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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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Snissenjèr
Mohammed Bokona
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Hartje zomer aan Knuitersoek
Dorpsagenda

Het nieuwe Dorpshart
Fase 2 van het nieuwe Dorpshart, herinrichting van het pleintje op de hoek Lageweg
en Kipstraat, bevindt zich op dit moment middenin de uitvoering. Wat houdt dat in?
Wat staat er op de planning? Gerard Mangnus en Arga Moree vertellen.
Heb je de tekening voor het plein al gezien?
Het pleintje heeft straks  als fase 2 gereed is  pergola's, bankjes, beplanting en een grote
boom in het midden. De tekening staat op de website OssenisseZeedorp:
http://www.ossenissezeedorp.nl/index.php/2ongecategoriseerd/370hoeziethetnieuwe
pleintjeerstraksuit. Om uiteindelijk tot dat resultaat te kunnen komen is er in mei met
vrijwilligers en medewerkers van Gemeente Hulst hard gewerkt aan het leegruimen en
voorbereiden van het pleintje, zodat bestraters in week 29 & 30 kunnen starten. Volgens
planning heeft firma De Bokx 10 dagen nodig om de klinkers op de juiste manier te
leggen. Het doel is om voor de bouwvak dit onderdeel van fase 2 af te ronden.
Hulp van vrijwilligers gezocht! Kom jij een dagdeel helpen?
Als werkgroep letten we er ontzettend op dat we niet meer geld uitgeven dan nodig.
Daarom zoeken we van 17 t/m 28 juli voor zowel de ochtend, als de middag (van maandag
tot en met vrijdag) telkens twee vrijwilligers die opperwerkzaamheden bij het bestraten
willen verrichten. Kun jij jezelf één of meerdere dagdelen vrijmaken voor het dorp,
meld je aan bij Ineke via tel. 0114 68 1931. Zij maakt een roostertje. Dank je wel alvast!
Afwerking fase 2
Na de vakantieperiode worden alle financiën wederom goed op een rijtje gezet. Daarna
worden materialen en planten gekocht voor het inrichten van het plein. De grote boom
wordt in het najaar geplant.
Fase na fase
Het hele traject Dorpshart is opgedeeld in fases. De volgende fases kunnen zijn het
bouwen van een kiosk, aanleggen van de jeu de boulesbaan en het plaatsen van een
kunstwerk. De start van de volgende fase is afhankelijk van de beschikbare financiële
middelen. Telkens wordt er gezocht naar subsidies en steun in de vorm van kennis. Geld
komt voor een groot deel uit het Oranjefonds. KNHM (Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij) steunt ons in de vorm van kennis: we mogen beroep doen op
ingenieurs van Arcadis voor onder andere bestektekeningen en de aanbesteding richting
de aannemers. Gemeente Hulst helpt met raad en daad, zorgt voor een financiële bijdrage,
voor gebruikte klinkers. Het Dorpshart ligt zowel op grond van het dorpshuis als van de
gemeente en de samenwerking verloopt heel prettig.
Eind 2017 gereed
Voor het einde van dit jaar zal de herinrichting van het pleintje op de hoek Lageweg en
Kipstraat gereed zijn. Kom jij volgend jaar ook eens een praatje maken op het vernieuwde
pleintje? Of helpen bij het tuinonderhoudsproject ‘Groene Vingers’? Tot ziens!
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Team Schallemaaj
Dorpsraad OssenisseZeedorp

Dorpsfeest
Zaterdag 26 augustus
Dorpshuis Hof ter Nesse is de locatie
waar alle dorpsbewoners welkom zijn
voor een gezamenlijke maaltijd.
Op zaterdag 26 augustus wordt dit
eetfestijn, met voor elk wat wils,
georganiseerd. Informatie zie je vanzelf
en op tijd verschijnen. Vergeet niet het
aanmeldformulier in te vullen, want we
vinden het leuk als ook jij erbij bent!

