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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: Annie Oudenaert
en Arnold Mannaert

Wateroverlast Nijspolder

Dorpsraad
D´Ossekoppen on tour

Met de beste wensen

Jubileumfeest

De feestdagen zijn voorbij en we zijn inmiddels alweer druk bezet
met de dagelijkse gang van zaken. Afgelopen zondag 8 januari
vond wederom een zeer gezellige nieuwjaarsreceptie plaats voor
alle inwoners van Ossenisse en omgeving. Dit initiatief bleek ook
dit jaar voor velen weer een schot in de roos. Op een ontspannen
manier werden links en rechts de beste wensen uitgedeeld en de
onderlinge contacten aangehaald. Met een welkomstdrankje en de
heerlijke hapjes volgens eigen recept van Jos en Bernard vloog de
middag weer om.
Verheugend toch om te zien hoeveel dorpsbewoners de moeite doen
om elkaar te ontmoeten, net na alle drukte van de feestdagen. Een
initiatief dat een jaarlijkse traditie wordt, zoals ook de kerstviering
in december een vaste plaats heeft gekregen op onze dorpskalender.
Opvallend op beide bijeenkomsten is ook dat tal van oud-Snisjèrs de
weg naar deze activiteiten nog weet te vinden!
Ook de kerststallententoonstelling in onze voormalige
Willibrorduskerk was een enorm succes. Talloze bezoekers waren
getuige van een schitterende tentoonstelling kerststallen, met
oorsprong van over heel de wereld. Een jaarlijks initiatief dat ook
weer zeer is gewaardeerd. Vele uren werk moeten er aan vooraf
zijn gegaan, om deze sfeervolle tentoonstelling te maken. Voor al
degenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, een dikke pluim!
Voor degenen die het gemist hebben, volgend jaar weer!

D’Ossekoppen kijken terug op
een zeer geslaagd jubileumfeest.
Hopelijk heeft u er ook zo van
genoten: Omroep Zeeland, Omroep Hulst en uitgebreide artikelen in de verschillende media.
Een dorp vol met Snisse vlaggen
en feestvierders uit heel de provincie die tesamen kwamen op
de Zeemeeuw. Om vervolgens
in stijl vervoerd te worden naar
Resort Westerschelde waar met
een prachtig feest in de Polderhoeve het jubileum werd afgesloten.
Heel Zeeland weet maar weer
eens dat dat kleine dorpje aan
de Schelde een geweldig feest
kan organiseren en symbool
staat voor gastvrijheid en gezelligheid. En heel de streek heeft
door het geweldige succes van
de Snisse vlag, gezien dat de
saamhorigheid hier ontzettend
groot is!
De vlag is in korte tijd het symbool geworden van verbondenheid met elkaar. Onder het
genot van een jubileumbiertje
kijken we dan ook tevreden terug op de viering van ons 22-jarig bestaan met al wat daar bij
hoorde…
Ieder die daar een bijdrage aan
heeft geleverd: BEDANKT!
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp - Reuzenhoek)
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden: vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag vanaf 7:36 elk uur
Zondag vanaf 8:36 elke 2 uur

Noodnummers
Politie		
09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost
0115643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender):
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AED-slot nummers (hof ter nesse):
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114-682869/682734
Ineke Elbers 0114-681931
Nicol de Waal 0114-683576
Lidy de Koster-Reijns
0114-681551
Carolien de Cocq 0114-681946
Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws
“'d'n of van ...”
“de boerderij van ...”

