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Snisser courant

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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Dorpsfeest 2014

Tentenkamp

Ook dit jaar organiseren we weer een schitterend dorpsfeest. We zullen jullie
laten reizen door de tijd, en zo proberen om onze 850jarige historie in kaart te
brengen.

Ons nieuwe dorpshart is nog in
aanbouw. Zoals is te zien, is er geen
mogelijkheid om een tent (op het
gras) neer te zetten.
We hebben ons dan ook suf gezocht
naar een oplossing. Maar als de
nood aan de man komt is de redding
nabij!! We hebben een veld
aangeboden gekregen aan de
Hooglandsedijk, daarvoor willen we
Christianne en Tom Willaert dan
ook bedanken.

Zaterdag 23 augustus
De zaterdag zal gedeeltelijk gevuld worden door de d´Ossekoppen (trim)loop,
verderop in deze Snisser leest u hier meer over. Vanuit het dorpsfeest zorgen
wij voor het onderdeel kidsrun: rondje om de kerk, toejuichen door nietlopers
verplicht!
Verder ontbreekt ook dit jaar het springkussen niet, een speciale uitvoering wel
te verstaan. Zaterdagavond natuurlijk de lekkerste barbecue van
ZeeuwsVlaanderen, waarbij iedere Snisjèr van harte is uitgenodigd.
Zondag 24 augustus
De zondag is van oudsher onze volleybalochtend, echter zijn we nu afhankelijk
van de staat van het dorpshart op dat moment. Het zou jammer zijn als het niet
doorgaat, maar met de nieuwe spelelementen die geplaatst gaan worden
kunnen we vast ook veel lol en competentie opwekken!

Hier kunnen we naar hartenlust
kamperen, spelen, ontdekken en
kampvuur maken! Dat alles
natuurlijk weer rond een thema. Dit
jaar is dat … Het Wilde Westen.
Allerlei activiteiten rond dit thema
worden er verzonnen door de
ouders, het belooft weer een leuk
kamp te worden! De grootste
kinderen (9+) starten de 11e juli, de
andere helft komt de volgende
ochtend en blijft ook een nachtje
over. We zien jullie dan ook graag
in het weekend van 11 en 12 juli.

Wij, vanuit stichting Snisser Dorpsfeest, willen jullie dan ook uitnodigen om 23 Trouwens ...shhhh.... de eerste
contacten met de regelpieten zijn
en 24 augustus in jullie agenda te zetten, en er samen twee mooie dagen van te
gelegd en ze hebben toegezegd de
maken.
30e november op Ossenisse langs
te komen, zet het vast op de
kalender!!
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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 6:44 elk uur t/m 18:44
Zaterdag vanaf 7:44 elk uur
Zondag vanaf 9:44 elke 2 uur

Noodnummers
Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost 0115643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender):
 kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AEDslot nummers (hof ter nesse):
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114682869/682734
Ineke Elbers 0114681931
Nicol de Waal 0114683576
Lidy deKosterReijns 0114681551
Carolien de Cocq 0114681946
Sjef Boeij 0114681928

Zeeuws
“Reneweer mijne nist nie”
Maak mijn spullen niet kapot.