Ossekoppenloop
Zaterdag 9 september
d’Ossekoppenloop staat voor de 4e
keer op de agenda.
De jaarlijkse trim en wandelloop in
trek. Dit evenement op ons dorp is elke
keer weer goed geregeld. De opkomst
van jaarlijks meer dan 200 wandelaars
en lopers maakt het tot een succes.
Uiteraard hoopt de organisatie dit op
zaterdag 9 september te evenaren. Op de
achtergrond zijn vrijwilligers al druk
bezig om daarvoor te zorgen.
Deelnemers kunnen elk jaar kiezen uit 3
afstanden die langs de mooiste plekken
van Ossenisse, Zeedorp en omgeving
lopen. Daarnaast is er ook weer een
kidsrun; zij lopen een rondje om de kerk.
Naast lopen en wandelen is er voor de
iets minder actieve sportliefhebbers
onder ons ‘Gein op het plein’ met
muziek, optredens en  bij voldoende
deelnemers  ook dit jaar weer een
kofferbakverkoop.
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Bootcamp
Tentenkamp 2017
Traditioneel organiseert FAC ook deze
zomer een tentenkamp voor kinderen
uit Ossenisse in de leeftijd van 4 tot 12
jaar. Het zal zwoegen en zweten worden
voor hen, want dit jaar is het thema
‘Bootcamp’. De opbouw van het kamp is
vrijdagmiddag 14 juli. Het kamp duurt tot
zondagochtend 16 juli. We hopen dat de
kinderen weer genieten!
Kom je een kijkje nemen? Tot dan, FAC.

Noodnummers
Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender)
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AEDslot nummers (Hof ter Nesse)
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Lidy de KosterReijns 0114 681551
Sjef Boeij 0114 681928

Zeeuws
De gjest begin al t' aoren
Op de gerst beginnen halmen te groeien

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Correspondentieadres: Lageweg 8, 4589
KW Ossenisse
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,
Annemiek Hamelink
Vormgeving: Margo Hermans
Fotografie: Karin Driessens
Redigeren: Petra Schelle
Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half oktober 2017
Sluitingsdatum kopij: 15092017
Email: snisser@ossenissezeedorp.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
email, ontvangen? Stuur dan een email
naar: snisser@ossenissezeedorp.nl

juli

Snissenjèrs

Mohammed Bokona
Ook in deze editie van De Snisser Courant een nieuwe Snissenjèr in de kijker. In de
Kipstraat woont sinds begin mei van dit jaar Mohammed Bokona.
Geboren in Jemen
Mohammed is anderhalf geleden in Nederland gearriveerd en komt oorspronkelijk uit
Jemen. Mohammed is 41 jaar. In januari 1976 is hij in Jemen geboren in de plaats Al
Mukalla. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen; hij heeft drie zussen en één broer. Zij
wonen allemaal nog in Jemen, net als zijn ouders.
Van timmerman tot werfleider
Tot hij Jemen verliet heeft Mohammed altijd in Al Mukalla gewoond. Hij ging er naar de
lagere school en later volgde hij er de opleiding bouwkunde aan een technische school.
Eenmaal aan het werk, klom hij van timmerman op tot aannemer en werfleider. Helaas
waren de omstandigheden in Jemen niet langer veilig en besloot hij te vertrekken.
Inburgeringscursus
Nu fietst Mohammed vier ochtenden in de week naar Kloosterzande om de bus naar Hulst
te nemen. Daar volgt hij een inburgeringscursus, leert hij over de Nederlandse cultuur en de
Nederlandse taal. Ook leert hij over het praktische reilen en zeilen van het wonen in
Nederland. Hij heeft een vaste begeleider, die hem helpt met die praktische zaken.
De Nederlandse taal
Op het moment dat we Mohammed interviewen voor De Snisser Courant gaan schrijven en
lezen al vlotter dan spreken. Hij wil niets liever dan aan het werk en hij vindt het dan ook
erg belangrijk zo snel mogelijk goed Nederlands te spreken. Daarom kijkt hij veel televisie,
naar de Nederlandse zenders, om de taal nog beter te leren. Na de inburgeringscursus wil
hij graag fulltime aan de slag.
Verloofd
Zijn verloofde woont op dit moment nog in Marokko, maar Mohammed hoopt dat zij ook
spoedig naar Nederland kan komen.
Steentje bijdragen
Mohammed maakte het niet uit hoe zijn huis eruit zou zien; hij wilde het huurcontract van
het huis in de Kipstraat zelfs tekenen voor het huis te hebben gezien. Het zou sowieso beter
zijn dan in Jemen, was zijn redenering. Uiteindelijk is hij blij dat hij in Ossenisse terecht is
gekomen, hij merkt dat er heel wat ondernomen wordt in het dorp en wil daar graag aan
bijdragen.