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
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Januari

Snisjèrs: Annie Audenaert
en Arnold Mannaert
‘Terug naar de basis’
Vriendje en vriendinnetje op de
kleuterschool, elkaar 15 jaar geleden
teruggezien bij een reünie en nu wederom
samen gelukkig in Ossenisse. Zo kan het
gaan in een leven. Beiden zijn opgegroeid
in Ossenisse en na de middelbare school
gingen Annie en Arnold ieder hun weegs:
studeren in ‘Holland’, bijpassende
verantwoordelijke banen en ieder voor
zich bouwde een leven buiten Zeeland
op. Toen Annie 50 werd, ging ze op
zoek naar ‘oude bekenden’, onder wie
Arnold. Via zijn zus kwam ze er tot haar
verbazing achter dat Arnold inmiddels
weer in Kloosterzande bivakkeerde. Wederom vonden ze elkaar.
Annie is opgegroeid aan de Westdijk te Ossenisse, waar haar vader
een boerderij had. Toen hij in 2008 overleed, was er de vraag wat
te doen met de boerderij. Annie hield altijd al van het buitenleven
en Arnold werkte vroeger regelmatig bij een boer om zijn studie
te kunnen betalen. Omdat ze beiden toe waren aan een leven van
eenvoud, rust en genieten van de natuur, besloten ze de boerderij
over te nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen
mee te laten genieten. “Kleinschaligheid, eenvoud en oog voor de
menselijke maat is daarbij ons uitgangspunt” aldus Annie.
Op het terrein staat een monumentale schuur uit 1919 met Franse
kap, die legio mogelijkheden biedt. De creatieve ideeën van Annie en
Arnold zijn ietwat ingedamd door de eisen van de Gemeente Hulst
betreffende bestemmingsplan en bouwkundige voorwaarden. Wat er
zeker gaat komen is een Bed&Breakfast en een boerderijterras. De
2 appartementen van de B&B zijn door de verplichte voorschriften
wat luxueuzer geworden dan gepland. Zij beschikken nu over een
eigen badkamer. Verder is ook eenvoud hier het thema: genieten
van de stilte, de elementen van de natuur, ’s avonds turen naar
de sterrenhemel. Om geheel te kunnen onthaasten, is er geen
tv of internetaansluiting. In het voormalige wagenhuis is nu de
nostalgisch ingerichte ontbijtruimte. Op het boerderijterras kunnen
wandelaars en fietsers een pauze nemen onder het genot van een
kopje koffie of thee met zelfgebakken appeltaart. In de schuur is
ook een grote open ruimte, waar bijvoorbeeld lezingen of cursussen
gegeven kunnen worden.
Met veel geduld en vakmanschap zijn Annie en Arnold druk bezig om
de schuur in zijn oude glorie te herstellen. Veel originele materialen
worden hergebruikt. Ook de omgeving wordt niet vergeten: er is een
moestuin waar biologisch geteeld wordt en er zijn plannen voor een
onverhard wandelpad dat door de akkers naar Ossenisse leidt.
In het voorjaar van 2012 hopen Annie en Arnold hun deuren te
kunnen openen. Geïnteresseerd? westdijkx@kpnmail.nl

