mee: geen tegenvallers,
waar we rekening mee hadden gehouden, zoals mogelijk vochtproblemen. Voorlopig
liggen we op schema. Met dank aan VSB-Fonds, Oranjefonds en Gemeente Hulst voor de
ﬁnanciële bijdragen!
Eind oktober hadden we een lie ebber voor de oude keuken. Die is de keuken komen
uitbreken en weghalen. Dat scheelde een heleboel werk voor ons. Daarna moesten de
oude wandtegels en de linoleumvloer nog worden verwijderd. Dit werk hee Peter Ro er
vooral uitgevoerd. De elektriciteits- en waterleidingen werden vernieuwd en verlegd.
Warm water krijgen we nu uit een elektrische boiler in plaats van de oude gasboiler. Zo
maken we ook hier gebruik van de zonnepanelen.
Net voor Kerst lag de nieuwe vloer erin. De wandtegels werden geplaatst en ook een
nieuw plafond met ruimte voor afzuigkap boven het eiland. Nu de keuken zelf nog. Bij een
nieuwe keuken horen nieuwe po en en pannen, want ook hier schakelen we over op
elektrisch; induc e. Daarvoor graag jullie hulp: spaar de zegels van de AH pannenac e en
geef de zegels (die je over hebt) aan Ann Lommelen of Liesbeth de Bruijn. Ann wil ze ook
komen ophalen. Spaar je digitaal, dan kan je ze ook doorgeven aan Ann.
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Dorpsagenda
Hof ter Nesse - Wekelijks

Tot nader bericht geen ac viteiten
Ma 18.30u De Scheldestappers
Ma 20.00u Qigong-Taiji
Di 19.15u Bodyﬁt
Wo 19.00u Beginners Country Dance
Wo 20.30u Gevorderden Country Dance
2e+4e vrijdag 10.00u Dorpskamer
Januari
Geen geplande ac viteiten wegens Corona
Februari
Geen geplande ac viteiten wegens Corona
Maart
Geen geplande ac viteiten wegens Corona
April
Geen geplande ac viteiten wegens Corona

Inlich ngen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorps
huis-hof-ter-nesse

Café ´t Schallemaaj

Tot nader bericht geen ac viteiten. Café en
restaurant zijn wel open voor het a alen
van pizza’s en maal jden op bestelling.
Hou de website in de gaten voor nieuwe
ac viteiten:
h ps://schallemaaj.weebly.com/.

Noodnummers

Poli e 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
Omroep Zeeland radio (rampenzender)
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AED-slot nummers (Hof ter Nesse)
Peter Ro er / Jeanneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Sjef Boeij 0114 681928

Mokkok èn!

Zeeuws

(even hardop lezen)

Dat wil ik ook hebben!

pagina 4 van 4

januari 2021

In en om het dorp

Straatjuweel®
Sinds een tweetal maanden is er een
nieuwe voorrangssitua e aan de Walenhoek. De bedoeling is het verkeer er
langzamer, en dus veiliger, te maken. Dit
proefproject wordt later geëvalueerd.
Voorrangsweg De Grindweg naar
Hontenisse en de Hooglandsedijk vormen
nu samen één doorlopende voorrangsweg.
Dit wordt aangegeven met 2 nieuwe
verkeersborden op een vij igtal meter vóór
de Walenhoek.

We hebben elkaar nodig
Met een verdrie g gevoel kijken we terug op het jaar 2020. En we kijken hoopvol uit
naar het nieuwe jaar. Juist als dingen niet goed gaan, hebben we elkaar nodig!
Sommigen hebben het extra zwaar voor de kiezen gekregen, want naast de gevolgen van
het coronavirus gaan de andere grillen van het leven ook door. Overlijdens, opera es,
ziektes, economische tegenvallers, tegenstrijdige belangen en dromen die in duigen vallen
enzovoorts. De coronamaatregelen maken het niet makkelijker om er mee om te gaan.
Er wordt veel van onze draagkracht gevraagd, het blij maar duren. Okay we doen het er
wel mee. Het kan niet anders. We gaan gewoon door, maar het knaagt. En dat mag. Ook in
Ossenisse-Zeedorp gaan we door. We starten weer op, schakelen weer terug: de
veerkracht wordt minder. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren veel verbindingen gelegd en
helpen dorpsgenoten waar het kan om het contact te houden en te verdiepen. Soms is het
moeilijk om uit je schulp te kruipen en de hand van de ander aan te nemen.