2017
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OssenisseZeedorp

Hartje zomer aan Knuitersoek
Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Het graan staat te wuiven
in de Snisser polders en vaak is het heerlijk op de strandjes. Er is volop leven in de
brouwerij; de toeristen die Ossenisse bezoeken, brengen dat teweeg.
Het inwoneraantal van de Snis is in de zomermaanden ongeveer verdubbeld. Er rijden
soms meer auto’s met Belgische en Duitse nummerplaten dan met gele over de polder
wegen. Op de fiets is het genieten van prachtige vergezichten vanaf de polderdijken of
het fietspad aan de zoute kant. Op zoek naar een B&B, chalet of luxe caravan? De laatste
jaren vind je dat allemaal in onze omgeving. Grootste aantrekkingskracht blijft het
gedeelte van de Snis gelegen aan de Scheldedijk: Knuitersoek.
Een prachtig plekje Zeeuwse grond beschut onder de zeedijk. Aan de ene kant
schitterend uitzicht op de polder; aan de andere steeds een nieuw vergezicht over de zee
door wisselingen van getijde, weer en scheepvaart. Sta je aan het einde van een pier, dan
vaart de hele wereld je op korte afstand voorbij. Van containerreuzen tot zeiljachten, alles
komt langs onder de vlag van verschillende landen. Aan de zoete kant kun je genieten van
binnendijken en een natuurgebied. Van al het moois rondom de Knuitersoek is een filmpje
gemaakt en op Youtube te zien: https://youtu.be/e8ump4BVnnw.
Wat opvalt is dat Knuitersoek, door mensenhanden, de laatste jaren steeds mooier wordt.
Verfraaiing van entree, mooie verlichting, ontwikkeling voor sport en recreatiemogelijk
heden. Deze investeringen verdienen een groot compliment! Ook de overheid doet haar
best om het gebied aantrekkelijker te maken. Het pas aangelegd strandje tussen dijk en
pier is een echt strand geworden met alleen maar mooi zand. Tijdens de dagen met mooi
weer puilt het strand soms uit van de mensen! Het wandelpad over de nieuwe strekdam is
magnifiek aangelegd. Het bevat zelfs al de eerste liefdesverklaringen in de gesmolten teer.
Daarnaast is het een bijzondere stek om vanaf te vissen.
We gaan ervan uit dat de beide ‘oude’ pieren ten alle tijden toegankelijk blijven, zodat we
bij eb dat heerlijke ‘rondje Putjesstrand’ altijd kunnen blijven wandelen. Het
buitendijkse fietspad wordt binnenkort eindelijk doorgetrokken, zodat aan één stuk
gefietst kan worden van Perkpolder tot Terneuzen! Ondertussen, na lange leegstand, zijn
de eerste bewoners gesignaleerd in de stenen huizen van het resort.
De uitkijkpunten op de dijk zijn in trek. Van verre komen er mensen heen; soms vraag je
jezelf soms af hoe ze Knuitersoek toch ontdekken. Als Snissenjèrs hoeven we niet persé
ver te gaan om een mooie zomer en zonsondergang te beleven! Sommige Snissenjèrs
hebben er hun trefpunt van gemaakt; genieten daar van mooie zomeravonden en hebben
de locaties inmiddels geadopteerd voor afvalverwijdering en onderhoud. Ook dat verdient
een groot compliment! En laat die enkeling, die zijn of haar lol erin heeft om de
verfraaiingen te slopen, maar wegblijven!
Weer of geen weer, samen gaan we een mooie zomer tegemoet! Aan de inspanningen die
verricht worden aan Knuitersoek zal het in elk geval niet liggen.

Dorpsagenda
Hoogtepunten op agenda
Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in agenda.

Hof ter Nesse o.a.
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.00 uur
Juli
Geen aerobic!
16 Zo Schieten 14:30 u
16 Zo Gaaibollen 19:30 u
22 Za Clubkaarten 19:30 u
28 Vr Oefenavond Country 20:00 u

Augustus
Geen aerobic!
06 Zo Schieten 14:30 u
26 Za Dorpsfeest

September
09 Za d’Ossekoppenloop
10 Zo Schieten 14:30 u
10 Zo Gaaibollen 19:30 u
16 Za Clubkaarten 19:30 u
23 Za Barbecue Country

Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenissezeedorp.nl (dorpshuis
Hof ter Nesse).

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
www.facebook.com/StichtingVoormalig
eKerkOssenisse1594032137518515/

Camping De Zeemeeuw
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
Tentenkamp weekend van 14 t/m 16 juli

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl

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

Stoep & schuurverkoop
In 2018 de zaterdag voor Pasen.
Coördinatie: argamoree@gmail.com
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Team Schallemaaj
Dank voor alle steun!!
Donderdag 1 juni om half 3 ‘s nachts
begon het avontuur voor Jan,
Boudewijn, Greet en Johan als Team
Schallemaaj: Alpe d'Huez 2017. Jan
Huisman vertelt.

Zoveel actieve dorpsgenoten!
Wat hebben wij toch een prachtig sterk dorp

“ Een uurtje na de wekker stapten we, in
het donker, op de fietsen. Als team fietsten
we naar het startpunt bij de berg. Om half
5 klonk het startschot; om 4.42 uur startten
wij aan de beklimming. In het donker gaf
mij dat een heel speciaal gevoel: de berg
was nog stil en iedereen beklom hem in
eigen gedachten.

Allerlei activiteiten staan weer op stapel. Veel vrijwilligers van Ossenisse, Zeedorp en
de omliggende polders zijn druk in de weer met het zomerkamp voor kinderen in de
basisschoolleeftijd, het Kipfeest dat opgezet wordt door het lokale café in
samenwerking met de brouwerij, het dorpsfeest en d'Ossekoppenloop.

Later werd het drukker om ons heen en
was het goed opletten. Er gebeurden
valpartijen, maar omdat dit tijdens de klim
gebeurde, was het gelukkig niet ernstig.
Rustig trapten we door en al gauw zat
beklimming nummer 1 erop!”

Zorgzaam De meeste bewoners zijn zorgzaam voor elkaar. Vaak spannen zij zich,
ongezien, in voor hun buur. Als de nood aan de man is, staan er direct mensen klaar. Je
moet natuurlijk wel laten weten dat je hulp wilt en nodig hebt.

