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Snisser courant

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse en
Zeedorp, met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge betrokkenheid van de bewoners.
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Pracht en praal rond de Snis

‘t Hellegat
Op de grens van de Snis en Zaamslag hebben we een bijzonder eigen natuurgebied
liggen: het Hellegatschor. Dit is een buitendijks gelegen gebied met rondom slikken. Het is
ruim 20 hectare groot en loopt alleen bij extreem hoogwater, zoals laatst in februari,
onder. Het slikkengebied wordt aan de oostzijde doorsneden door een afwateringsgeul.
Deze sluit aan op het afwateringskanaal in de aangrenzende Hellegatpolder.

Alex de Smet, Terneuzen

We hebben hier in miniatuur ons eigen Land van Sae inghe, met een bijzondere
begroeiing, een geulenstelsel en een klein strandje. Op mooie stranddagen worden zelfs
zeehonden gespot die door het afwateringskanaal op zoek zijn naar vis. Op en rond de
slikken en schorren wemelt het ook van de vogels. We denken vaak dat de grote
verrekijkers op de dijk boten spo en, maar het zijn meestal vogellie ebbers die van ver
rich ng de Snis komen om in het Hellegat ac ef te zijn.
Wat maakt ’t Hellegat voor hen zo mooi? In ’t Hellegat vind je niet alleen zeevogels, maar
ook allerlei ‘voorbijgangers’ die er, wanneer de polders jdens de zomer vol in groei staan,
een rustplaats en voedsel vinden. In de trek jden van Noord- naar Zuid-Europa (of
andersom) vindt het ins nct van bepaalde vogelsoorten elk jaar zonder naviga e weer ons
Hellegat als ‘place to be’. Naast de vaste bewoners zijn er ook ieder jaar weer veel vaste
logees. Op bepaalde dagen in het jaar, wanneer alles in kaart gebracht wordt, staan de
vogeltellers soms al bij zonsopkomst tot zonsondergang steevast in het Hellegat.
Wat ’t Hellegat ook uniek maakt, is dat niet alleen het jaarge jde, maar ook de dynamiek
van een steeds wisselend j voor veel varia e zorgt. Dit kom je bijna nergens tegen. Al jd
is er weer de spanning bij de vogelspo ers welke vogels vandaag uit de pas overstroomde
slikken zich verzamelen op het kleine stuk schor. Of andersom: Doordat ’t Hellegat een
uithoek is in de Schelde, is er namelijk maar heel kort hoog j. De slikken rondom vallen
dus rela ef snel weer droog, wat ook weer voor extra dynamiek zorgt. Hongerige vogels
van allerlei pluimage storten zich dan zoekend naar voedsel neer op het schor.
’t Hellegat, waar we vaak zomaar voorbij rijden, is een uniek stukje pracht en praal. Wil je
meer weten over ons natuurgebied: h p://deltabirding.nl/hellegatschor.html of
h ps://waarneming.nl/loca ons/17266/observa ons/. En voor foto’s kun je kijken op:
h ps://waarneming.nl/loca ons/17266/photos/?. Of stop zelf eens daar bij de trap aan
het gemaal en geniet van een mooi stukje Snis!
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Nieuw speeltoestel
Vanaf 1 april staat het er
Gemeente stelt budget beschikbaar
De speeltuin bij Hof ter Nesse - van
oudsher ook bekend als ‘t veld - is een
leuke, centraal gelegen plek voor
peuters, kleuters en schoolkinderen. Zij
kunnen daar lekker hollen, klimmen,
schommelen, enzovoorts. Eind 2019
keurde Gemeente Hulst het bestaande
speeltoestel met glijbaan af. Gelukkig
stelde de gemeente meteen budget
beschikbaar voor de aanschaf van een
nieuw toestel. Want de klimtoren was
erg populair bij de de kinderen van
Ossenisse-Zeedorp.
Aan veel criteria voldoen
De werkgroep Dorpshart ging aan de slag
om de juiste vervanger van het
speeltoestel te vinden. Er werd contact
opgenomen met verschillende
aanbieders van professionele
speeltoestellen. Bij het maken van de
keuze is er gelet op de degelijkheid van
het speeltoestel. En keek men of het een
aanvulling is op de al aanwezige
speeltoestellen op ‘t veld. Daarnaast
bekeek de werkgroep ook of het nieuwe
toestel geschikt is voor verschillende
lee ijdsgroepen én of het binnen het
budget past. En dit is het geworden!
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Zondag 3 maart 2019 gingen Sacha
Vinke en Marian Wolfert ’s avonds uit
eten op de Paal. Ze waren al 6 jaar een
koppel en Sacha was al langer aan het
broeden op een huwelijksaanzoek. Voor
die avond had hij een plan! Na het
etentje, rond 9 uur, reden ze huiswaarts.
Het was al donker. Onder de Scheldedijk
naar Hoek rijden, langs de radartoren
op Kreverhille, was maar een klein
ommetje. Daar werd gestopt. De 2
jongens (11 en 14 jaar) van Marian
waren er ook bij. Enthousiast liepen ze
naar de spiraaltrap rond de toren.
Dankzij een bewegingsdetector ﬂoepte
de verlich ng gelijk aan en stond de
radartoren er in één klap feestelijk bij!
Sacha wist de ﬂes champagne, die hij in
de auto gesmokkeld had, ongezien mee
naar boven te nemen. Het was koud die
avond: 5°C. En er stond een stevige
zeewind, windkracht 5 à 6. Boven ging
Sacha op zijn knie en Marian
antwoordde ‘ja’! Aan de landzijde, uit
de wind, werd er met een glaasje
champagne geklonken op het ja-woord.
Thuis volgde er een zwoele nacht. Op 30
augustus zijn Sacha en Marian getrouwd
en op 6 december werd hun baby
geboren! Van harte gefeliciteerd! Waar
een radartoren al niet goed voor is …