Colofon
Verschijning: 4x per jaar 200st.
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Bezorging: Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie: Robert Doedee, Peter
Hiel, Mariët Langelaan, Petra
Schelle, Esther de Vries.
Volgend nummer: oktober 2014
Sluitingsdatum kopij: 01102014
Mail: snisser@ossenissezeedorp.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar
bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis,
Bibliotheek en St.Antonius.
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Snisjèr: Jos Heerkens
Heerlijke geuren en een scala aan kleuren, dat is de kruidentuin gelegen aan
Zeedorp 29 te Ossenisse. Hier geen strakke gazonnetjes en betegelde
paadjes, maar een natuurlijke, wilde tuin.
"Dat is ook de bedoeling", volgens eigenaresse Jos Heerkens. Ook al is de
tuin nog niet helemaal op orde, veel netter zal het niet worden. Jos tuiniert
dan ook biologisch. ‘Duurzaam en natuurlijk’ is de visie. Gebruik maken
van de natuurlijke elementen, zo gaat bijvoorbeeld het gftafval rechtstreeks
de tuin in. De schuurtjes zijn gebouwd van gerecycled materiaal. En mooie
beelden, gemaakt door echtgenoot Maarten, sieren de tuin.
De tuin is vooral ingericht voor de productie van geneeskrachtige oliën,
zalven en thee. Steeds meer mensen raken hierin geïnteresseerd. Regelmatig
staat Jos met haar
producten
op
markten en verder
zijn ze online te
verkrijgen via de
website.
Momenteel wordt
die
bijgewerkt,
naar verwachting is
de website half juli
weer actueel.
Sinds 2011 woont
Jos met haar man Maarten in Ossenisse. Oorspronkelijk komt ze uit Den
Haag. Later is ze verhuisd naar Hilversum. Zo'n 15 jaar geleden kreeg ze
steeds meer interesse in de kruiden en hun geneeskrachtige werking. Op
haar werk werd drastisch gereorganiseerd en zo kwam er ruimte voor
nieuwe dingen.
Ze ging opleidingen volgen, onder andere bij de Kraayebeekerhof te
Driebergen. Hier maakte ze kennis met de antroposofische levensvisie.
Ondertussen had ze een tuin in Nederhorst den Berg. Dit was dagelijks 30
kilometer fietsen heen en terug. Later op de snorfiets. Dat was geen ideale
situatie. Hoog tijd voor wat anders. De pijlen werden op Zeeland gericht.
Na Biervliet aangedaan te hebben, werd het uiteindelijk Ossenisse. Hier
voelt het goed. Genoeg ruimte voor de tuin en aardige buurtgenoten. Er is
contact met andere Snisser ondernemers, samen gaan ze bijvoorbeeld in juli
op de markt in Breskens het 200jarig bestaan van ZeeuwsVlaanderen
vorm geven.
Naast de tuin is Jos druk met een opleiding toegepaste kinesiologie. Dit is
de leer waarbij door spiertesten uitgezocht wordt hoe, waar en wanneer
een lichaam uit balans is geraakt. En hoe het weer hersteld kan worden.
Deze studie sluit mooi aan bij alle kennis die ze al heeft over de
geneeskrachtige werking van kruiden. Twee jaar heeft ze er nu al opzitten,
nog één jaar te gaan en dan hoopt ze haar eigen praktijk te kunnen openen.
Het plaatje is dan compleet.
Zijn er nog dingen tegengevallen in ZeeuwsVlaanderen? Een duidelijk "ja"
is het antwoord. Het verbaast Jos dat er zo weinig biologisch geboerd
wordt. De gifspuit wordt driftig gehanteerd. Juist van mensen die zo dicht
bij de natuur leven, had ze een andere houding verwacht. En verwachtingen
