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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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Snisjèrs: Bas, Natascha en
Anouk

Export: Familie Wolfert
(herplaatsing)

van de Dorpsraad
het Gemaal Campen

Restauratie toren
H. Willibrorduskerk
Een ieder die Ossenisse nadert, vanaf welke
kant dan ook, ziet het al van verre: de toren
van onze H. Willibrorduskerk staat in de
steigers.
Een lang gekoesterde wens om noodzakelijk
onderhoud aan de toren te plegen, wordt
momenteel uitgevoerd.
Het geheel staat onder leiding van de firma Leenhouts uit Sluis, die
met behulp van een Belgische stellingbouwer de meest noodzakelijke
restauraties uitvoert. Een hele klus, die volgens planning zo’n 12 weken
in beslag neemt. Belangrijkste plaats van restauratie is het gedeelte net
onder de spits. De houten balken die de spits steunen en de overgang
vormen van het stenen gedeelte naar de leien van de spits, zijn aan
vervanging toe. Daarnaast worden kapotte leien vervangen en wordt
het metselwerk van de toren hersteld. Voegen worden opnieuw gevoegd
en waar nodig worden kapotte stenen vervangen. Ook 7 raampjes aan
de toren zijn aan vervanging toe.
De restauratie wordt betaald uit een subsidie van de gemeente Hulst
van 75.000 euro en door de Stichting Voormalige Kerk Ossenisse.
De restauratie die wordt uitgevoerd is de nu meest noodzakelijke. Een
complete restauratie van de toren aan de binnen- en buitenkant, zou
neer komen op een kostenpost van 500.000 euro.
Van de hele restauratie van de kerk en het prachtige uitzicht rondom,
zijn vele foto’s genomen die in een expositie in de kerk ten toon
worden gesteld. U bent van harte welkom in de maanden oktober en
november op zaterdag en zondag van 14:00-17:00 uur om de expositie
te bekijken of om u verder te laten informeren over de restauratie van
onze kerk. Dat kan eventueel ook na telefonische afspraak (681142).
Wilt u de restauratie steunen, dan kan dat op het giro nummer
5111737 t.n.v. Stichting Voormalige Kerk Ossenisse.

Vorige uitgave
Door omstandigheden is de
vorige uitgave van de Snisser
niet huis aan huis bezorgd. Wel
was de Snisser te verkrijgen op
de verspreidingspunten, zoals
die staan vermeld in het colofon.
De redactie heeft besloten het
artikel van de familie Wolfert te
herplaatsen.
Mocht u echter de volledige
krant nog eens willen inzien dan
kan dat via onze website: www.
snisser.nl. In het archief vindt u
een pdf-bestand van de uitgave,
dat u desgewenst ook kunt
afdrukken.

Bonte middag
Na het spraakmakende succes
van vorig jaar zijn de kinderen ook
dit najaar weer vol enthousiasme
begonnen met de voorbereidingen
voor een nieuwe Bonte Middag.
De kinderen komen nu wekelijks
bijeen om te oefenen en om naar
een uitvoering toe te werken, met
dit jaar als thema: ‘Het Hotel’.
Bent u al nieuwsgierig geworden
naar wat de kinderen voor u in
petto hebben? Kom dan kijken
naar de uitvoering op 25 oktober
2008 om 14:30 uur bij Hof ter
Nesse.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:56 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
“ ’Lik agge wil !”
“Zoals u wilt”

Vertaald:

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging:
Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie:
Robert Doedee, Petra Schelle,
Jeroen van Loon.
Volgend nummer:
januari 2009
Sluitingsdatum copy: 15-12-2008
Email:
info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.
Verschijning:

Snisjèrs: Bas, Natascha en
Anouk
Bas, Natascha en hun
dochter Anouk van 9
maanden, wonen sinds
juli op de Snis. Ze zijn
4 jaar getrouwd, maar
kennen elkaar al 12 jaar.
Bas is militair bij de
luchtmacht en Natascha
heeft
verstand
van
techniek en logistiek.
Ze wonen niet alleen samen met hun dochter maar ook met hun grote
hobby: de beestenboel! Zo noemen ze zelf de honden, katten, konijnen
en waterschildpadden. Verder houden ze van knutselen, computeren
en van het restaureren van auto’s.
Vanuit Tilburg kwamen ze naar “het altijd zonnige” Ossenisse.
Waarom? De ruimte, rust, natuur, veilige omgeving en toch wat
Brabantse invloeden... Daarnaast speelde de betaalbaarheid van
wonen mee: “het geld waarmee je in Brabant een flatje koopt, koop je
hier een vrijstaande woning.” En nog een reden: de Zeeuwen die ze al
kenden, zoals collega’s van Bas, vallen in goede aarde. “Ze zijn eerlijk,
tikkeltje sarcastisch en betrouwbaar”.
Wat Bas en Natascha al opvalt na een paar maanden wonen hier, is
de betrokkenheid van de buurt bij de veiligheid van de omgeving.
“De omgeving is trouwens ook schitterend, van het water tot aan de
polders, van de akkers tot aan de boerderijen. De mensen hier mogen
trots zijn op dit stukje Nederland.”
Hun huisje aan de Grindweg naar Hontenisse bevalt uitstekend, dit
komt tevens door de schitterende tuin en natuurlijk het tuinhuis, dat
ze omgedoopt hebben tot klus- en hondenhok. “Het huisje heeft een
rijke historie (bouwjaar ca. 1900) en is door de vorige bewoners flink
onder handen genomen, met een goed resultaat. Na een aantal kleine
aanpassingen is het nu ook echt ons huisje geworden, wij hopen hier
nog een tijd te blijven wonen.”
Bas en Natascha hebben met de meeste buren al kennisgemaakt: “het
lijken ons aardige en betrokken mensen. En er bleek al erg veel ‘import’
uit Brabant te wonen”.
Ze willen tot slot nog wel wat kwijt: “Mocht je met de auto over onze
mooie Grindweg komen, denk dan wel aan je snelheid. Tractoren,
fietsers, dieren en kinderen maken ook gebruik van deze weg en zijn
niet gemaakt om tegenaan, over of omver te rijden. Vooral de laatste
groep is het meest waardevolle wat deze omgeving kan gebruiken, dus
laat onze kinderen dan ook trots zijn op de bestuurder die wél 60 rijdt,
en goed let op die schitterende verkeersbordenborden gemaakt door
diverse kinderen uit het dorp (bedankt voor de poes!)”
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Export: Familie Wolfert
Voor het geval dat er Snissenaren zijn die ons niet kennen - wat
natuurlijk kan na meer dan 7 jaar - wij zijn Johan, Nathalie, Yuri
en Naomi Wolfert en vertrokken op 3 februari 2001 voorgoed naar
Tasmania in Australie. Na eerst onze 2 kinderen toen op school te
hebben geïnstalleerd en ons reilen en zeilen hier op de rails gezet te
hebben betrokken we op 19 april 2001 ons nieuwe huis en boerderij.
Dat eerste jaar herinneren we ons als zeer hectisch.
De zomers zijn hier veelal lang en vrij droog, dus moet er op de gewassen
geïrrigeerd worden. Ook omdat we hier rode vulkanische grond hebben
die erg groeizaam, maar ook erg doorlatend is. Het eerste jaar hebben
we met de oude irrigators uitgezeten, maar het jaar daarop hebben we
de hele boerderij omgebouwd tot een simpeler systeem. We hebben
twee 100 pk pompen om water vanuit ons eigen meer op het land te
brengen. De eerste paar jaar was dat natuurlijk leren, maar nu gaat dat
zo goed dat we ons met de betere telers van Tasmania kunnen meten.
Er worden hier ook competities gedaan en we hebben dan ook al een
aantal keren prijzen gewonnen.
In de loop der jaren hebben we heel wat verbeteringen aangebracht
en hebben we een Europees type boerderij. We telen hier spruiten,
uien, aardappelen, doperwten, sperziebonen, tarwe, papaver (opium
voor morfine), pyrethrum (voor vliegenspray), soms wortelen en we
hebben ook boekweit geteeld met veel succes. November en december
zijn we hier altijd zeer druk en dat maakt het des te vreemder om
Kerst in de warmte te vieren. Meestal wordt er hier dan ook uitgebreid
gebarbecued. Oudjaar vieren we al waterskiënd en kamperend met
vrienden aan het meer, met een enorm kampvuur in plaats van
vuurwerk. Inmiddels hebben we een boerderij erbij gekocht. Verder
hebben we ons gespecialiseerd in het telen van spruiten, wat nu onze
uitdaging is (in Nederland was dat onze boomgaard). We hebben dan
ook onze eigen spruiten-oogstmachine uit Nederland geïmporteerd.
De kinderen hebben zich prima gesetteld. Beiden zitten nog op de high
school: Yuri in het 6e (laatste) jaar en Naomi in het 4e. Yuri is nu 18
en rijdt sinds zijn16e met de auto. Naomi is druk aan het studeren en
mag binnenkort ook gaan auto rijden. Ja jullie begrijpen het goed, dat
mag hier met 16 jaar, reuze handig! Naomi en ik rijden hier nog steeds
paard, zij het dan wel door de bossen en bergen en Yuri heeft een
motor waar hij mee de boerderij rond crosst. In de zomer waterskiën
we met z’n vieren op het meer, een klein half uurtje hier vandaan.
Groeten aan iedereen die ons nog kent.

