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Dorpsfeest 1617-18 mei 2008
Net als vorig jaar zullen we
aftrappen met een ludieke
opening op vrijdagavond gevolgd
door een optreden van een live
band in de tent.
Er komt weer een springkussen
voor de kleintjes en als
je
wethouder
De
Kraker
mag
geloven,
een
heuse
kermisattractie.
Heel het weekend zal een beetje
in het kader van het thema
Kunst worden uitgevoerd, zo is
er voor de fietsliefhebbers een
kunstfietsroute uitgezet. De start
is bij het volleybalveld.
Op zaterdagmiddag zal er voor de
jeugd een (levend) Dorpsspel of
minispelen worden georganiseerd
door Zara en Nena.
Voor de grote kinderen vanaf 15
jaar tot 75 organiseren we een
volleybaltoernooi. Vorig jaar was
dit enorm geslaagd en gezellig,
dus dit houden we erin.
Op Zaterdagavond aansluitend
hebben we de Barbecue om met
anderen gezellig te kletsen en te
eten. Iedereen uit de omgeving
Ossenisse mag meedoen, meer
hierover later. Na afloop kan er
ook nog gezongen en gedanst
worden, muzikale omlijsting
wordt voor gezorgd.
Op zondag kan een ieder zich
nog eens van zijn beste kant laten
zien door zelf deel te nemen aan
allerlei kunstige workshops.
Het belooft heel amusant te
worden. Houd dit weekend alvast
vrij, binnenkort ontvangt u meer
informatie.
Kijk voor de foto’s van vorig jaar
op de site van de Dorpsraad:
www.dorpsraadossenisse.nl
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Intussen zijn de werkgroep Verkeer en bestuursleden van de dorpsraad
bij elkaar geweest. Zij hebben enkele ideeën uit de brainstorming
geselecteerd om deze nader te bekijken en vervolgens op haalbaarheid
te toetsen. Daarna worden zij verder uitgewerkt en gaan we financiële
partners zoeken: niet alleen de gemeente en waterschap maar ook
andere subsidieverstrekkers. De dorpsraad meent dat bij goede en
goed uitgewerkte ideeën financiële partners te vinden zijn.
Als eerste actie hebben we de film
“Hoe mis kan het gaan op de Snis”
op de ANWB-site geplaatst: http://
www.ugcanwb.nl/content/551. Ter
gelegenheid van 125 jaar ANWB
wil de ANWB per provincie een
voor kinderen verkeersonveilige
situatie aanpakken. Om te winnen
hebben wij voor dit filmpje stemmen
nodig.
De actie van de intentieverklaring:
•
ik wil op mijn snelheid letten
•
ik wil anderen aan deze snelheid herinneren
•
ik wil aan mijn snelheid herinnerd worden
zal nog een vervolg krijgen: niet-aanwezige dorpsgenoten en andere
weggebruikers, zoals campinggasten en vrachtwagenchauffeurs zullen
nog benaderd gaan worden. Ook is het de bedoeling hier met borden
en in flyers bekendheid aan te geven. Daarnaast zal het ook mogelijk
zijn via de website de verklaring te ondersteunen.

Hof ter Nesse zoekt EHBO’ers
De gemeente Hulst stelt aan ieder dorpshuis en iedere kern een
Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar. Voorwaarde
is dat er een paar EHBO’ers in de kern zijn die kunnen reanimeren en
het AED apparaat kunnen bedienen.
Bij een hartstilstand is een vroegtijdige alarmering, hartmassage
en beademing de eerste en meest eenvoudige hulp die men kan en
moet bieden. Indien binnen 5 minuten een omstander via de AED de
eerste stroomstoot toedient stijgt de overlevingskans tot 70%. Deze
stroomstoot defibrilleert het hartritme van kamerfibrilleren naar een
normaal hartritme met bloedcirculatie. Elke minuut dat het langer
duurt voordat de AED het normale hartritme kan terugbrengen, daalt
de overlevingskans met 10%.
Wie aan deze eisen voldoet en hiervoor beschikbaar wil zijn: gelieve
zich te melden bij Peter Rottier tel. 682869.

de

Snisser courant
Jaargang 3 - Nr. 2 - April 2008

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse,
met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners.
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Snisjèr: Jeanneke Aerts