moeten soms bijgesteld worden…
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Spanning groeit!
Op zaterdag 23 augustus is het zover: de 1e d’Ossekoppenloop!
Tijdsplanning & parcours
Inschrijving start om 13.30 uur in Hof ter Nesse. Om 14.45 uur start de
Kidsrun, die begeleid wordt door de organisatie van het Dorpsfeest. Om 15.00
uur starten de 3 loopafstanden en aansluitend de wandelaars. Elk startschot
wordt gegeven door Frank van Driessche, wethouder Gemeente Hulst.
Via de link https://www.facebook.com/pages/DOssekoppen_trimloop/
1386960414858021 kom je op de Facebookpagina d’Ossekoppenloop. Daar
kun je de 3 verschillende routes terugvinden. Wil je weten wanneer de lopers
passeren? Voor de snelste loper mag je uitgaan van 3 minuten per kilometer;
voor langzame lopers en wandelaars circa 12 minuten. Vragen over het
parcours kun je stellen aan de organisatie (westdijkx@kpnmail.nl).
Vrijwilligers
Ruim 50 vrijwilligers helpen bij de organisatie. Daarmee zijn we als ‘klein’ dorp
echt ‘groot’. Denk aan taken als bemannen van de informatiebalie, de
tijdadministratie vanaf inschrijving tot uitreiken van de uitslagen,
verkeersregelaars, fotografen, EHBOers en bevoorrading van de drinkposten.
Aantal deelnemers
Het is lastig in te schatten hoeveel lopers aan de openingsloop van Stichting
Sport Promotie ZeeuwsVlaanderen meedoen. Vaak zijn er meer dan 200
lopers. Het is vakantietijd, maar om dan de 1e loop van de minimaal 8 al te
missen…
Belangrijke informatie
• De (Veolia) bus van Zeedorp zal die (mid)dag op Ossenisse starten en
aankomen, in plaats van Zeedorp.
• Onder de zeedijk tussen Schulpenhoek en Zeedorp zal enige tijd geen verkeer
mogelijk zijn (geschat 15.1516.00 u.).
• Zeedorp is goed bereikbaar vanaf Nieuwe Gemaal en Knuitershoek onder de
zeedijk langs.
• Campings blijven goed bereikbaar vanaf Kreverhille langs de zeedijk; bij
Kreverhille is een oversteek met verkeersregelaars.
• Ossenissedorp blijft het gehele evenement bereikbaar langs Walenhoek. Tot
Dorpsstraat blijft Lageweg steeds open, ook voor de bussen. Enkel tijdens de
Kidsrun (14.4515.00 uur) is Lageweg tussen Dorpsstraat en Kipstraat
gesloten.
• Vanaf richting Terneuzen blijft Zeestraat open en kan via de Groenestraat en
Hooglandsedijk Ossenissse steeds worden bereikt.
• Parkeergelegenheid mag in Kipstraat (tot de start en finish) en Lageweg
vanaf Walenhoek tot Dorpsstraat.
Laten we proberen de route daar waar mogelijk vrij te houden.
Aanmoedigen
De wedstrijd loopt langs alle terrassen, vanaf de start bij Hof ter Nesse, langs
Herberg De Snis, Blokhuttenverhuur, Camping De Zeemeeuw, De
Polderhoeve en Boerderij Ondersteboven. Reden om langs de lijn te staan en
te supporteren! Camping De Zeemeeuw en De Polderhoeve zorgen dat er 
aan de zoute kant van de zeedijk, waar alle routes passeren  een heuse
aanmoediging zal zijn.
Samen kunnen we er een groot succes van maken. Laten we alle lopers en
wandelaars flink aanmoedigen; vooral de lokale lopers! Wij wensen hen alvast
veel succes toe tijdens de voorbereiding bij de Coopertest op 10 juli en 8
augustus bij de Schulpenhoek en tijdens de wedstrijd!
Drie noodnummers:
Arnold Mannaert: 0654750840 / Peter Hiel: 0627178359 / Els Brouwers:
0610610681