2012

Wateroverlast Nijspolder
Na een droge zonnige herfst, leek het wel of half december al het
opgespaarde hemelwater in een week tijd naar beneden moest
komen. Gevolg: voor de zoveelste keer de Nijspolder onder water!
We raken er al aan gewend, de weg tussen Zeedorp en Ossenisse
wordt weer eens afgesloten, omdat het water uit de Nijspolder niet
weg kan en extra overgepompt moet worden aan het kapelletje.
De Nijspolder is een eeuwenoude polder die na bedijking in vroeger
tijden regelmatig onder water heeft gestaan. Veel nieuws is dat in de
geschiedenis dus niet; de grootste dreiging kwam in die tijd niet uit
de lucht, maar door een onstuimige Westerschelde.
Na de ruilverkaveling enige jaren geleden, is de waterafvoer uit de
polder drastisch veranderd. In vroeger tijden was er een verbinding
met de zee aan de Knuitershoek door middel van een getijdensluis.
Je vindt de restanten achter het overdreven fraaie hek recht tegenover
de trap aan de dijk. Enkel bij flinke wind uit zee gaf dat nogal eens
problemen met de afvoer. Nu moet het water kilometers lang zijn
weg vervolgen via de watergang, die halverwege de Weverstraat
loopt richting de Grindweg om vervolgens langs de Hooglandsedijk
helemaal op het eind weer heel de Hooglandpolder door te stromen.
Uiteindelijke bestemming na zoveel kilometer, is dan de uitwatering
van gemaal Campen.
Het water blijft echter in de Weverstraat nogal eens hangen, zodat
van een vlotte doorstroming geen sprake is. Enkele delen van de
Nijspolder zijn lager gelegen stukken, waarvan het land halverwege
Ossenisse en Zeedorp een voorbeeld is. Ook in de Weverstraat
liggen lagere stukken zodat overstroming een gevolg is. Enkel
gevolgd door vorst zou dat schitterde plaatsjes opleveren. Voor de
betrokken landbouwers geen pretje, immers de soms pas gezaaide
tarwe gaat verloren. En voor de inwoners van Ossenisse betekent
het kilometers omrijden.
Doorrijden langs de wegversperring heeft geen nut, zoals de flyer
op het Zeedorp ook aangaf. De buis over de weg is zo dik, dat je
gemakkelijk je auto beschadigt. Een pomp is dan wel lastig, maarre…
Laten we wel hopen dat de overstromingen in het vervolg niet al te
lang blijven staan, voor je het weet zit er een beschermde vogel in,
alhoewel… misschien worden die foeilelijke hekken van de Zeedijk
dan eindelijk eens voorgoed verplaatst!
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
Iedere dinsdag va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00
country les avond.
Januari
07 dans avond met orkest 20u.
08 nieuwjaarsreceptie 15u.
13 country oefenavond 20u.
15 schieting op lig. wip 14.30 u.
15 gaaibollen 19:30u.
21 kaartclub ons vermaak 19.30u.
Februari
05 schieting op lig. wip 14.30 u.
10 country oefenavond 20u.
11 kaartclub ons vermaak 19.30u.
26 carnaval op de snis.
Maart
04 schieting op lig. wip 14.30u.
10 dans avond met orkest 20u.
16 country oefenavond 20u.
17 kaartclub ons vermaak 19.30u.
18 teerdag gaaibollen
25 schieting op lig. wip 14.30 u.
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Herberg de Snis
Iedere 2e vrijdag van de maand
Pool-biljarten.
22 jan: Shanty koor ZW10
luisteren en meezingen van
zeemansliedjes tot Ierse shasons
Aanvang 13.30 uur Prijs: 10,00
inclusief soep met boerenbrood.
18 maart: MUSUICANTO met
hun geweldige show "Over
grenzen Heen" inclusief wereldse
hapjes. Aanvang: 14.00 uur Prijs:
10,00 inclusief hapjes.
Kaarten te bestellen via: Herberg
de S'nis Tel; 0114681946 of
Info: www.herbergdesnis.nl
St Voormalige Kerk
Kerk is open voor publiek za. en
zo. 14:00-17:00
tijdens tentoonstellingen: (of op
afspraak 0114
681142).

pagina 4 van 4

D´Ossekoppen
On tour
VRIJDAG 4 FEBRUARI EN
ZATERDAG 5 FEBRUARI
Wagentje kijken.
ZATERDAG 11 FEBRUARI
14.00 uur
Bezoek aan het
kindercarnaval te Hengstdijk
VRIJDAG 17 FEBRUARI
20.00 uur
Officiële opening
van het carnaval 2012 in Hof ter
Nesse te Ossenisse
ZATERDAG 18 FEBRUARI
13.30 uur
Optocht in Vogelpiekland te Vogelwaarde
20.00 uur
‘Raad van Elf on
Tour’ carnavalsbals van de Vogelpiek te Vogelwaarde en
de Djerken te Graauw
ZONDAG 19 FEBRUARI
10.30 uur
Viering parochie
Ter Duinen
13.30 uur
Optocht in Lamsorenland te Lamswaarde
MAANDAG 20 FEBRUARI
13.30 uur
Optocht in Terhole
20.00 uur
Kroegentocht van
d’Ossekoppen, langs de Vogelpiek, de Lamsoren
en diverse cafés in Kloorianenland.
DINSDAG 21 FEBRUARI
13.30 uur
Optocht in Kloorianenland te Kloosterzande
ZONDAG 26 FEBRUARI
CARNAVALSDAG DER OSSEKOPPEN
13.00 uur
Limonadebal
14.30 uur
Optocht
15.30 uur
Carnavalsbal
16.30 uur
Teruggave sleutels
17.30 uur
Prijsuitreiking
´s Avonds hossen en dweilen
23:59 uur
Officiële afsluiting