Jaarvergadering
Dorpsraad

Hof ter Nesse zoekt
Ehbo’ers

Schitterend
onder de
zon!
Werkelijk schitterend, dat is
hoe we carnaval 2008 kunnen
benoemen. Bijna onwerkelijk was het, de 10e februari 2008, de dag
van ons Snisse Carnaval. We zagen het vrijdags al op teletekst dat het
goed zat: de eerste fantastische mooie dagen van 2008 gingen precies
vallen in het weekend van ons Snisse carnaval !
Eigenlijk begon het voor ons als Ossekoppen al ruim een week eerder,
want ook de opening van carnaval 2008 was dit jaar bij ons op de Snis.
Op vrijdag 1 februari, na het verzamelen in Herberg de S’nis, gingen
we met een dweilband, het college van B en W en onze bevriende
Raden van Elf uit de voormalige gemeente Hulst, rond het dorp
richting Hof ter Nesse voor de openingsavond die door d’Ossekoppen
was georganiseerd. Het thema waar we voor hadden gekozen was
‘Carnaval in beweging’. Dit betekende dat de aanwezigen, inclusief
burgemeester en wethouders een spelcircuit dienden af te leggen om zo
te komen tot de beste ploeg van carnaval 2008. Na de sleuteluitreiking
volgde een gezellige afterparty.
Wat hadden we het getroffen tijdens onze jaarlijkse optocht op de Snis.
Het leek wel zomer in februari! Liefst twintig prachtige praalwagens en
vele loopgroepen namen deel aan onze optocht. Een prachtig gezicht
onder de zeedijk, waar de kleurrijke creaties stonden te schitteren in
de voorjaarszon en de deelnemers aan de optocht massaal boven op
de zeedijk zaten te wachten en te genieten van al het moois aan twee
kanten van de dijk.
De aangebouwde tenten aan Hof ter Nesse bleken geen overbodige luxe.
Daarnaast draaide voor het eerst onze eigen friettent (die uitsluitend
frieten verkocht van petetters uit de Snisse polders) op volle toeren. Je
moest er heel wat geduld voor hebben om een vers frietje van Snisse
bodem te kunnen proeven.

Huiskamercafé
Voor de Tweede Wereldoorlog
kende elk dorp huiskamercafés.
Meestal dreven de vrouwen het
café, net als het geval was met
de kleine (snoep)winkeltjes in
de dorpen. Dat was eigenlijk een
soort levensverzekering voor als
hun man kwam te overlijden.
In de hoek van de kamer was
een kleine toog met wat glazen
erachter.
Aan de buitenkant zag je vaak
niets bijzonders, behalve het
bordje ‘verlof’, maar verder leek
het een gewoon woonhuis. De
uitbaatster was een vrouwtje in
klederdracht, die je in de winter
steevast begroette met: “Wat is
het koud vandaag hè? Wil je een
kommetje koffie?” Dat was van
het huis, de echte bestelling kon
je pas later plaatsen.
Veel vaste klanten kwamen
in dergelijke huiskamercafés
steevast via de achterdeur
binnen. Als je door de voordeur
kwam was je een vreemdeling.
Dit is een stukje van de website:
www.geschiedeniszeeland.nl.
Maar hoe was het op de Snis?
In de volgende Snisser Courant
hopelijk meer ...
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
8:07 10:37 12:37 14:37 16:37

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 (€ 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl

Noodnummers
Politie
0900-8844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118-414444
Huisartsenpost
0115-643000
Omroep Zeelandradio:
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

Zeeuws
“IJ was om te bosten”
Vertaald:
“Hij was verschrikkelijk kwaad”

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging:
Alex de Waal
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie:
Robert Doedee, Petra Schelle,
Jeroen van Loon.
Volgend nummer:
april 2008
Sluitingsdatum copy:
15-3-2008
Email:
info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.
Verschijning:

Snisjèr: Jeanneke Aerts

April

Enthousiast vertelt Jeanneke over het linedancen, haar grootste hobby.
Inmiddels danst ze al zo’n 7 jaar bij de Lone Star Country Dancers.
Jeanneke is toevallig bij deze vereniging terechtgekomen. Ze verhuisde
in 1998 van Breda naar Hulst, waar een vriendin van haar woonde. Het
linedancen was in opkomst en de vriendinnen hadden besloten om ’s
te gaan kijken. Jeanneke ontdekte een beginnerscursus in Ossenisse.
“Waar ligt dat?” vroeg ze aan haar vriendin. Die wist het ook niet als
Brabantse, maar haar Zeeuws-Vlaamse man kon hen de weg naar De
Snis wel wijzen. Diezelfde eerste avond deed Jeanneke al volop mee
en sindsdien is ze gebleven.
Jeanneke gaat linedancen in Hof ter Nesse, waar ze ook een aantal
avonden per week en in de weekenden werkzaam is bij allerlei
activiteiten. Dansen, kaarten, gaaibollen, schieting, aerobic, van alles
wordt er georganiseerd. Behalve veel gezelligheid, brengt het ook een
hoop werk met zich mee. Samen met Peter, haar partner en beheerder
van het dorpshuis, én niet te vergeten met andere vrijwilligers,
doet ze dat met plezier. “Jammer is wel”, zegt Jeanneke, “dat er zo
weinig Snissenaren komen”. Jeanneke woont inmiddels zo’n 3 jaar
in Ossenisse. Vrijwel alle activiteiten in het dorpshuis worden druk
bezocht, veelal door mensen uit omliggende dorpen. Het kindercircus
dat onlangs werd uitgevoerd was een positieve uitzondering: volle
bak met kinderen uit het dorp die hun ouders, opa’s en oma’s hadden
meegebracht. Jeanneke doet een oproep: “Mensen kom naar buiten,
kom ’s kijken hoe gezellig het is, maak gebruik van zo’n mooie faciliteit
in je eigen dorp!”
Naast haar grote hobby en de werkzaamheden voor het dorpshuis,
werkt Jeanneke sinds kort op een school in Terneuzen, als huishoudelijk
medewerkster. Voorheen heeft ze 8 jaar bij Den Dullaert gewerkt
in Hulst, maar dat werd een beetje té druk. In Breda werkte ze in
de meubelstoffering. Jeanneke is van “meerdere markten thuis”. Zo
knutselt ze met draad en stenen mooie sieraden in elkaar, ze borduurt,
haakt, breit, noem maar op. “Stilzitten voor tv is niks voor mij”.
Op de valreep komt nog een bijzondere hobby naar boven: het
verzamelen van Laurel-en-Hardybeeldjes. “De slappe humor van die
twee, daar hou ik niet van, maar de mannetjes vind ik geweldig.” Achter
elk beeld zit een verhaal: gekregen voor een speciale gelegenheid,
gevonden op een rommelmarkt, ontdekt op vakantie, enzovoorts.
Zoals bij andere mensen fotoboeken hun levensverhaal vertellen, doen
Laurel en Hardy dat bij Jeanneke.

