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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: geboren en getogen

De dijken weer op
de schop

Van de dorpsraad
Dorpsfeest

Wat was het weer mooi!!!
De carnavalspop stond ons voor carnaval al een tijdje toe te zwaaien
bij het welkomstbord op de Walenhoek, het is tijd voor het Snisse
carnaval! Inmiddels is het weer voorbij...
En wat was het weer mooi... het carnaval in Ossenisse. Liefst 21 wagens
hadden zich aangemeld voor de grote optocht en stonden klaar onder
de zeedijk vanuit de Schulpenoek en Knuitershoek. Net als vorig
jaar schitterend in de zon! Met de nodige loopgroepen erbij hebben
we met zijn allen op de Snis weer kunnen genieten van een werkelijk
prachtige optocht ! Muziek, ambiance, zon en het kriebelende voorjaar
dat hangt in de lucht. Begonnen met een spetterend limonadebal waar
onze kleine Ossekopjes zich konden uitleven. Het dorp versierd met
vlaggen, dweilbands, een grote optocht en een uitgelaten sfeer. Met
veel genoegen kijken we dus terug op een geslaagde dag.
Verheugend
was
ook
de
belangstelling die we als
Ossekoppen dit jaar mochten
ontvangen
van
Omroep
Zeeland. Zij waren er van op de
hoogte dat d’ Ossekoppen dit
jaar voor de 20e keer carnaval
organiseerden. Het begon met
een uur lang durend interview
in hun studio in Oost-Souburg.
Enkele van onze leden hebben
daar dus uitgebreid verteld over ons dorp en het Snisse carnaval. En
ook tijdens onze optocht op de Snis was Omroep Zeeland aanwezig.
De eerste prijs ging na een spannende prijsuitreiking naar de Fucky
Duckie’s uit Vogelwaarde. Daarna volgde een spetterend optreden van
onze eigen Snisse Toppers. Het zou nog wel enkele uren duren voor je
ongestoord aan kon schuiven voor een biertje of een Snisse friet!
Heeft u zin om nog eens sfeer te proeven hoe het was, er zijn
uitgebreide fotoreportages te zien via onze site. En ook de uitzending
van Omroep Zeeland is eenvoudig na te luisteren via onze website:
www.ossekoppen.nl. En voor iedereen die aan deze geweldige dag
heeft meegeholpen, onze hartelijke dank.

Hotel De
Vlaamse Reus
Een bekende politica blijkt samen
met haar secretaresse ontvoerd te
zijn. Zij komen samen met hun
kidnappers, terecht in het sjofel
hotelletje van Zjeeraar. Dan blijkt
het afgelegen hotelletje, vanwege
een naderende sneeuwstorm,
een geschikt toevluchtsoord voor
gestrande gasten. Als ook de
vrouw en dochter van Zjeeraar
vroeger hun vakantie hebben
moeten afbreken beleefd onze
“Vlaamse Reus” de drukste (en
meest onthullende) dag van zijn
carrière.
Na het grote succes van vorig
jaar heeft Decatoneel 7 maart
jongstleden weer een geweldig
stuk op de planken gezet.
Ossenisse had de primeur.
Er is heel veel gelachen en vele
mensen heb ik ook nu naar
de zakdoek zien grijpen. Het
is de toneelvereniging gelukt
Ossenisse onbezorgd amusement
te bieden. De vele positieve
reacties waren hartverwarmend.
Met trots kan ik zeggen dat er
nu ook met veel plezier gespeeld
is en voor 2010 staat Ossenisse
weer op de agenda.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

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
“ ‘sachtersmiddas’”
“in de namiddag”

Vertaald:

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging:
Robert Doedee
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April