Agenda
hoogtepunten
Kijk voor een volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in de
agenda.

Hof ter Nesse
26 juli Dansavond met orkest
2324 augustus Dorpsfeest
27 september BBQ Country club
Inlichtingen en verhuur: 0114 
682869 of ossenissezeedorp.nl
(dorpshuis Hof ter Nesse).

Herberg de Snis
Geopend dinssdag t/m zondag vanaf
11u. meer info: Herberg de S'nis
0114  681946 of .herbergdesnis.nl.

St Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak
(0610854318).

Camping de Zeemeeuw
20 juli Braderie
26 juli Playback show
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
 11/12/13 juli Tentenkamp

Polderhoeve
 20 juli: Knuitershoekfeesten
 27 juli: Rommelmarkt
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
 14 juli zeevissen westerschelde
 10 aug. Natuurwandeling met gids
 7 sept. Oogstdankviering
www.boerderijondersteboven.nl
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Uitkijkpunten
Na klachten op de dorpsraad
vergadering over zwerfvuil, met
name aan de zeedijk, is vanuit de
dorpsraad een werkgroep opgericht
die zich bezig houdt met verbetering
van de voorzieningen in en om de
uitkijkpunten van ons dorp. Het
eerste resultaat is nu sinds kort
zichtbaar: in het voorjaar is het
uitkijkpunt aan de trap van de
Knuitershoek grondig onder handen
genomen. De bestrating van de
klinkers is verwijderd en vervangen
door grote steenblokken die
beschikbaar zijn gesteld door het
waterschap.
De picknickbank en de vuilnisbak
zijn herplaatst en de bankjes
werden opnieuw geschilderd.
Het geheel is tenslotte afgewerkt
met een bloembak.
Dankzij
een
bijdrage
van
verschillende sponsors kon dit
gerealiseerd worden. Hierbij dus
onze dank aan de Polderhoeve, de
Zeemeeuw en de Regiobank voor
hun financiële bijdrage en een
heerlijke pint!

Inmiddels bestaan er ook plannen
om op de andere uitkijkpunten
rondom Zeedorp afvalbakken en
een bloembak te plaatsen en om
een nog mooier uitkijkpunt te
creëren. Wanneer iedereen dan ook
nog de discipline heeft het afval in
de daarvoor bestemde afvalbakken
te doen, blijft het ook mooi waar
het goed toeven is bij de
ondergaande zon.

Inloopavond
Op de georganiseerde inloopavond is er meegedacht over de plaats van de
Veoliabus, over het plaatsen van de verlichtingspunten van het dorpshart en
de speeltoestellen van Dow.
Bij d’Ossekoppenloop werd druk gesproken over de organisatie. Op pagina 3
staat hier meer over.
Ook zijn er mensen bereid gevonden de opening van het dorpshart te
organiseren.
Contactwethouder J.P. Hageman
Eind juni hebben we als dorpsraad kennis gemaakt met onze
contactwethouder J.P. Hageman. Er werd enthousiast heen en weer
gepraat en de heer Hageman gaf blijk mee te willen denken met onze
plannen en vragen. Hij had bewondering voor al onze activiteiten zoals
dorpshart en trimloop en voor de inzet van de bewoners. Het contact is
gelegd, de bereikbaarheidsgegevens gegevens uitgewisseld en we
verwachten een vruchtbare samenwerking.
Klachten registratie
Op de website OssenisseZeedorp.nl is een proef gestart met het snel melden
van overlast per emaillink. Doel is het registreren van klachten, zodat we
inzichtelijk kunnen maken hoe vaak en wanneer bepaalde klachten voor
komen. Herhaaldelijk melden van uw klacht is dus gewenst. De dorpsraad
neemt naar aanleiding van de meldingen contact op voor de details en
eventuele vervolgacties.

Dorpshart
De afgelopen maanden is er iedere maand een nieuwsbrief / uitnodiging
verspreid om zowel mensen uit te nodigen mee te werken als om ieder op de
hoogte te houden van de stand van zaken van het project.
Er is ook deze maanden weer hard gewerkt met leilindes en heggen plaatsen,
bestrating weghalen en opnieuw leggen, lantaarnpalen schuren en verven,
perkjes inplanten etc. Dit gebeurde op meewerkzaterdagen en op avonden.
Veel mensen hebben meegedaan, ook een vrijwilligersploeg van de
Rabobank.
Opening 1e fase
En nu gaan we op weg naar de opening op 22 augustus om 16.00 uur. Het
moet er tegen die tijd goed uitzien. De eerste fase van de parkaanleg moet
dan zo goed als af zijn. Daarnaast is het ons ook gelukt via een Dowdonatie
drie prachtige speeltoestellen aan te schaffen: pannakooi, basketbalnet met
doel en een tafeltennistafel.
De opening wordt echt even een moment om stil staan bij wat we bereikt
hebben: het is heel bijzonder dat wij als klein dorp, met zo weinig financiële
middelen en met eigen mensen, dit project tot stand hebben gebracht.
Inmiddels hebben zowel de POP2groep die over deze projecten beslist en de
KNHM ons project bezocht. Zij waren erg lovend over wat we tot stand
gebracht hebben.
We hebben nog steeds hulp nodig voor de laatste eindjes en hopen op weer
veel medewerking van jullie, zodat het er 22 augustus ook echt mooi bij ligt.