Zeeuws

Kik si wie ammen ier en
(even hardop lezen)

Kijk eens wie hier is
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Besparings ps

Over isola e enzo

De jaarvergadering van 17 maart zou over energie besparen en isola e en zo gaan,
maar opeens was daar Corona. De vergadering werd afgelast, omdat een ander soort
isola e gewenst was. En nog steeds is. Het moment om wat kleine dingen in en rond
huis te doen. Hieronder enkele simpele manieren om energie te besparen.
Haal frisse lucht in je huis
Het klinkt tegenstrijdig, maar door je huis elke dag goed te ven leren zorg je ervoor dat
je huis sneller warm wordt. Zorg iedere dag voor frisse buitenlucht die je huis
binnenkomt. Elke dag de ramen een minuut of 5 open ze en is al voldoende. De
ven la eroosters openze en kan ook. Buitenlucht is droger dan de meeste lucht in huis
(controleer de voch gheid in huis maar eens) en een drogere lucht in huis is makkelijker
te verwarmen dan voch ge lucht.
Plaats tochtstrips
Ven la e is goed, maar enkel als het gecontroleerd is. Alleen als jij het wilt, moet er
frisse lucht naar binnen komen, kille tocht wil niemand. Tochtstrips en borstels zijn
simpel online te bestellen. Ze zijn makkelijk en snel te plaatsen en kosten een frac e van
het geld dat je jaarlijks aan extra energie kwijt bent.
Zet apparaten echt uit als je ze niet nodig hebt
Laat geen opladers in het stopcontact zi en als ze niets op moeten laden. Zet apparaten
echt uit, gebruik desnoods een verlengsnoer met aan/uit knop. Denk aan de kluwen van
draden bij de televisie. Veel van die apparaten mogen uit ’s nachts. Door ze samen op
een verlengsnoer te ze en, zet je alles in een keer uit.
Verwarm niet meer dan nodig is
Klinkt logisch, maar het is zo makkelijk om de waterkoker voller te doen dan nodig voor
die ene kop thee; die grotere pan te nemen, omdat de kleine nog vuil is; de verwarming
een graad hoger te ze en dan echt nodig. Zet een uurtje voordat je gaat slapen de
verwarming alvast lager. Zoveel koelt het niet af in dat ene uurtje en het scheelt je zo
vier procent op je energiegebruik.
Richt je huis of tuin opnieuw in
Blokkeert een bank of zetel je verwarming, verander dan de indeling zodat de warmte
op maal de ruimte in kan. Gordijnen helpen goed om koude buiten te houden. Maar
laat gordijnen niet voor of boven je radiatoren hangen, zelfs geen klein stukje. Zo
verdwijnt de warmte achter het gordijn. Open de gordijnen om de zon binnen te laten.
Plant een haag tegen een muur om deze tegen de ergste weersinvloeden te
beschermen.

Er valt niets te winnen met deze puzzel, behalve wat aﬂeiding deze dagen.
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Buitendijks natuurherstel Scharrendam
Bij Ossenisse wordt de komende jaren 37 hectare nieuwe ge jdennatuur gecreëerd. Dit project is
onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde. Het komt tot stand door een samenwerking van
de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen.

