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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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Dorpspleintje
Een Kern met Pit!
We gaan zo’n 2 jaar terug in de tijd. De opening van het dorpshart is net achter
de rug. Als aanvankelijke initiatiefnemer had de dorpsraad, mede in verband met
eigendom van de grond, samenwerking gezocht met Hof ter Nesse en lokale
deskundigen, van waaruit ‘werkgroep dorpshart’ ontstond. Het pleintje rondom
’de brievenbus’ had ook nog een opknapbeurt nodig. Van het oorspronkelijke
plan bleef dus een stukje liggen. Oftewel fase 2 van het dorpshart zou nog een
vervolg moeten krijgen. Wie had daar nu nog energie, tijd of financiën voor?
Onze dorpsraad/werkgroep dorpshart bleek echter onvermoeibaar. Waar ligt de kracht
om een dergelijk project weer voor elkaar te krijgen? Daar waar in onze omgeving vele
dorps- en wijkraden er geen gat in zien om zelf veel te gaan doen, vaak wachten op
gemeentes en instanties, wordt op de Snis fase 2 gewoon vervolgd. Het geheim: Kom
met een goed (onderhouds-)plan, een positieve houding, zorg voor professionele
tekeningen bij connecties en ga in gesprek met de gemeente. Aanbellen aan de deur of
je misschien een paar uur over hebt om te helpen, fondsen aanschrijven en probeer een
partnerschap aan te gaan met instanties. Niet voor niets wordt in deze tijd van
vergrijzing en afstand, door de Hulster politiek ons Ossenisse als een voorbeeld
genoemd.
We hebben een dorpsraad met pit! Vooral ook omdat er verder gedacht wordt dan
alleen aan een stoeptegel, maar er steeds ook een achterliggende gedachte is om de
vele (soms nieuwe) bewoners bij elkaar te brengen en iets te doen. Met als resultaat
gezamenlijk opknappen van je dorp! Vele tientallen vrijwilligers waren in de weer om
te laten zien, dat wij ook allemaal een bijdrage leveren aan een Kern met Pit! De
gezamenlijke visie met de gemeente en de bereidwilligheid van ons allemaal, heeft er
voor gezorgd dat de provinciale prijs naar de Snis is gegaan! Eén op de drie bewoners
heeft een steentje bijgedragen, nieuwe contacten zijn gelegd.
De opbrengst van de gewonnen prijs van € 2500 werd meteen weer geïnvesteerd om
bewoners bij elkaar te brengen en te bedanken voor de inzet met een gezamenlijke
maaltijd, waarbij de onderlinge banden weer verder werden versterkt. In afwachting
van de eerste zonnestralen zal het goed toeven zijn op onze vernieuwde
ontmoetingsplaats op ons eigen dorpspleintje.
Help mee de landelijke prijs te winnen!
Op naar 9 juni wanneer we meedoen aan de landelijke verkiezing in Amersfoort. Dan
kan namelijk de bronzen, zilveren of gouden pit worden gewonnen. Een deel van de
stemming zal weer online zijn en telt mee voor het eindresultaat. Dus like en deel ons
project op de sociale media!
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Radartoren
Herstart werk: 15 mei
Het werk op de werf aan de Scheldedijk in Kreverhille ligt stil, maar het
werk aan de radartoren niet!
Nu werkt men aan de fabricage van de
prefab-onderdelen. In de planning hield
men rekening met tijdelijk stilliggen van
de werf. Want naast een omgevingsvergunning, moet men zich ook houden aan
de Waterwet: Niet werken in de primaire
waterkering tijdens het stormseizoen
(1 oktober-1 april). De fundering is voor
het stormseizoen gestort, zodat daarna de
radartoren direct gebouwd kan worden.
Volgens planning starten de volgende
werkzaamheden op de werf medio mei.
Eind augustus 2018 wordt de toren
opgeleverd (bouwvak ingecalculeerd).
Planning kan door omstandigheden
wijzigen. De toren wordt zo’n 40 meter
hoog vanaf de bovenzijde van de reeds
bestaande fundering.
Geruchten dat de gestorte fundering niet
geschikt is voor de radartoren, kloppen
niet. Vergunning werd pas verleend toen
duidelijk was, dat het ontwerp voldoet aan
gewichts-, stabiliteits- en detailberekeningen. Ook tijdens de uitvoering worden
berekeningen overlegd. Geruchten zijn
mogelijk ontstaan, doordat de bouw van
de radar Grenspaal (Grensweg, Rilland)
stilligt. De Vlaamse Overheid is hier
opdrachtgever en zij hebben aangaande
aanleveren van berekeningen een andere
toetsing gedaan, waarmee de gemeente
Reimerswaal niet akkoord kon gaan. Die
berekeningen moeten opnieuw getoetst
worden en dan kan ook daar verder
worden gegaan met de bouw van de toren.
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Jij ook in beeld?
Meld jezelf of gezin aan!
Vier keer op een jaar verschijnt De
Snisser Courant. Telkens brengen we
dorpsgenoten in beeld. Soms mensen die
hier al jaren wonen. Dan weer
nieuwelingen in de rubriek
“Snissenjèrs”. In de rubriek “Gluren bij
de Buren” schrijven we over lokale
ondernemers en bedrijven.
Vind je het ook leuk om eens in ons
krantje te staan? Meld je dan aan via
snisser@ossenisse-zeedorp.nl.