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic 19:30u.
elke woensdag Country les 20:00u.
Oktober
18-10 Kaarting
19:30u.
25-10 Bontemiddag 14:00u.
November
1-11 Gaaibollen
19:30u.
8-11 Mosselavond 18:00u.
15-10 Kaarting
19:30u.
16-11 Schieting
14:30u.
30-11 Schieting
14:30u.
30-11 Gaaibollen
19:30u.
December
14-12 Kerstviering 14:00u.
20-12 Dansavond 20:00u.
21-12 Schieting
14:30u.
21-12 Gaaibollen
19:30u.
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Herberg de Snis
10-11-12 Oktober Mosselweekend
8 November Ierse Avond
15 November Wildbuffet
25-26 December Kerstdiner
St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek za. en zo.
14:00-17:00 (of op afspraak)
Oktober-November
fototentoonstelling werk Toren
Oktober:
28 okt Kerstkaarten maken
			
14:00u.
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Gemaal
Campen
Wie
Ossenisse
verlaat via de
zeedijk richting
Terneuzen heeft
vast al de enorme
bedrijvigheid
rondom
het
gemaal Campen
gezien.
Het gemaal, vernoemd naar de
oude schrijfwijze van het nabij
gelegen gehucht Kampen, dateert
uit 1967. Gemaal Campen heeft
een capaciteit van 700 kubieke
meter per minuut.
Het
verzorgingsgebied
gaat
dan ook veel verder dan alleen
onze Snisse polders. Het gebied
beslaat meer dan 9.000 ha.
Eind januari van dit jaar zijn
er problemen ontstaan met
een dieselmotor uit 1967,
deze dieselmotor wordt nu
dus
vervangen
door
een
elektromotor, die een nog grotere
capaciteit krijgt, met het oog op
de toekomst.
De
dieselmotoren
worden
bevoorraad door 4 ondergrondse
tanks die elk een inhoud hebben
van 50.000 liter! Dit is voldoende
om het gemaal anderhalf jaar
in bedrijf te houden! Tevens is
het gemaal voorzien van een
noodstroom aggregaat, zodat de
stroomvoorziening onder alle
omstandigheden is gewaarborgd.
In vroeger tijden stond naast
het gemaal ook een woning, die
inmiddels is gesloopt. Daarin
woonde destijds de beheerder
van het gemaal. In 1996 is het
gemaal al eens aangepast aan
de eisen van deze tijd, het werd
toen geautomatiseerd. Met deze
operatie, waarmee een bedrag
van 660.000 euro gemoeid is,
is het gemaal bij Ossenisse
weer helemaal klaar voor de
toekomst!

Oktober 2008

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Er zijn weer allerlei activiteiten te
melden vanuit de werkgroepen van de
dorpsraad.
Vanuit de werkgroep verkeer: 25 juni
zijn we officieel van start gegaan met
het traject dat de ANWB met ons aflegt.
Er was een goede belangstelling van genodigde vertegenwoordigers
van de ANWB, gemeente Hulst, Waterschap, ROVZ, politie, de
basisscholen van Kloosterzande en kinderen en ouders uit ons dorp.
Alle aanwezigen hebben de route gefietst, die de kinderen nemen als ze
naar school rijden. Daarna werd het filmpje ‘hoe mis kan het gaan op
de Snis’ getoond, Vervolgens hield Patricia Seij, lid van de werkgroep
verkeer, een presentatie. Daarna gaven 2 kinderen uitleg over hun
gevaarlijke verkeerspunt en werden de werkmappen van de kinderen
aan mevrouw Kuijpers van de ANWB overhandigd. Als laatste werden
de deskundige aanwezigen uitgenodigd om hun indrukken weer te
geven aan de hand van de vermelde punten. Voor een verslag van
deze dag kunt u kijken op www.dorpsraadossenisse.nl (werkgroepen/
verkeer) of contact opnemen met Ineke Elbers.
Inmiddels hebben we 3 september tijdens de bord-plant-dag de
verkeersborden ‘geplant’ die door de kinderen van de Snis gemaakt
zijn. De ANWB wil eind dit jaar het project kunnen afronden, zodat
we nog een actieve tijd tegemoet zullen gaan. U hoort er nog van, de
werkgroep houdt u op de hoogte.
Vanuit werkgroep dorpsfeest: Voor 2009 is inmiddels de subsidie voor
de 3e editie van het dorpsfeest aangevraagd: houdt u volgend jaar het
weekend van 5-6-7-8 juni vrij. Er zijn weer allerlei leuke plannen en de
live-muziek is al vastgelegd.
Vanuit de werkgroep jeugd- en kinderactiviteiten: de Snisser kinderen
zijn weer begonnen met het instuderen van een Bonte Middag met als
thema: ‘Hotel’. Zij oefenen iedere zaterdag in Hof ter Nesse. Houd
zaterdag 25 oktober om half 3 vrij, dan is de voorstelling en kunt u
onze talenten in actie zien.
Dan nog een herhaling van de oproep in juni: de dorpsraad is bezig een
inventarisatie te maken van al het achterstallige onderhoud in onze
kern. Wij vragen uw medewerking om met ons mee te kijken en ons te
laten weten wat u vindt dat er gerepareerd of vervangen moet worden.
Wij nodigen de contactwethouder voor ons dorp, Clen de Kraker, en
de contactambtenaar, Evert de Moor, uit voor een ronde door het dorp
om een plan van aanpak te maken. Meldingen via de website, of aan
Marco Ottjes: tel. 683225 of schriftelijk: Lageweg 39. Dit hoeft u niet
te beletten om uw bemerkingen al door te geven aan het meldpunt van
de gemeente: tel. 0114 389210.