Het werk gebeurt in 3 fases
Half april start het waterbouwbedrijf Van Oord aan de Scharrendam en op de Plaat van
Ossenisse, vlakbij de radartoren. In fase 1, van april tot juni, wordt de kruin van de
Scharrendam verlaagd over een lengte van 125 meter. En er worden zinkstukken
aangebracht. In fase 2, van mei tot juli, worden 2 hoogwatervluchtplaatsen met
breuksteen aangelegd. Tijdens vloed zijn dit veilige rustplaatsen voor vogels. Voor deze 2
vluchtplaatsen worden de breukstenen gebruikt die beschikbaar komen bij de verlaging
van een deel van de dam. Fase 3, ongeveer een jaar later (juni 2021), bestaat uit
aanbrengen van een rij van 515 hardhouten palen. De palenrij is ruim 300 meter lang.
Dankzij deze ingrepen verandert de stroming en vult de doodlopende geul ten westen van
de palenrij zich met zand en slik. De zuidelijke rand van de Plaat van Ossenisse hoogt
hierdoor geleidelijk op, waardoor een voedselrijke sliblaag ontstaat, een nieuwe plek voor
planten en een paradijs voor foeragerende vogels.
Zinkstukken
Ter plaatse van de ontgraven Scharrendam worden 15 handgemaakte zinkstukken, elk 30
meter bij 15 meter, geplaatst. De zinkstukken voor de hoogwatervluchtplaatsen worden
op maat gemaakt. Ze bestaan uit geotex el met daarop een enkel roosterwerk van wiepen
(bundels wilgentakken) met een omtrek van 30 cm. In de haven van Perkpolder of op de
nabijgelegen dijk worden de zinkstukken samengesteld. Het geotex el en de wiepen
worden met een vrachtauto aangevoerd en gelost. Het samenstellen van een zinkstuk
duurt 1 week. Eerst wordt het geotex el met de hand op maat gemaakt; vaak moeten
verschillende stroken met een handnaaimachine aan elkaar worden vastgemaakt. Dan
worden de wiepen met de hand op bundels geknoopt en aan het geotex el vastgemaakt.
Vervolgens wordt het zinkstuk met een sleepboot drijvend naar de Scharrendam gevaren.
Tenslo e wordt het naar de bodem afgezonken door het aanbrengen van stenen. De
wiepen, die in een raster van 1 meter bij 1 meter op het doek worden beves gd, zorgen
ervoor dat het doek onder water niet oprolt of dubbel vouwt, maar netjes vlak naar de
bodem zinkt. De roostervorm met de vakken zorgen ervoor dat de stenen beter blijven
liggen en niet gaan rollen. Het geotex el is waterdoorlatend, maar zandkorrels kunnen er
niet doorheen. Zo kan er geen zand van onder de stenen wegspoelen en ontstaan er geen
verzakkingen.
Minimale hinder
Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Er is dus minimale hinder voor
omwonenden en recreanten.
Wil je meer informa e
Heb je een vraag, stuur dan een email naar natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl
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Hof ter Nesse

Ac viteiten starten weer op 1 juni
Ma 18.30u De Scheldestappers
Ma 20.00u Qigong-Taiji
Di 19.30u Bodyﬁt
Wo 20.00u Les Country Dance
Do 14.00u Prijskaarten bieden & jokeren
2e+4e vrijdag 10.00u Dorpskamer
April
Geen ac viteiten wegens Corona
Mei
Geen ac viteiten wegens Corona
Juni
06 Prijskaarten - 14.00u
07 Schieten - 14.30u
07 Gaaibollen - 19.30u
20 Clubkaarten - 19.30u
21 Schieten - 14.30u
Juli
11 Grote revue show (ﬂyer volgt)
18 Clubkaarten - 19:30u
19 Schieten - 14:30u
19 Bollen - 19:30u
24 Country Dance oefenavond - 20:00u
Inlich ngen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorps
huis-hof-ter-nesse

Café ´t Schallemaaj
Tot nader order geen ac viteiten
Wo 20.00u Koor De Hoge Noo(d)t

Voormalige Kerk
Kerk open voor publiek bij tentoonstelling
of op afspraak: kerkossenisse@gmail.com
www.facebook.com/S ch ng-Voormalige-K
erk-Ossenisse