Noodnummers
Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
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
Sjef Boeij 0114 681928

Zeeuws
Biet'n ak'n aaie?
Bijt ie als ik 'm aai?

Snissenjèrs

Esther Aardenburg
Esther heeft sinds 2008 een huis in Zeedorp, maar pas de laatste jaren - sinds haar
dochtertje in Terneuzen naar school gaat - woont ze er permanent. Haar achternaam
doet vermoeden dat ze een Zeeuws-Vlaamse is. Maar nee, haar familie komt uit
Noord-Holland.
In 1972 werd Esther geboren, thuis in het plaatsje Warmenhuizen aan de West-Friese
Zeedijk. Ze ging er naar de vrije school in Bergen (Noord-Holland). Later trok ze naar
Amsterdam om reclame-communicatie te studeren aan het Grafisch Lyceum en daarna
kunstgeschiedenis en archeologie aan de Vrije Universiteit. In 1996 trok ze naar Spanje om
Spaans te studeren. Ondertussen werkte ze er als schilder bij een bedrijf dat decors maakte
voor films, musea en televisie. Later werkte ze in Spanje als makelaar bij TecnoCasa.
In 2005 bracht de liefde haar naar Zeeland. Ze leerde een Catalaan kennen die in Terneuzen
woont. Haar dochtertje Isaraï werd in 2007 in Amsterdam geboren, ook thuis, net zoals zij
zelf. Haar dochtertje gaat inmiddels naar het Leonardo College in Terneuzen. Speciaal
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Zelf geeft ze daar ongeveer een dag per week
Spaanse les aan groep 5 t/m 8. Ze is daarnaast nog werkzaam als emigratiecoach, waarbij ze
mensen begeleidt die een huis in Spanje willen kopen. Ze is mantelzorger voor haar moeder
en mentor bij Mentorschap Zeeland. Als mentor neem je beslissingen voor bijvoorbeeld
dementerende ouderen, die zelf geen familie of andere naasten meer hebben om dat te doen.
Ze gaat nog regelmatig naar Spanje. Al is het maar om de villa die zij daar verhuurt in orde
te brengen voor de volgende vakantiegangers.
Maar denk je nu, ken ik haar naam nog niet ergens van? Jawel, ze stond op de lijst van de
gemeenteraadsverkiezingen. Door haar ervaring als mentor, mantelzorger, moeder en
lesgever, vond ze dat het tijd was voor een socialer Hulst. Een Hulst waar aandacht is voor
armoedebestrijding, goed onderwijs en goede zorg, toegespitst op de mens in plaats van het
systeem. Zo werd ze lijsttrekker voor Groenlinks.
Heeft ze nog tijd voor hobby’s? Jawel, Esther fotografeert graag, haar dochtertje is haar
muze. Ze wandelt graag, samen met Isaraï en haar honden, door de polders en langs de
dijken. Een landschap dat veel lijkt op dat van haar jeugd. En ze hoopt binnenkort weer tijd
te kunnen maken voor haar IJslands paardje. Ze is er trots op om in Ossenisse-Zeedorp te
wonen, waar men elkaar nog groet op straat, samen een dorpshart bouwt en de dijken
schoon houdt.

