Snisser courant

de 

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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Nieuwe natuur op De Snis
In de Hooglandpolder, tussen de Westdijk en de Langeweg, op de akkers bij de
Boerderij Ondersteboven, groeit nieuwe natuur met grote biodiversiteit.
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Ons dorp bruist van energie!
Stoep- & schuurverkoop

Wie is de mol?
Tentenkamp
Het 1e weekend van de schoolvakantie
organiseerde FAC, met hulp van
ouders, het jaarlijkse tentenkamp voor
kinderen uit Ossenisse, Zeedorp en de
omliggende polders.
Dat weekend stonden tenten op het
Dorpshart, hoorde je kinderstemmen en
kwam je geregeld groepjes kinderen
tegen. In de volgende uitgave van De
Snisser Courant meer hierover.

d’Ossekoppenloop
Wandelen & hardlopen

In de nieuwe patrijzenakker van bijna 2 hectare (ha) langs het wandelpad (Ommetje
van Ossenisse-Zeedorp) zijn half mei 2 poelen gegraven. Ruim 120 grote karren grond
zijn verplaatst om het natuurgebied te verbeteren. Midden in de polder ligt een
salamander- en kikkerpoel van ruim 40 karren groot. Nabij de Langeweg ligt de 2e poel
van zo’n 80 karren groot voor akkervogels, zoals patrijzen, veldleeuweriken, gele
kwikstaarten, kieviten, scholeksters. In deze poel is er een eiland gemaakt dat veiligheid
voor de vogels biedt tegen de vossen. In de patrijzenakker zijn er 2 zones aangelegd met
bloemenrand; in totaal 1,1 ha. Verderop werd ook een nieuwe paringsstand geplaatst
voor ruim 200 arnicabijenkoninginnen met meer dan 60.000 bijen. De arnicabijen zijn
een unieke niet agressieve soort. In het najaar van 2018 wordt struweel (bossen en
kruiden) toegevoegd langs de grootste poel. Er staat nog meer op stapel, maar de basis
is gelegd. Nu is het de beurt aan de natuur: zon, regen, flora en fauna. Regelmatig
vinden er tellingen plaats om de vooruitgang te registreren. De komende 4 jaar moet
deze akker tot zijn voltooiing komen. Dit natuurproject is een samenwerking tussen de
Provincie, het Waterschap, Landschapsbeheer Zeeland, Agrarische Natuurvereniging
Groene Oogst, Poldernatuur Zeeland en Bijenkwekerij Kreverhille. Het kwam tot stand
met de hulp van de boeren op de Snis. Het deel aan de Westdijk (1,5 ha) met zijn oude
kreek voorin en de drinkwaterput achterin, is al jaren een aantrekkelijk gebied. Dankzij
het nieuwe project loopt er nu een mooi stukje natuur helemaal vanaf de Westdijk naar
de Langeweg (bijna 700 meter). Iedereen mag het wandelpad gebruiken, wel op het
wandelpad blijven! De rust voor de dieren en respect voor de natuur staan voorop.
Honden moeten aan de riem. Het pad is niet geschikt voor paarden, jagers, fietsers.

Zaterdag 8 september staat voor de 5e
keer d’Ossekoppenloop op de agenda.
Doe je mee aan het project ‘Elke stap
telt’, ben je sowieso al een wandelaar of
een hardloper meld je dan aan (vanaf
begin augustus) en doe mee!
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen evenement.
Hielp je eerder al mee? Of wil je graag
voor het eerst helpen? Neem even
contact op met Arnold Mannaert of stuur
een bericht aan
ossekoppenloop@ossenisse-zeedorp.nl.
Coopertests
In aanloop naar d’Ossekoppenloop
worden coopertests georganiseerd:
vrijdag 14/7, 11/8 en naderhand op
13/10. Om 20.30u verzamelen lopers bij
Strand Zeedorp (bovenaan de dijk bij de
driesprong Kanaaldijk/ Westdijk/ Zeedijk,
net buiten Zeedorp). Deelname aan de
Coopertests is gratis! Neem eens een
kijkje! Of kijk eens op de website
www.dossekoppenloop.wordpress.com.
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Geen dorpsfeest
Reden: een tekort aan hulp
Waar ooit een groep enthousiastelingen
begon met het organiseren van het feest
op het dorp, dunde het uit tot een BBQavond. Vaak werd er gevraagd om
versterking. Enkelen meldden zich aan,
maar niet genoeg. Te weinig mensen om
iets goeds te organiseren. Wij, Zara Janse
en Jos Huijgens, willen en kunnen
vanwege tijd deze kar niet met z’n tweeën
trekken. Voor dit jaar was het plan een
dorpsmaaltijd te organiseren. Maar een
tekort aan spontane hulp vanuit het dorp
zorgt ervoor dat wij het bijltje erbij
neerleggen. Stichting Dorpsfeest blijft
bestaan. Heb je interesse om dit over te
nemen, neem dan contact op met Jos via
0114 682096.