Noodnummers

Poli e 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
Omroep Zeeland radio (rampenzender)
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AED-slot nummers (Hof ter Nesse)
Peter Ro er / Jeanneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Lidy de Koster-Reijns 0114 681551
Sjef Boeij 0114 681928
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Eén om niet te vergeten
Het is eigenlijk nauwelijks meer voor te
stellen op dit moment: enkele weken
geleden vierden we een volksfeest om
het leven te vieren, namelijk het carnaval
op 1 maart op de Snis. Al ging het om
heel andere redenen weer bijna niet
door.
Het jaar 2020 was in de maand februari er
vooral eentje van herfst, regen en wind.
En dat speelde de hele carnaval parten. Na
dagenlang apps checken, kaarsjes branden
en overleg tot op de dag zelf - wat voor
vele hoofdbrekens zorgde bij de
organisa e en carnavalsvierders - kwam ’s
ochtends om half 10 het beslissende
bericht: Onze optocht mocht doorgaan!
Na de afgelas ng vorig jaar vanwege de
storm, dit jaar gelukkig dus weer leut en
gehos van ’t Zeedorp naar de Snis. Dit
alles onder aanvoering van onze nieuwe
Prinses Ons Natas en Jeugdprinses Thirza!
Als enige ‘carnavalsoptocht in het
weekend’ van de hele streek, hebben we
dat geweten ook!
Wat een drukte op het dorp. Al voor de
start van de optocht stond het zwart van
het volk in ons centrum. Geparkeerde
auto’s tot ver over de hel van de
Hooglandsedijk. En alleen maar lachende
gezichten, omdat we weer eens buiten
konden komen.
Hof ter Nesse en de speeltuin puilden uit.
De drank was niet aan te slepen bij ons
tapke aan de brievenbus. En zelfs na de
optocht hadden we er daar een cafeke bij.
De optocht zelf was er eentje om in te
lijsten. Werkelijk schi erende crea es die
werden gadegeslagen door een aantal
ﬁlmploegen en veel fotografen. Zij
kwamen ‘de optocht van de Snis’
vastleggen, omdat ze elders niks konden
scoren. Zij beoordeelden onze optocht
met superla even.
Iedereen die er 1 maart bij was, beleefde
een schi erende zondag op de Snis!
Geniet terug van deze geweldige dag met
de vele foto’s op de website
www.ossekoppen.nl of de ﬁlms die op
youtube zijn verschenen! Dit is allemaal
nog eens reclame voor ons dorp.
Iedereen die een bijdrage leverde aan
deze mooi dag: bedankt!

Lieve mensen

♡

Het zijn rare jden zo. In lu ele jd staat het sociale leven s l. Dreiging voor onze
gezondheid, vooral voor de ouderen onder ons, doet ons s lstaan bij de belangrijkste
waarden in het leven. Langs de ene kant krijgen we heel veel veranderingen te
verwerken. Maar aan de andere kant staan we s l.
De deadline voor inleveren van kopij voor deze Snisser Courant was eind maart. De
ontwikkelingen gaan zo snel, dat niet te voorspellen is, hoe we ervoor staan wanneer u dit
leest. Een paar dagen geleden zijn de eerste besme ngen vastgesteld in Hulst, even later
in Kloosterzande. Het virus komt zo heel erg dichtbij. Het hee allemaal een grote impact
ook op onze gemeenschap.
Alle sociale ac viteiten zijn natuurlijk ook bij ons afgelast. We mogen blij zijn met alle
ac viteiten, waar we de afgelopen jaren veelvuldig aan deelnamen. Het hee ertoe
bijgedragen, dat we elkaar meer en of beter leerden kennen. Juist de gezellige praatjes bij
de maal jden van de Dorpskeuken, jdens het koﬃe- of thee drinken na de wandeling, bij
de Dorpskamer, en de a erparty van het koor De Hoge Noo(d)t droegen daar zeker toe bij.
Nu moeten we samen de uitdaging aangaan om deze contacten voort te ze en op een
hele andere manier.
Zo ontstaan er nu allerlei ini a even. Onze horecamensen die a aalmaal jden maken en
mensen die hen steunen door hier gebruik van te maken. Of iemand zomaar even bellen,
ophalen en - met gepaste afstand - samen wandelen. De meesten van ons hebben af en
toe even een ‘break’ nodig: degene die steunt net zo goed, als degene die gesteund wordt.
Elkaar nodig hebben verbindt ons. We moeten daarvoor uit onze comfortzone en dat valt
niet al jd mee. Zo zou een telefooncirkel (zie ﬂyer groei-ac viteiten) goed kunnen werken:
een afspraak om te bellen is makkelijk. De rode en groene poster uit het adverten eblad is
ook een goed middel. Heb je hulp nodig, plaats de rode duidelijk voor het raam!
De werkgroep groei-ac viteiten hee via een ﬂyer aan jou gevraagd mee te denken hoe
wij elkaar kunnen bijstaan in deze jd. Zij doen het voorstel een dorpsnetwerk in het leven
te roepen. Via info@ossenisse-zeedorp.nl of via 06 20044447 (gsm van Liesbeth de Bruijn)
kun je contact opnemen voor het stellen van een vraag, een aanbod te doen of ideeën aan
te dragen.
Wat bij jou werkt, werkt mogelijk ook bij een ander. Als we contact houden met elkaar,
zien we eenvoudiger of iemand iets nodig hee en komen we er makkelijker aan toe het
aan te bieden of te vragen.
Maar sowieso steunen we elkaar al, door het voelen dat we de ander zien en dat we
gezien worden. Extra le en op elkaar en groeten is al een begin.
Ik wens u allen het behoud van een goede gezondheid!
Ineke Elbers
Voorzi er Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp