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Correspondentieadres: Lageweg 8,
4589KW Ossenisse
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,
Annemiek Hamelink, Jacques Serrure
Vormgeving: Margo Hermans
Fotografie: -Redigeren: Petra Schelle
Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half juli 2018
Sluitingsdatum kopij: 15-06-2018
E-mail: snisser@ossenisse-zeedorp.nl
Exemplaren bij Café ´t Schallemaaj en
Hof ter Nesse in Ossenisse en bij
bibliotheek en Woonzorgcentrum
Antonius in Kloosterzande.
De Snisser Courant digitaal, dus via
e-mail, ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar: snisser@ossenisse-zeedorp.nl.

Esther met haar dochtertje Isaraï (midden) en nichtje

2018
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Schone Schelde(dijk)

Dorpsagenda

Sinds jaren doet Ossenisse-Zeedorp al het mogelijke om de zeedijk schoon te houden.
Dit door onder andere mee te doen aan de actie Schone Schelde, een initiatief van
Schoon Zeeland. Maar er zijn nog meer lokale initiatieven.

Hoogtepunten op agenda

Men staat er vaak niet bij stil, maar minder zwerfafval is goed
voor ons allemaal. Een omgeving zonder zwerfafval heeft
allerlei positieve effecten. Een schone omgeving geeft een
veiliger gevoel en mensen zijn er vriendelijker voor hun
medemens.

Hof Ter Nesse o.a.

Schone Schelde is een grensoverschrijdend project om op de
dijk langs de Westerschelde 1 maal per jaar zwerfvuil op te ruimen, zowel in België als in
Nederland. Sinds 2 jaar organiseert Jeroen van Loon deze dag. Via zijn werk komt hij
veel in contact met natuurorganisaties die hem vroegen deze taak over te nemen van
Robert Doedee. Dat doet hij met alle plezier, want een schone dijk is fijner voor iedereen.
Koffie en thee regelen, veiligheidshesjes, vuilzakken en afvalgrijpers en natuurlijk
vrijwilligers. Helaas was het weer dit jaar spelbreker, een dikke laag sneeuw. Er wordt
een nieuwe datum gezocht.
Maar Jeroen is niet de enige die graag de omgeving schoon houdt, vorig jaar is Zara
Jansen gestart met zomeravondwandelingen langs de dijk met het doel om vuil op te
ruimen. En zij is zeker van plan deze in 2018 opnieuw te organiseren.
Verder is er Liesbeth de Bruijn die de taak op zich heeft genomen om de vuilbak bij het
perkje op Schulpenhoek regelmatig te legen. Toen dit perkje in juli 2016 feestelijk is
geopend, heeft ze de deal gemaakt met de gemeente dat de gemeente een vuilbak zou
plaatsen en Liesbeth die zou legen. Als Liesbeth niet kan neemt Betty Kooistra haar taak
over. Dat het perkje met bankje met een mooi uitzicht over de Schelde zo gretig bezocht
zou worden en de vuilbak dus zeker in de zomer snel vol is, kon ze toen nog niet weten.
Ook niet van de sluikstort die ze regelmatig naast de bak treft. En dat de gemeente 2 jaar
later het afvalbeleid zou wijzigen, kon ze ook niet weten. Al met al is er teveel afval om
zelf via hun eigen containers te blijven afvoeren. In de zomer tot wel 2 zakken per week.
Ze hoopt dat de gemeente de taak van haar over wil nemen.
Wil je op de hoogte blijven van geplande opruimacties en een handje helpen, de data
worden aangekondigd op Snis, Onderlinge Communicatie op Facebook. Of neem contact
op met Jeroen, Zara of Liesbeth.

Versterk de Westerscheldekust
Hoe kunnen we onze Scheldekust op toeristisch en economisch gebied versterken?
Tijdens een eerste bijeenkomst eind 2017 gaven aanwezigen ideeën en wensen door.
Vervolgens is per Scheldedorp: Walsoorden, Ossenisse, Emmadorp en Paal, een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Alle suggesties werden gerangschikt naar belangrijkheid, de
voor en tegens bekeken, de resultaten geschetst en afspraken gemaakt wie op welke
manier een steentje bij kan/wil dragen.
Op 18 januari 2018 vond de terugkoppeling plaats. Een aantal ideeën kwam meerdere
keren op de schetsen terug: Fietspad: De wens is een doorlopend fietspad langs de
gehele Scheldekust; Strand: in zowel Ossenisse, Paal en Walsoorden kwam het
ontwikkelen van zwem- en recreatiegelegenheden als prioriteit naar voren; Ommetjes: in
elk dorp kan een ommetje worden opgezet; Verkeersveiligheid: hardrijden en
parkeerproblemen aanpakken; Dorps-entrees: Tijdens de bijeenkomst werd geopperd dat
inwoners samen aan de slag gaan; Zout & Zoet verbinden: hoe kun je de land- en
zeezijde met elkaar verbinden, want beide kanten van ‘d’n dijk’ zijn mooi.
Onder begeleiding van het grensparkteam en de landschapsarchitecten Ro & Ad wordt in
alle Scheldedorpen weer een vervolgbijeenkomst georganiseerd. In Ossenisse is dit
donderdag 19 april in Hof ter Nesse vanaf 19.00 uur. Doel is de aangegeven
prioriteiten uitwerken tot concrete acties. Kom je ook naar de bijeenkomst? Graag vooraf
aanmelden bij h.van.hauten@gemeentehulst.nl.

Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenisse-zeedorp.nl in agenda.
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.00 uur
April
20 vrijdag, country oefenavond, 20.00 hr
21 zaterdag, clubkaarten, 19. 30 hr
29 zondag, schietingen, 14.30 hr
29 zondag, gaaibollen, 19.30 hr
Mei
12 zaterdag, clubkaarten, 19.30 hr
26 zaterdag, prijskaarten, 14.00 hr
27 zondag, schietingen, 14.30 hr
27 zondag, gaaibollen, 19.30 hr
Juni
10 zondag, schietingen, 14.30 hr
10 zondag, gaaibollen, 19.30 hr
16 zaterdag, clubkaarten, 19.30 hr
22 vrijdag, country oefenavond, 20.00 hr
Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenisse-zeedorp.nl (dorpshuis
Hof Ter Nesse).

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
www.facebook.com/Stichting-Voormalig
e-Kerk-Ossenisse-1594032137518515/

Camping De Zeemeeuw
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
Niets op de agenda op dit moment.

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
Dinsdag 17 april jaarlijkse Open Dag
Boerderij Ondersteboven (en de andere 3
deelnemers Het Melkhuis, De Landwinkel en Klein Cambron) voor de
(VVV-) fietsroute ‘Buiten Gewoon
Beleven’. Routes zijn verkrijgbaar bij
VVV en de 4 aangesloten deelnemers).
www.boerderijondersteboven.nl

Café ´t Schallemaaj
Bijna ieder weekend optredens: meer
info facebook en de website
http://schallemaaj.weebly.com/

Stoep- & schuurverkoop
In 2019 de zaterdag voor Pasen.
Coördinatie: argamoree@gmail.com

pagina 4 van 4

april 2018

Carnaval op Snis
Traditioneel zondags nadien
We troffen het in 2018: Prachtig rustig
zonnig winterweer bij ons Snisse
carnaval! Daar waar weergoden roet in
het eten kunnen gooien tijdens zo’n
winterfeest, was er dit jaar een ander
dingetje wat ons zorgen baarde: Een
cross met wat fietsers iets verder op. We
dubden lang over het wel of niet
verplaatsen van ons carnavalsfeest.
Maar we zijn een moedig dorpje en
zetten onze tradities niet zomaar opzij!
Schitterende optocht
Hartverwarmend was niet alleen de winterzon boven de zeedijk, maar vooral ook de
vele steunbetuigingen van alle carnavalsvierders en wagenbouwers uit de streek.
Het was gewoon druk op de Snis! Wat
hadden we een prachtige zondag met meer
dan 40 kinderen op ons limonadebal,
ouderwetse parkeerproblemen op de
Hooglandsedijk en een werkelijk
schitterende optocht. De zondag na
carnaval was geslaagd!
Met een goed gevoel terugkijken
Wat achteraf voor ons overblijft, is vooral
een goed gemeenschappelijk gevoel.
Carnaval op de Snis is voor velen een
traditie waarmee rekening gehouden moet
worden. Nu en vooral in de toekomst. Of
zoals een bevriende wagenbouwersvereniging het zo mooi samenvatte: Beter op
de Snis met leut en gehos, dan op je bek
op de Bricco cross. En daarnaast een
optreden van onze eigen Sjoerd en een
uitverkochte eettent, kijken we terug op
een geslaagde carnavalsdag.
Ook terugkijken op deze mooie dag ? Dat
kan door de vele foto’s op onze website
http://www.ossekoppen.nl/index.php/nieu
ws/fotos. Vergeet ook niet de uitslag van
onze loterij te controleren.
Een dank je wel aan iedereen, die op welke
manier dan ook een bijdrage leverde aan
een mooi Snis carnaval 2018!