Geboren, getogen en misschien wel nooit weggeweest..?
In deze eerste aflevering: Anita van Puijvelde-de Kort
We togen hiervoor naar
het Zeedorp, nummer
10, waar Anita woont.
Anita is geboren op het
Zeedorp en daar ook
groot geworden. We
spreken van een tijd
dat het Zeedorp qua
bevolking minstens drie
keer zo groot was. De
gezinnen die er woonden,
waren namelijk groot met
vele kinderen. De school
stond in de Weststraat en
was qua leerlingaantal
voor een groot deel
afhankelijk
van
het
Zeedorp. Veel voorkomende namen waren Van de Velpen, Reijns en
De Kort. Anita is er één van...
Opgegroeid op nummer 27 en net als vele andere kinderen in die tijd
veelvuldig spelend op straat en op de zeedijk. Belangrijkste herinnering
aan haar jeugd op het Zeedorp in die tijd was het samen buiten spelen.
Anita heeft niet haar hele leven op het Zeedorp gewoond. Toen ze
trouwde heeft ze een tijd elders gewoond, in verschillende plaatsen,
met in haar hart nog steeds “’t Zeedurp”. Uiteindelijk dan toch de
beslissing genomen er weer terug te keren. Daar woont ze samen met
haar man Theo en zoon Mircea. Haar oudste zoon Yuri is inmiddels
getrouwd en het huis uit, en heeft Anita kortgeleden verblijd met een
kleinkind.
Anita is erg betrokken met het wel en wee op het Zeedorp. Voor
medebewoners op het Zeedorp erg actief. Ze springt vooral bij voor de
ouderen die er wonen. Anita is ook een van de initiatiefnemers geweest
voor een barbecue in de zomer voor alle bewoners van Zeedorp.
Dat ze veel op het Zeedorp doet en haar hart er ligt, wil echter niet
zeggen dat ze zich bovenal vooral ook Snisjèr voelt.Veel van haar tijd
besteedt ze aan het vrijwilligerswerk voor de kerk. Zo is ze actief in
de parochie Ter Duinen op velerlei gebied. En was ze dat vooral ook
voorheen in de H. Willibroduskerk van Ossenisse. Net als voor vele
Snisjèrs is het sluiten van de kerk voor haar een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van het dorp.
Naast al haar sociale bezigheden leest en tuiniert ze graag.
De charme van het Zeedorp is volgens haar: er voor elkaar zijn als het
nodig is. Anita is blij dat ze terug op het Zeedorp woont en net als
haar medebewoners vindt ze het geweldig om elke dag eens boven de
zeedijk te komen, met steeds een ander uitzicht. Haar grootste wens
voor het Zeedorp is, dat er eens iets gedaan wordt aan de aanblik bij
binnenkomst. Een welkomstbord, een bankje of wat bloemen of groen,
een vrijwilligster om het bij te houden is vast niet ver te zoeken!

2009

Bescherming achterland
Al vroeg in de Nederlandse geschiedenis werden mensen gedwongen
om samen te werken in de strijd tegen het water. Om landbouw op de
veengronden mogelijk te maken, moest het gebied ontwaterd worden.
In eerste instantie werden langs de akkers slootjes gegraven, zodat
het water weg kon stromen. Hierdoor daalde het niveau van het land
steeds verder richting het grondwaterpeil. Daarop volgend werden er
afwateringskanalen
gegraven,
die
bij
een rivier werden
afgebakend met een
sluis. Als de rivierstand
langdurig hoog bleef,
stroomde uiteindelijk
het water alsnog de
polder weer in. Om
dit te voorkomen werd
iedere akker zelf ook
omsloten door dijken,
met een eigen sluisje
naar de watering. Zo
ontstond het polderboezemsysteem.
Na
verloop van tijd daalde
de veengrond echter
zover, dat dit systeem
niet meer afdoende
was.
Vanaf
de
vijftiende eeuw kwam
de windbemaling. Op
de sluizen tussen de
polder en de boezem
werd dan een molen
geplaatst. Die kon
het water omhoog
pompen.
Ossenisse wordt als Parochie al rond 1200 genoemd, dit betreft echter
niet het huidige dorp maar één dat meer naar het westen lag. In 1401 is
de Nijspolder bedijkt en ontstond het huidige Ossenisse. De Nijspolder
is in 1606 geïnundeerd, in 1610 volgde herdijking.
In de 18e eeuw werd de polder vanuit de westzijde opnieuw aangevallen
door de zee. In 1719 werd een inlaagdijk aangelegd (zie figuur 3),
in 1811 verdween 68 ha. ten noorden van de inlaagdijk in zee. De
inlaagdijk werd toen een waterkerende dijk. De Nol van Ossenisse
vormt het restant van de voormalige zeedijk. Een deel van het
geïnundeerde land (24 ha.) werd in 1962 bij de dijkverzwaring herdijkt.
Tijdens de stormvloed van februari 1953 behoorden de Molenpolder,
de Nijspolder en de Hooglandpolder tot de overstroomde polders in
Zeeuws-Vlaanderen. Nu in 2009 wordt de zeedijk opnieuw versterkt
om een zeer zware storm te kunnen weerstaan.
Meer info heeft u al in uw brievenbus ontvangen, u kunt ook nog
kijken op www.zeeweringen.nl.
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic 19:30u.
elke woensdag Country les 20:00u.
April
18-04 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
26-04 Schieting
14:30u.
30-04 Gaaibollen
19:30u.
Mei
02-05 Dansavond 20:00u.
(met orkest)
15-05 Oefenavond 20:00u.
Country
16-05 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
24-05 Schieting
14:30u.
24-05 Gaaibollen
19:30u.
Juni
06-06 Prijskaarten 14:00u.
06-06 Dansavond 20:00u.
(met orkest)
07-06 Schieting
14:30u.
07-06 Gaaibollen
19:30u.
19-06 Oefenavond 20:00u.
Country
20-06 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
Juli
10-07 Oefenavond 20:00u.
Country
11-07 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Herberg de Snis
12-4 Paasbuffet.
25-4 Diner-Troubadour Bennie de
Vet 19.00 uur p.p.€ 29,50
30-4 Kaarting 14u.
5 t/m 8-6: Dorpsfeest
www.dorpsraadossenisse.nl
*4 t/m 11-5 vakantie
*26&27-6 gesloten
St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek za. en zo.
14:00-17:00 (of op afspraak)
tentoonstellingen:
- juni: bidprentjes
- juli: wandkleden quilt/patch
& reclamepennen en bierglazen
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Dorpsfeest
De derde editie van het dorpsfeest
komt eraan. Ik zal u vertellen hoe
het voorlopige programma eruit
ziet. Vrijdagavond, 5 juni, is de
warming-up party. Vanaf 20.00
uur geeft Mijnheer Boszmann
de aftrap met hun onnavolgbare
feestmuziek. Zaterdag begint het
dorpsfeest officieel. Uiteraard
moet het feest feestelijk geopend
worden. Dit zal om 13.30 uur
gebeuren. Hoe het gaat gebeuren
is nog een verrassing, maar om
een tipje van de sluier op te
lichten: het zal in het teken staan
van nobele ridders en schone
jonkvrouwen. Na de opening zal
de draaimolen weer gaan draaien,
mag er op het springkussen
gesprongen worden en begint de
Vlaamse kermis. Ook zal er een
ridder- en jonkvrouwenspel met
de kinderen gedaan worden.
Zaterdagavond beginnen we
met de dorpsbarbecue. De
streektroubadour Benny de Vet
was in 2008 op de zondag zo
goed, dat hij nu gepromoveerd
is naar de zaterdagavond. Hij
zal zeker ervoor gaan zorgen
dat de stemming ‘s avonds in de
feesttent optimaal zal zijn.
Het
volleybaltoernooi
is
verhuisd van de zaterdag naar
de zondag. Om 11.00 uur
starten we. Het opgeven van de
ploegen (4 personen) kan ter
plekke gebeuren. Verder wordt
er om 14.00 uur een leuke
knutselactiviteit georganiseerd
voor alle kinderen. Op dezelfde tijd
zal ook de Vlaamse kermis weer
van start gaan. De zondagmiddag
zal muzikaal opgeluisterd worden
door
het
onweerstaanbare
smartlappenduo de Maffoos.
Ook dit jaar hebben we weer een
programma in elkaar gedraaid
dat je niet mag missen. Het
definitief programma komt in uw
brievenbus.

