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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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Snisjèr: Nick Korstanje

Voor wie het wil zien ...

Van de dorpsraad &
Dorpsfeest 2010

‘t Was weer een toppertje!
Carnaval 2010 ligt weer achter ons en wij als carnavalsstichting
d’Ossekoppen kijken hierbij weer terug op een mooi jaar. Kantje boord,
dat wel, want de beloofde 95% regen op zondag kregen we gelukkig
een dag later! We hebben weer aan heel de streek kunnen laten zien
dat we als klein dorp een mooi evenement hebben voor heel de regio!
En we prijzen ons gelukkig met de medewerking van zoveel mensen.
Allereerst natuurlijk al onze deelnemers aan de optocht, die onze
carnaval tot een publiekstrekker maakt.Verheugend is het voor ons als
carnavalsstichting om te zien, dat steeds ieder jaar weer echte Snisjèrs
een actieve bijdrage leveren aan de optocht, individueel, met een paar
of als groep: De Snizz Kids, de Dwjèze Mieters en de Oelewappers. En
daarnaast is het hartverwarmend dat er vele Snisjèrs zijn, die ons op
welke manier dan ook helpen. Nooit doen wij vergeefs een beroep op
mensen op het dorp voor hulp of gebruik van materialen. En dat mag
hier ook wel eens gezegd worden.
Ook de samenwerking met het KFAC zorgt er voor dat bijna alle kleine
Ossekopjes op ons limonadebal aanwezig zijn en genieten van een
mooie middag. Als winnaars van de tekenwedstrijd kwamen naar
voren Esmee de Brouwer, Romy Vantoortelboom, Pleun van de Broek
en Angèle van Driessche.
We prijzen ons gelukkig met weer een werkelijk prachtige optocht
in ons versierde dorp met vele bezoekers en ambiance! Met zelfs
deelname van de overkant en Brabantse bouwploegen op de Snis. Het
Snisse frietkot dat weer overuren draaide en een afgeladen Hof ter
Nesse waar de Fuckie Ducky’s wederom de wisselbeker wonnen. Daar
waar carnaval vroeger nooit
bestond, is het anno 2010
in de avonduren feest met
Dwjèze Mieters, Oelewappers
en Ossekoppen! Carnaval op
de Snis 2010, iedereen die
er aan mee heeft geholpen
op welke manier dan ook,
bedankt ... het was weer een
toppertje!

Gluren bij de
buren
We hebben op 22 mei 2010 weer
2 bedrijven bereid gevonden hun
deuren open te zetten.
Allereerst het melkveebedrijf
van Corné en Marja Jansen,
Grindweg naar Hontenisse 3 te
Ossenisse. In het kort vertellen
zij iets over hun bedrijf: “In april
2001 hebben wij de boerderij van
familie Wolfert overgenomen. We
hebben het bedrijf omgevormd
tot melkveebedrijf “de Molenburg”. Op 26 juni 2002 kwamen
voor het eerst de koeien in de
nieuwe stal.”
Het 2e bedrijf is het bedrijf van
Henk en Arga Moree van Artuin
aan de Dorpsstraat 13 te Ossenisse, “Neuzen op een heerlijk
oud boerenerf”: “We verwelkomen alle Snissenaren die graag
nog eens zouden kijken naar
alle veranderingen op de “Stoelboerderij. Voor deze gelegenheid
openen we ons huis en erf. We
lichten een tipje op van de sluier
van het tuinontwerp vak.”
Wij vragen u vooraf aan te melden, vóór 14 mei, via emailadres:
sanscheele@zeelandnet.nl
of
tel.nr. 0623585699 van Suzan
Scheele.
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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
“Komeren”

Vertaald:
“Kwaadspreken / roddelen”

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, Peter Hiel,
Tjitske Bos.
Volgend nummer:
juli 2010
Sluitingsdatum copy: 15-06-2010
Email:
info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.
Verschijning:

Snisjèr: Nick Korstanje

April

Een vogelliefhebber in hart en nieren
Het zijn eigenlijk de vogels die Nick in
het Zeedorpse hebben doen neerstrijken.
Nick was op zoek naar een stekkie waar hij
zijn hobby verder kon uitbouwen, en vond
dat in een voormalige recreatiewoning /
opslag.
Van oorsprong is Nick een stoffeerder,
maar hij heeft in zijn laatste baan geholpen
om de tunnel te boren van Terneuzen
naar de overkant. Het stoffeerdervak ging
Nick niet meer goed af, te vermoeiend.
Bij de tunnel profiteerde hij van de vele
pauzes, die regelmatig vielen omdat de
materiaaltrein heen en weer moest, die
Nick eigenlijk steeds hard nodig had om door te kunnen. Aan het eind
van de tunnelboringen werd duidelijk waar o.a. de vermoeidheid bij
Nick vandaan kwam, er werd MS
geconstateerd.
Gelukkig hersteld hij steeds weer
van de ontstekingsaanvallen. Toch
moet hij wel steeds alles in zijn eigen
tempo doen, en kan hij zich moeilijk
concentreren of dingen onthouden.
De
voormalige
recreatiewoning
is ondertussen aardig uitgebreid,
zodat het ruimte bied aan het gezin
(Martine, Kyle & Connor), de vogels
en nog tal van huisdieren.
Op de grond erom heen hebben heel
wat volières gestaan, maar Nick is
wat aan het minderen wat betreft het
aantal vogels. De kleinere volières
verdwijnen steeds meer, er moet
nog wel een grote worden afgebouwd, en zo krijgen de overgebleven
vogels steeds meer ruimte. Als ik het goed onthouden heb zitten er
vooral amazone koppels in verschillende kleuren en een koppel roze
kaketoes.

2010

Voor wie het wil zien ... in
Ossenisse, dorp van dijken
Je hoeft niet ver te gaan om het mooie te vinden.
De lange winter waaraan maar geen einde leek te komen, is nu dan
toch voorbij. Voor het tweede achtereenvolgende jaar was het schor
achter de campings een plaatje!
Dichtgevroren ondergelopen natuurgebied, oer-Hollandse plaatjes van
ons eigen dorp, waar je kan schaatsen langs een binnendijk met wuivend
riet. Voor wie het wil zien en beleven, het was weer genieten.
Het voorjaar komt er aan en dan nog even en in de natuur ontstaat

weer nieuw leven. De tijd om te genieten van al die prachtige dijken die
zo kenmerkend zijn voor ons dorp. Vanaf zowat begin mei bedolven
onder de schoonheid, voor wie het wil zien.
Boterbloem, fluitenkruid en kamille, iedereen kent het wel. Maar
wie de komende tijd eens de moeite wil doen om over onze Snisse
dijken door de polder te gaan en eens goed van dichtbij rondkijkt,
ziet een verscheidenheid die zijn weerga niet kent! Een herbarium van
tientallen planten is zo gemaakt. Vooral het achterste gedeelte van de
Hooglandsedijk biedt een schat aan wilde bloemen en planten. Je eet
er zelfs van wilde bramen!
Dus sla links of rechtsaf het dorp eens uit, wandel over die dijken
en verbaas je zelf. Met zicht op het dorp, containerboten boven de
zeedijk en een prachtige natuur rondom. We leven in Ossenisse in een
uniek gebied. Voor wie het wil zien.
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic 19:30u.
(vanaf september)
elke woensdag Country les 20:00u.
April
05-04 Prijskaarting 14:00u.
11-04 Schieting
14:30u.
17-04 Clubkaarten 19:30u.
23-04 Oefenavond 20:00u.
Country
30-04 Gaaibollen
19:30u.
Mei
15-05 Clubkaarten 19:30u.
16-05 Schieting
14:30u.
29-05 Prijskaarting 14:00u.
29-05 Dansavond met orkest
20:00u.
30-05 Schieting
14:30u.
30-05 Gaaibollen
19:30u.
Juni
18-06 Oefenavond 20:00u.
Country
19-06 Clubkaarten 19:30u.
26-06 Gaaibollen
19:30u.
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Herberg de Snis
Elke 1e do
Biljartavond 20:30u.
Wo. om 14 dgn.
Bieden/Jokeren 14u.
* 25 April Musicanto “van
Dromen Gehoord” kaarten €
10,00 inclusief iets lekkers bij de
koffie en soep met boerenbrood na
afloop. Graag reserveren via alba@
zeelandnet.nl
St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek za.
en zo. 14:00-17:00 tijdens
tentoonstellingen: (of op afspraak)
* 5/27 juni 2010 kantklossen
* 3 juli t/m 1 aug. borduurwerk
* 7 t/m 29 aug. wijwaterbakjes
* De stichting voormalige kerk
Ossenisse is officieel een ANBI
(algemeen nut beogende instelling)
hierdoor zijn giften (die voldoen
aan de gestelde regels) aftrekbaar.
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Dorpsfeest ‘10
Op 29 en 30 mei vindt het dorpsfeest weer plaats. We beginnen
zaterdag in plaats van vrijdag
met het dorpsfeest.
Om 13.30 uur zal de feestelijke opening plaatsvinden. Deze
wordt gevolgd door de Vlaamse
Kermis, met andere spelen dan
vorig jaar. Om 14.30 uur een
roofvogelshow, een spektakel
voor jong en oud. Goede dingen moet je behouden, dus om
18.00 uur is het verzamelen bij
de tent voor de dorpsbarbecue.
Neem het zonnetje en uw goede
humeur hiervoor mee. Bennie de
Vet zal, net als vorig jaar, de barbecue muzikaal omlijsten. Na de
bbq zal er een dj zijn die lekkere,
dansbare muziek gaat draaien,
voor jong en oud.
Op zondag starten we om 10.30
uur met het inmiddels klassiek
geworden volleybaltoernooi. We
hopen dat er veel teams van vier
personen zich zullen aanmelden
om te strijden voor de hoofdprijs:
een overheerlijke taart. Om 13.00
uur kan iedereen een poging wagen te schieten op de liggende
wip. Uiteraard onder begeleiding
van ervaren hobbyisten. ’s Middags zullen er ook oude tractoren te bewonderen zijn in het
centrum van de Snis. Speciaal
voor de kinderen van Ossenisse
en omstreken treedt om 14.30
uur Tijl Damen op. Tijl neemt de
kinderen mee in een wereld vol
kleur en fantasie met liedjes en
gedichtjes.
Op beide dagen zal de draaimolen weer draaien, het springkussen weer besprongen worden en
de Vlaamse kermis weer draaien.
Ook is er een fietstocht die op
beide dagen gereden kan worden
en zal het terras geopend zijn
voor een gezellig babbeltje en
een drankje.
Het is een programma dat de
moeite waard is, dus komt allen.