2008
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Activiteiten
Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Jaarvergadering Dorpsraad
Bij een goede opkomst op de jaarvergadering van de dorpsraad Ossenisse/Zeedorp tekenen de aanwezigen de intentieverklaring: “Ik wil
op mijn snelheid letten, ik wil aan mijn snelheid herinnerd worden en
ik wil anderen aan hun snelheid herinneren.”
Er zijn intussen 40 kinderen onder de 12 jaar op de Snis en er komen er
nog meer bij. Daarom werd voor de jaarvergadering van de dorpsraad
na de pauze het thema “Onze kinderen veilig naar school gekozen.”
Na een inleidend filmpje: “Hoe mis kan het gaan op de Snis” werd in
samenwerking met de Snisse werkgroep Verkeer over dit thema stevig
gebrainstormd in verschillende groepen.
Hieruit zijn erg veel interessante, creatieve, leuke en verstandige ideeen aangedragen, zoals het invoeren van eenrichtingverkeer tijdens de
gevaarlijke uren, een fiets/wandelroute door de polder, door kinderen
gemaakte verkeersborden, een basisschool in Ossenisse, wegdek kleuren met strepen overdwars (mondriaan).
Voor de pauze, voorafgaand aan de themabespreking, werd na de ge-

Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic (19:30u.)
elke woensdag Country les (20u.)
April
5-4
Dansavond orkest (20:00u.)
6-4
Schieting (14:00u.)
18-4 Oefenavond Country (20:00u.)
19-4 Club Kaarten (19:30u.)
30-4 Gaaibollen (19:30u.)
(Koninginnedag)
Mei
4-5
Schieting (14:00u.)
17-5 Prijskaarten (14:00u.)
17-5 Dansavond orkest (20:00u.)
18-5 Schieting (14:00u.)
18-5 Gaaibollen (19:30u.)
23-5 Oefenavond Country (20:00u.)
24-5 Club Kaarten (19:30u.)
Juni
8-6
Schieting (14:30u.)
21-6 Club Kaarten (19:30u.)
27-6 Oefenavond Country (20:00u.)
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Agenda Herberg De S’nis

bruikelijke verslagen aandacht besteed aan de restauratie van de kerktoren. Net voor of net na de bouwvak zal de kerk in de steigers gezet
worden. Naar aanleiding van een vraag beloofde mevrouw Van Damme na te gaan of het mogelijk is om voor verlichting van deze toren
geld vrij te maken.
De heer Schreurs gaf een uiteenzetting over de Nederlandse Vestingsdagen Hulst (23 en 24 augustus). De verwachting is dat deze dagen
veel bezoekers uit heel Nederland en België zullen trekken. Er zijn
plannen om in het voortraject bij scholen langs te gaan en de kinderen
enthousiast te maken. De vraag is of ook Ossenisse met een groep mee
wil doen.
In de pauze maakten we kennis met de nieuwe website: www.dorpsraadossenisse.nl. Middels deze website kunt u wat meer te weten komen over de activiteiten in ons dorp en beschikken we over een middel
om ook via internet contact te maken. We zullen proberen deze site zo
actueel mogelijk te houden. Heeft u nog leuke/mooie/oude foto’s: zij
zijn welkom. Ook andere bijdragen worden op prijs gesteld. In “spinsels” kunnen ideeën en wensen geuit worden, zodat anderen er kennis
van kunnen nemen. Met uw bijdrage kan de site een instrument worden om een bloeiend dorpsleven is stand te houden. Vervolg pag.4.

elke woensdag oefenavond The
Free Country Dancers
April:
12-4 Ierse avond met Jolly
Beggars
30-4 Koninginnedag kaarting
(14:00u.)
Mei:
11 Moederdag Buffet
11 Pinkstermenu
16-17-18-19 Snisse Dorpsfeest
St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek wo. tm
zo. 14:00-17:00 (of op afspraak)
Juni:
1 tm 15
Foto’s: Egypte
18 tm 29
Bidprentjes /
Devotiepl.
Juli:
2 tm 27
Thee- / koffiepotten
Augustus:
2 tm 17
Speldjes- en beren
20 tm 31
Borduurwerk &
Rozenkranzen