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Start van het project “Geef ons dorp een nieuw gezicht”
Op de jaarvergadering van de dorpsraad Ossenisse/Zeedorp is met
de aanwezige dorpsbewoners een begin gemaakt om met elkaar na te
denken hoe wij onze woongemeenschappen aantrekkelijker kunnen
maken. Het uitgangspunt van de dorpsraad om dit thema op de agenda
te plaatsen was dat wij het dorp er wat “versleten” uit vinden zien.
Het is geen kwestie meer van achterstallig onderhoud; het wordt tijd
voor een grondige opknapbeurt. Nu vindt de dorpsraad het belangrijk
dat wij hier met zijn allen over nadenken, plannen maken en plannen
uitwerken. Allerlei organisaties zoals Provincie, Heidemaatschappij,
Woonzorg, Rabobank, Oranjefonds moedigen ons steeds aan om
plannen te maken waar zij vervolgens geld voor vrij kunnen maken.
Een van de voorwaarden om voor deze subsidies in aanmerking te
komen is dat we er met veel dorpsbewoners achter staan, ervoor willen
werken om goede uitvoerbare ideeën te leveren. Een grondige aanpak
begint met goede plannen maken. Wat zijn de sterke kanten van ons
dorp, hoe kunnen we het karakter van het dorp behouden en versterken.
Welke elementen zijn nodig voor de leefbaarheid: bijvoorbeeld een
droog voetbalveld, een ‘praatplek’ bij de glasbak, goede stoepen voor
ouderen, invaliden en kinderen, een weg die uitnodigt tot langzaam
rijden. Dit waren de vragen waar de vergadering zich na de pauze
in drie groepen onder leiding van Jeroen van Loon, Tom Willaert en
Elly Cappendijk enthousiast over gebogen hebben. Bij terugkoppeling
bleken de groepen al aardig wat ideeën te hebben. Een werkgroep
is geformeerd bestaande uit de heer Van Baerle, Jos Huijgens, Luc
Ingels en Patricia Seij om de plannen verder uit te werken en vooral
ook alle dorpsbewoners erbij te betrekken. Allereerst zal gekeken
worden of tijdens het dorpsfeest (weekend 6/7 juni) dorpsbewoners
voor dit project actief gemaakt kunnen worden. De wethouders van
de gemeente Hulst vonden het zeker belangrijk genoeg om te zoeken
naar financiële ondersteuning van het project, zoals andere dorpen hun
droomtrajecten gesubsidieerd krijgen. Zij spraken hun waardering uit
voor de activiteiten in onze gemeenschap.
Voor de pauze, voorafgaand aan de themabespreking, werd na de
gebruikelijke verslagen door Patricia Seij voor de werkgroep Verkeer,
Mascha Brock voor de werkgroep Bonte Middag en het F.A.C. en door
Jos Huijgens voor de werkgroep Dorpsfeest met mooie PowerPointpresentaties enthousiast verslag gedaan van het afgelopen jaar en
vooruitblik gegeven op de plannen voor komend jaar. Zo konden wij
horen en zien dat er goed (samen)gewerkt is op de Snis!
Daarna was het woord aan de vertegenwoordiger van het
projectbureau Zeeweringen, de heer Ben van Eijck. Hij legde uit welke
werkzaamheden, waar en wanneer deze gaan plaats vinden. Er is een
verplichte route die de werkers moeten rijden, buiten onze kernen om,
op straffe van een boete. Bij gesignaleerde overlast is het raadzaam
dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan rechtstreeks bij het kantoortje
voor deze werkzaamheden bij Kreverhille maar ook via de voorzitter
van de dorpsraad Ineke Elbers (tel. 0114 681931)