Januari 2012

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp
We beleven een jaarwisseling in een roerige tijd. We zullen in 2012
heel wat positieve energie in kunnen zetten om onzekerheden
het hoofd te bieden. Mijn wens is dat we dit jaar onze krachten
bundelen. Als wij samen sterk staan kan er iets moois groeien.
Bovendien, als we ons voor bereiden op een toekomst die anders
georganiseerd moet worden, hebben we meer zelf het heft in handen.
De burger van de toekomst zal meer dan voorheen initiatief mogen
en moeten tonen. Ossenisse/Zeedorp is een gemeenschap die volgens onderzoeksresultaten van Scoop - een grote tevredenheid
toont over de leefbaarheid van het dorp. Wij doen het goed met zijn
allen! De inzet van de bewoners om het dorp leefbaar te maken en te
houden is in vergelijking met andere kernen/wijken goed te noemen.
Maar we zijn er nog niet; laten we als gemeenschap de uitdaging
aangaan om een en ander nog te verbeteren. Een uitdaging kan zijn
met zijn allen de schouders onder het plan dorpshart te zetten, en
elkaar door samen te werken (beter) te leren kennen. We hebben
een dorp met bewoners uit allerlei streken, waar de samenhang niet
vanzelfsprekend is. Door binnen onze gemeenschap in te zetten op
samenwerking kunnen er allerlei vruchtbare verbanden ontstaan.
Dat dit mogelijk is, bleek al eerder bij de acties tegen varkens,
windmolens en hekken, die immers ook een sociaal netwerk
opgeleverd hebben.
Een belangrijk aspect voor een goed draaiende gemeenschap is dat
we met elkaar aan de praat blijven en dat we bij meningsverschillen
of botsingen uit willen gaan van de goede bedoelingen van de ander.
Juist in een gemeenschap als de onze waar mensen wonen met
verschillende achtergronden: Zeeuws, Brabants, Hollands, Vlaams,
Zuid-Amerikaans enzovoorts, is dit van belang. Iedere cultuur
pakt zaken op een eigen manier aan. En dan hebben we ook nog
allemaal verschillende karakters. Samenwerken betekent elkaar
daarin leren kennen en zien dat ieder individu zijn eigen kwaliteit
heeft, hoe moeilijk soms ook te (h)erkennen. Samenwerken is een
belangrijk doel van het project dorpshart: een project om het plein
te vernieuwen en het gebouw van Hof ter Nesse aan te passen aan
deze tijd. uniek aan dit project is dat het vanuit de bewoners komt,
dat we er met velen aan werken en met nog veel meer bewoners mee
aan de slag kunnen. Hoe beter wij kunnen laten zien dat wij hier als
gemeenschap achter staan, daadwerkelijk meedoen, hoe meer kansen
wij hebben op resultaat. Hoe dan ook, winst uit dit project boeken
we altijd: wij leren elkaar kennen en waarderen en zo nodig weten
we elkaar te vinden. Dit jaar zal de gebruikelijke jaarvergadering
worden gehouden op maandag 5 maart om half 8 in Hof ter Nesse.
Op de agenda zullen o.a. stand van zaken m.b.t. de hekwerken en
de ontwikkeling van het plan dorpshart staan. Het idee is om ook
aandacht te besteden aan een evaluatie van de dorpsraad: wat een
dorpsraad voor het dorp kan betekenen, wat de verwachtingen van
de bewoners zijn en hoe de bewoners zich hiervoor willen inzetten.