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp
De eerst drie maanden van het jaar zitten er al weer op. De
jaarvergadering van de dorpsraad op 14 januari werd voor een groot
deel in beslag genomen door de afsluiting van de dijken. Er werd fel
en goed gedebatteerd. De gemeente Hulst bij monde van burgemeester
Mulder stelde zich achter de standpunten van de dorpsraad en stelde
voor met hen het bestuurlijk overleg in te gaan. Ook het Waterschap,
via de heer Verdurmen sloot zich hierbij aan.
Tijdens deze bijeenkomst kon
de heer De Kraker meedelen dat
in Ossenisse toch een plastic
container geplaatst zou worden.
Inmiddels staat deze bij de
glasbak aan de Lageweg.
Inmiddels is het dossier over de
afsluiting van de dijken al weer
heel wat dikker geworden. Via
een nieuwsbrief gedateerd 26
maart heeft u de stand van zaken
kunnen vernemen. Mocht u deze niet ontvangen hebben dan kunt u
deze vinden op www.dorpsraadossenisse.nl of opvragen bij Ineke
Elbers tel. 681931.
De dorpsraad heeft ook deel genomen aan de Beursvloer Zeeland.
Hierbij konden non-profit organisaties contact maken met organisaties
die maatschappelijk willen ondernemen. Ineke Elbers en Bernard Cools
hebben hier voor de dorpsraad ondersteuning binnengehaald (zonder
kosten) voor het project Dorpzicht en voor renovatie dorpshuis (voor
Hof ter Nesse). Het bureau Paras Concepts BV zal ons helpen bij
het uitwerken van plannen en het subsidieklaar maken hiervan en
Breemhaar Tekst zal met ons meedenken hoe wij u als bewoner hier
effectief bij kunnen betrekken.
Tijdens het dorpsfeest zullen er drie tekeningen ter inzage liggen. De
ontwerpen zijn bedacht door de werkgroep Dorpszicht en getekend
door de heer W. van Puijvelde uit Lamswaarde. Deze ontwerpen leggen
we voor om een aanzet te geven voor een discussie over wat wij, de
burgers van Ossenisse – Zeedorp zouden willen. Uiteindelijk kunnen
we op heel andere wensen uit komen, die dan weer in een ontwerp
worden omgezet. Als wij ons hier sterk voor maken lijkt het mogelijk
Europese en landelijke subsidies binnen te halen. Als dit lukt, kan ook
de gemeente Hulst niet achter blijven om de straten en wegen van ons
dorp een nieuw aanzien te geven.
Inmiddels heeft er een evaluatie plaats gevonden over de verordening
van de gemeente Hulst m.b.t. de wijk- en dorpsraden. Hierin is o.a.
geregeld dat deze raden 4x per jaar een openbare vergadering houden.
Onze volgende openbare vergadering is 22 april in Hof ter Nesse om
20.00 uur en wij hopen u hier te mogen begroeten.