Jan daalde op het gemakt af naar de start
om weer te beginnen aan de volgende
klim: nummer 2. Om 08.14 uur begint hij
eraan. Het was nog lekker koel! Jan voelde
de eerste klim in zijn benen, maar opgeven
is geen optie dus ging hij stug door naar de
finish bovenop de berg.
Tijdens de tweede afdaling schrok Jan wel
even: vlak voor hem viel iemand die per
ambulance afgevoerd werd. Dat maakte
Jan nog voorzichtiger tijdens de afdaling.
Jan vervolgt zijn verhaal: “Om 12.07 uur
startte ik aan mijn derde klim. Wat was het
heet! Ik zag dat de berg volledig in het
teken van ‘carnaval’ stond. Niet mijn ding,
maar het bracht wel sfeer. De twee eerdere
klimmen zaten ontzettend in mijn benen en
de warmte maakte het extra zwaar, maar
opgeven is geen optie. Door gewoon van
bocht tot bocht te klimmen bereikte ik ook
ditmaal de finish. Ik was echt op en daalde
heel voorzichtig af naar het dorp. Voor mij
was het de laatste afdaling. Ik stopte in
elke buitenbocht om mijn handen even te
laten bijkomen en ondertussen genoot ik
van de omgeving en het uitzicht.”
Doel van Alpe d'Huez is natuurlijk het
ophalen van geld om onderzoek naar
kanker te financiëren. Gedurende het
evenement is meer dan € 10.000.000,
ingezameld voor dit doel. Team
Schallemaaj heeft € 6.117, opgehaald.
Jan: “Namens het team bedank ik langs
deze weg alle inwoners van Ossenisse voor
zowel de steun als de donaties!”

Onderhoud De aanleg van het dorpsplein en renovatie van het dorpshart is in volle gang.
De picknickplekjes aan de dijk en het kerkhof worden door bewoners zelf goed
onderhouden.

Communicatie Meldingen van vermissing, onraad, vernielingen of vervuiling gebeuren op
de besloten Facebookpagina van Snis, onderlinge communicatie. Er wordt ook echt actie
genomen. Waar mogelijk worden zaken onderling opgelost. Of er wordt melding gemaakt,
of navraag gedaan, bij de betreffende instanties en er volgt een terugmelding, zodat
iedereen weer op de hoogte is.
Eigen kracht Wij, bewoners van Snis en Zeedorp, houden ervan om zelf het stuur in
handen te nemen. Of het nu gaat om het op eigen kracht, zonder subsidie, draaiende houden
van het dorpshuis Hof ter Nesse of een plan maken voor het dorpshart en geld zoeken om
het plan te realiseren. Of om
eventuele problemen rondom de
aanleg en renovatie op te lossen.
We doen het graag allemaal zelf!
Klus en kuisdag Op 12 mei
klusten en kuisten we samen met
Gemeente Hulst. Dit was
tegelijkertijd de start voor de
werkzaamheden aan het dorps
pleintje. Ook andere plekken in het
dorp zijn die dag aangepakt. Zo is
het slechtste stuk van de stoep aan
de Lageweg opnieuw gelegd. Er
bleek in de stoep ook een verzakking te zijn door lekkage; dit is verholpen. De ecologische
tuin aan de Lageweg is die dag ontmanteld. Ook dat hoort bij een initiatiefrijk dorp; als iets
niet levensvatbaar meer is, dan ruim je het op. Niet alles kan altijd slagen.
Pal achter elkaar Soms worden we bedreigd, maar ook dan staan we als bewoners pal
achter elkaar. We zorgen dat negatieve invloeden geen grip krijgen. Soms hebben we daar
ook hulp bij nodig. Die hulp weten we dan te vinden.
Extra aandacht door politie Spijtig genoeg zijn er mensen die het leuk vinden mooie
dingen, waar vrijwilligers hard aan werken, te vernielen. Een voorbeeld hiervan zijn de
picknickplaatsjes aan de dijk. Tijdens een afspraak met de politie hebben wij duidelijk
gemaakt hoe schrijnend het is, als op deze plekjes  die wij met veel moeite aanlegden en
met zorg onderhouden  vernielingen plaatsvinden. Vanaf nu neemt de politie deze plaatsen
op in hun surveillanceroute op willekeurige uren.
Mocht je meer over deze vernielingen weten, of over de reden waarom dit gebeurt, meldt
dit aan ons als dorpsraad via Ineke op het telefoonnummer 0114 68 1931.
Samenleving Als dorpsraad hebben wij het met onze bewoners getroffen. Daar waar het
kan en waar het nodig is, dragen wij graag ons steentje bij aan onze samenleving.