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
Juust wa'k wou

Net wat ik wilde
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Snissenjèrs

Thomas & Annabelle Keysser
Thomas en Annabelle droomden al lang van een huis bij de zee. De zee waarvan ze enkel
in de vakantie konden genieten. Ze woonden tot voor kort namelijk in Darmstadt in
Zuid-Duitsland. Sinds maart wonen ze op De Snis, in het huis op de kruising van de
Oostdijk en de Weverstraat met hun 2 dochters, Lene (8 jaar) en Jana (6 jaar).
Verhuisplannen werden na lang dromen concreet. Ze bekeken een tiental huizen; onder
andere op Walcheren, waar ze vroeger hun vakanties doorbrachten. Maar ze hebben
gekozen voor Ossenisse. Zo vlak aan zee is verleidelijk, maar overrompeld worden door
toeristen in de zomer en dan een stille winter, schrok hun wat af. Pas nadat de
overeenkomst was getekend, hebben ze hun dochters van de plannen verteld. De tijd die
resteerde in Duitsland hebben ze benut om samen Nederlands te leren, door Floddertje
en Jip en Janneke te lezen.
Studie en werk
Thomas (1980) studeerde audiovisuele media in Darmstadt. Annabelle (1981) studeerde
communicatie met specialisatie marketing en advertising in Frankfurt. Annabelle reist nog
3 dagen in de week voor haar werk als projectmanager bij KAO Salon Division naar
Darmstadt met de trein. Thomas is zelfstandig fotograaf en videograaf, hij werkt vooral
voor bedrijven en evenementen. En al reist hij voor zijn opdrachten soms over heel de
wereld, hij hoopt lokale bedrijven ook iets te bieden in de toekomst. Lene en Jana gaan
met plezier naar de basisschool in Kloosterzande.
Hobby’s
Reizen en nieuwe dingen ontdekken zijn altijd al favoriete bezigheden geweest van zowel
Thomas als Annabelle. Op het moment is er weinig tijd voor reizen. Veel vrienden reizen
juist af naar Ossenisse om hen te bezoeken; elk weekend vakantie bij hun thuis.
Nieuwe dingen ontdekken is volop aan de gang; leren koken op een AGA-fornuis, dieren
verzorgen en tuinieren, om maar iets te noemen. En Nederlands leren, maar dat gaat al
heel goed. Jana’s en Lene’s nieuwste hobby is hun pony, een kerstcadeau van hun oma en
opa. Annabelle hield in Darmstadt bijen, maar die hebben de winter niet overleefd. Of ze
opnieuw bijen gaat houden, weet ze nog niet. Thomas deed aan hardlopen en fietsen en
wil dat wel opnieuw gaan doen als er meer tijd voor is.
Toekomst
Ze zijn heel benieuwd hoe het zal zijn om de andere seizoenen op De Snis te wonen.
Voorlopig zijn ze heel blij met hun keuze. De warme ontvangst door buren, de buurt en de
school van Lene en Jana, heeft hun echt goed gedaan. Ze zijn heel blij met al het advies en
hulp die ze krijgen onder andere met het houden van paarden.

Thomas, Annabelle, Lene en Jana voor hun huis aan de Oostdijk
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Gluren bij de buren

Luc Ingels
Op de grens tussen Ossenisse en Walsoorden - zo’n 50 meter over de scheidingslijn woont en werkt kunstenaar Luc Ingels. Hoe vaak rijd je voorbij het pand? Dagelijks? Of
misschien wekelijks een paar keer? Reden om bij hem op Drogendijk 19 aan te kloppen
voor een praatje.
Luc, geboren en getogen in Biervliet, startte zijn carrière als docent aan de lagere school
in Kloosterzande. Toen hij daar een paar jaar werkte en besloot hij, op z’n 25e, dat dit
niet de baan voor het leven was. Luc volgende ‘s avond beeldhouwlessen bij Leo
Mouws; deze man was inspirator voor Luc en door hem besloot hij de studie
‘beeldhouwen en restauratie’ te doen. 5 Avonden per week ging Luc naar de Kunstacademie in Antwerpen. Daarnaast bleef hij werken op school in Kloosterzande, want er
moest immers brood op de plank komen. Luc rondde de 6-jarige studie in 4 jaar af.
Luc was op z’n 30e afgestudeerd. Hij stopte met lesgeven en werd ZZP-er. Zijn inspirator
Leo was in de tussentijd helaas overleden en Luc had de cursistengroep overgenomen.
In de beginperiode accepteerde Luc allerlei werk. Hij kluste zelfs in huizen en nam ook
schilderwerk aan. Luc kreeg als kunstenaar meer en meer naamsbekendheid. Sindsdien
ontvangt hij veel restauratie-opdrachten. Ook ontwerpt hij - vaak in overleg met
nabestaanden - grafzerken. Dat is een intensief proces met de nabestaanden, want
dikwijls is zo’n proces voor hen therapeutisch.
Maken van eigen werk geeft Luc veel vreugde. En hij stelt zijn werk graag tentoon. Om
nieuwe inzichten in creativiteit te krijgen, volgde hij zo’n 12 jaar geleden een 5-jarige
studie Edelsmeden in Antwerpen. Hij vond het krijgen van opbouwende kritieken
daarbij ontzettend fijn om verder te komen in zijn eigen werken. Op Hoek en Bosch, in
een grote schuur, heeft Luc veel van zijn eigen werk in opslag staan.
Luc startte cursussen: beeldhouwen, boetseren en zilvergieten. Steeds meer mensen
vonden, en vinden nog steeds, de weg naar zijn atelier aan de Drogedijk. Bij hem kun je
een wekelijkse cursus volgens van september tot in het voorjaar. Maar hij biedt ook
weekend- en weekcursussen aan. Cursisten kunnen zelfs overnachten in
mamaloe-wagens of de bed & breakfast die hij en zijn vrouw hebben.
Luc is het meest trots op de beeldengroep die hij maakte. Het werk ‘This Is Me’ was te
zien aan de Zeedijk bij Perkpolder en trok veel bekijks. Graag zou hij het nog een keer
tentoonstellen. Het is een project met levensverhalen van de mensen die eraan
meewerkten, maar Luc zegt: “Als toeschouwer moet je eruit kunnen halen wat voor jou
belangrijk is”.
Meer lezen over het werk van Luc en de cursussen? Neem dan een kijkje op zijn
website: http://www.beeldhouweninzvl.nl/.

Dorpsagenda
Hoogtepunten op agenda
Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenisse-zeedorp.nl in agenda.

Hof Ter Nesse
Vanaf september dinsdag aerobic 19.30 hr
Iedere woensdag country 20.00 uur
Elke stap telt (wandelproject) vanaf 18 juni
10x op maandag om 18.30 hr
Juli
14 zaterdag, dinershow De Revue, 11.30 hr
21 zaterdag, clubkaarten, 19.30 hr
22 zondag, schieten, 14.30 uur
27 vrijdag, country oefenavond, 20.00 hr
Augustus
5 zondag, schieten, 14.30 hr
18 zaterdag, presentatie dorpsactiviteiten
September
8 zaterdag, d’Ossekoppenloop
9 zondag, schieten, 14.30 hr
9 zondag, gaaibollen, 19.30 hr
15 zaterdag, clubkaarten, 19.30 hr
22 zaterdag, BBQ & livemuziek,, 18.00 hr
30 zondag, schieten, 14.30 hr
Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorp
shuis-hof-ter-nesse

Voormalige Kerk
Kerk open voor publiek bij tentoonstelling
of op afspraak: kerkossenisse@gmail.com
www.facebook.com/Stichting-VoormaligeKerk-Ossenisse

Camping De Zeemeeuw
www.campingdezeemeeuw.com

Recreatieboerderij De Zeemeeuw
www.blokhutverhuur.com

Feest- & Activiteiten Comité
Niets op de agenda op dit moment.

Camping Mussenist & Taverne
De Polderhoeve
www.campingmussenist.nl

Boerderij Ondersteboven
Zaterdag 6 oktober begeleide natuurwandeling in de Hooglandpolder, info volgt
www.boerderijondersteboven.nl

Café ´t Schallemaaj
Bijna ieder weekend optredens: meer info
facebook en via website
www.schallemaaj.weebly.com