Komende van Klooster Als je schuin
rechtsaf gaat om de Lageweg in te rijden,
verlaat je dus de nieuwe voorrangsweg. In
de bocht staat er nu snelheidsremmer die
de ingang naar de Lageweg behoorlijk
versmalt. Deze snelheidsremmer is van het
merk Straatjuweel®: een halfrond element
van gewapend beton met een diameter van
2 meter; op de rand staan 9 reﬂectoren. Bij
het inrijden van de Lageweg moet je daar
dus voorzich g rondrijden. En met de
versmalde doorgang is het nu uitkijken
geblazen voor tegenliggers die het dorp
verlaten!
Komende van de Snis Als je via de Lageweg
de dorpskern verlaat, zie je kort vóór de
Walenhoek een nieuw verkeersbord: een
omgekeerde driehoek, die aangee dat je
voorrang moet verlenen aan de
bestuurders op de kruisende weg; zij die
van rechts komen, van de Hooglandse dijk,
hebben dus voorrang. Maar ook zij die van
schuin links komen en de Hooglandse dijk
willen oprijden, hebben voorrang. Zij
bevinden zich immers op een
voorrangsweg! Bij het verlaten van de
Lageweg zijn er wi e haaientanden op het
wegdek geschilderd. Zij betekenen
hetzelfde als de omgekeerde driehoek:
voorrang verlenen.

Een inclusieve gemeenschap proberen we te zijn in Ossenisse-Zeedorp. Een
gemeenschap met ac viteiten waar ieder laagdrempelig aan kan deelnemen. Dat was
moeilijk vorm te geven in deze jd en we hopen gauw de draad weer op te kunnen
pakken. Deze jd leert ons dat juist als het niet goed gaat, we elkaar nodig hebben. Een
goede gemeenschap is dan heel belangrijk. Gezien worden, aandacht voor elkaar hebben:
het zit in hele kleine dingen. En nu dan gelukkig de komst van het vaccin: ook al zal het nog
even duren, we kunnen dan weer verder met onze plannen. Lichtpuntjes zoals het plan om
met NL-Doet in maart het schoolpadje onder handen te nemen en de voortgang van de
nieuwe keuken in Hof ter Nesse, geven handva en om de draad op te pakken. We dromen
alvast van een mooi openingsfeestje als de keuken klaar is. Doen jullie mee?
De Dorpsraad hee plannen voor een alterna eve dorpsraadvergadering. We gaan ervan
uit dat er half maart nog beperkingen zijn, dus geen volle zaal. We proberen daarom een
deel digitaal te maken. En daarnaast in kleine groepen rondom speciﬁeke onderwerpen op
verschillende jden bij elkaar te komen. Het College van B&W kan dan via Zoom aansluiten
en vragen beantwoorden. Sluiten jullie ook aan?
In Ossenisse worden rioolrenova es uitgevoerd volgens de kousmethode. Vanaf 25 tot
en met 29 januari plaatst men aan de binnenkant van het riool een kunststof kous, die
wordt uitgehard met stoom. Zo ontstaat een volledig vernieuwde rioolleiding. De werkzaamheden vinden plaats in de Kipstraat en Dorpsstraat en daarom worden beide straten
in die week afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op 26 en 27 januari zijn ook de
woningen aan het Molenpad niet bereikbaar. Voorafgaand aan de rioolrenova es zijn er
van 4 tot en met 8 januari (zonder wegafslui ngen) voorbereidende werkzaamheden.
Verdere overlast zal minimaal zijn. Wel kan er een lichte styreengeur te ruiken zijn.
Inzien van ontwerpbestemmingsplan van de gemeente
Hulst kan tot en met 3 februari via
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder iden ﬁca e
NL.IMRO.0677.bpkernen1H-001O. Gezien de huidige
coronamaatregelen het verzoek om het plan zoveel als
mogelijk online te bekijken. Maar het plan ligt ook ter
inzage tot en met 3 februari in de gemeentewinkel
(Grote Markt 24, Hulst). Tot 3 februari kan je een
zienswijze indienen.
Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp hee een nieuwe
secretaris: Marjo Huijgens. Zij stelt zichzelf voor op
pagina 2 van deze Snisser Courant. Wij zijn erg blij dat
Marjo de taak van secretaris op zich neemt en wensen
haar veel succes!