Foto: Rita Van De Wege-De Rijk (klik hier
volledige album).

Alternatieve jaarvergadering
Samen eten en nadenken over de toekomst
Op 29 maart vond de jaarvergadering plaats. Dit keer in een andere opzet dan
gebruikelijk. Het College van de Gemeente Hulst liet ons weten helaas verstek te
moeten laten gaan vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. De werkgroep dorpshart
benutte het moment om die dag een feestje met ons allen te vieren, want wij hebben de
Kern met Pit-trofee voor Zeeland gewonnen.
Zo kwamen wij tot het concept van een Pizzaparty. Aansluitend de vergadering met een
presentatie van Hulst voor Elkaar en een brainstormsessie over de toekomst van het
dorpshuis. Wij hebben het officiële gedeelte, met allerlei zakelijke kwesties en inbreng van
het college, waterschap en andere partijen, een jaar overgeslagen.
Het was een geslaagde avond: 78 bewoners, van
jong tot oud en van zeer verschillende pluimage,
waren aanwezig om het winnen van deze trofee
met ons te vieren. Zo’n 40 mensen bleven
daarna om samen na te denken over de toekomst
van Hof ter Nesse. Men dacht enthousiast mee
en er werden veel gele post-its op een blad
geplakt. 5 vrijwilligers meldden zich aan om de
uitkomsten te bekijken en een begin te maken
voor het vervolg.
Iedereen enorm bedankt voor de inzet om er een
geslaagde avond van te maken.

Nieuwjaarsreceptie en NL-doet dagen
De nieuwjaarsreceptie in januari en de NL-doet dagen in maart waren in 2018 weer
geslaagd. Tijdens de NL-doet dagen is het dorpshart lenteklaar gemaakt en zijn de bankjes
voor het kerkhof geverfd en geplaatst. Dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft.

Dorpsfeest: Hoe verder?
Nadat in 2016 alleen Zara Jansen en Jos Huijgens overbleven binnen de stichting
Dorpsfeest, hebben zij nu het idee om het feest te veranderen. De laatste jaren bestond
het dorpsfeest voornamelijk uit de barbecue. Zij willen het omtoveren tot een jaarlijks
gezamenlijke maaltijd met een wisselende keuken. Voor dit jaar dachten ze aan de
Spaans keuken. Denk hierbij vooral aan tapas, paella, sangria, en dergelijke. Verdere
aankleding, gerechten, muziek, enzovoorts willen ze samen met andere dorpsgenoten
oppakken.
Hulp nodig om door te gaan! Past dit vrijwilligerswerk bij jou?
Maar het is geen doen dit met 2 personen te organiseren. Jos en Zara zoeken dus 3 tot 5
dorpsgenoten die willen helpen. Plan: Op 17 augustus boodschappen doen en zoveel als
mogelijk voorbereidingen voor het eten. Op 18 augustus Hof ter Nesse inrichten (hopelijk
met terras), kookhoek maken en verdere voorbereiding aan het eten. Tijdens de
gezamenlijke maaltijd zijn er allerhande klusjes zoals aanvullen, opruimen, et cetera.
Meld je voor half mei aan bij Zara of Jos!
Wie interesse heeft op (één van) deze dagen te helpen, laat het even weten aan Zara of Jos.
Hebben we in mei voldoende aanmeldingen, dan gaat de avond op 18 augustus door. Maar
wanneer er te weinig hulp is, gaat de stichting in de kast, totdat er zich mensen melden die
hier weer iets mee willen doen.
Zara en Jos hopen in ieder geval dat dit door kan gaan, dus meld je aan!