Stoep- & schuurverkoop
In 2019 de zaterdag voor Pasen.
Coördinatie: argamoree@gmail.com
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Neusde jij rond?
Stoep- & schuurverkoop
In 2017 werd voor het eerst ‘Stoep- &
schuurverkoop’ georganiseerd in ons
dorp. Het team achter deze dag Jeanneke Aerts, Bernita de Bakker en
Arga Moree - was enthousiast en
organiseerde met veel plezier de 2e
editie op de zaterdag voor Pasen.
Ondanks dat Pasen vroeg viel dit jaar, was
het een stralende dag met veel wapperende Snisser vlaggen. Het doel deze 2e
keer was om zoveel mogelijk dorpsgenoten te laten deelnemen, zodat het dorp
bruiste van activiteit en gezelligheid.
Nieuw dit jaar was de rommelmarkt op
het terrein van Hof ter Nesse. Daar namen
zo'n 12 deelnemers deel; enkele bedrijven
en organisaties stonden daar met een
kraampje. En door het dorp heen waren
er zo’n 15 adressen die spulletjes
verkochten.
Voor de bezoekers was er een plattegrond
gemaakt met daarop de verkooppunten
en bedrijven die meededen:
● Brouwerij De Kip was open en
brouwde die dag bier. Iedereen mocht
binnenlopen en kon het proces
bekijken.
● Het terras bij Café 't Schallemaaj was
open. Binnen was er een boeken- en
platenbeurs.
● Artuin hield open dag met verkoop van
tuinmaterialen en rommelmarkt.
Het was heel gezellig in het dorp.
Dit evenement heeft groeimogelijkheden,
want er zijn ideeën genoeg om uit te breiden. Volgend jaar wil de organisatie vroeg
met de voorbereidingen starten, zodat de
bekendheid groeit. Want uiteindelijk kan
dit evenement alleen een succes zijn, als
iedereen een beetje reclame maakt.
Alle hulp is trouwens welkom in de vorm
van ideeën, deelnemers of praktische
hulp. Ook andere initiatieven kunnen
aansluiten op zaterdag 20 april 2019.
Neem hiervoor contact op met Arga via
argamoree@gmail.com.

Ons dorp bruist van energie!
Terugblik
Pizzaparty Even terugkijken naar maart. We organiseerden toen een pizzaparty, omdat
we de prijs wonnen ‘Kern met Pit van Zeeland’. Met een opkomst van zo’n 80 inwoners,
jong en oud, was de pizzaparty een groot succes.
Brainstormsessie Met het oog op de toekomst dachten we met zo’n 45 mensen na over
een bredere invulling van Hof ter Nesse. Hoe kunnen we ons dorpshuis nog beter
benutten. Ellen Verstraten (Hulst voor Elkaar) begeleidde de avond. Dit resulteerde in
enthousiaste gesprekken en een overweldigend aantal gele plakbriefjes. Op de vraag wie
dit allemaal uit wilden werken, meldden zich 7 mensen!

Nieuwe activiteiten
Deze 7 dorpsgenoten zijn de afgelopen maanden een aantal keer bij elkaar gekomen.
● ‘Elke stap telt’ is een uitwerking van de bewegingsactiviteiten. Op 18 juni startte 31
van 330 inwoners aan het wandelproject ‘Elke stap telt’ van stichting Hulst voor Elkaar.
Het enthousiasme is groot! We krijgen 10 weken lang 1x per week begeleiding, een
stappenteller in bruikleen en een dagschema voor de rest van de week. Zie je veel
mensen wandelen in het dorp en door de polders, dan weet je wat de reden is. Wie
weet kunnen we met een groot aantal wandelaars meedoen aan d’Ossekoppenloop.
Die mag immers ook gewandeld worden.
● Eind augustus, na een wandelmaandag, kunnen we kennismaken met Qigong
(onderdeel van de Chinese bewegingsleer, die men aanleert, om de lichamelijke en
geestelijk gezondheid te behouden en te verbeteren) door Nel Hartevelt uit Biervliet.
● Eind van diezelfde maand wordt er in Hof ter Nesse een informatieavond gehouden
over yoga door Lydia de Rooze. Tijdens de vakantiemaanden geeft zij yogalessen bij
camping Perkpolder aan de zoute kant van de dijk.
● Medio september start een 6-weeks programma ‘Start to Run’.
● Voor onze kinderen in de basisschoolleeftijd komt er van Hulst voor Elkaar 1 keer per
maand een buitenspeelcoach. Met deze professionele coach leren kinderen leuke
spelletjes, voetballen, basketballen en speurtochten te doen.
● Er zijn plannen voor een groep die het thema volkskeuken gaat uitwerken.
● Zaterdag 18 augustus presenteren we al deze activiteiten en ook andere, die nog
uitgewerkt worden, via kraampjes. Meer informatie volgt via nieuwsbrief, facebookpagina Snis onderlinge communicatie en Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp.
● In september start een zangkoor.

Gouden Pit
Op 9 juni gingen we met 21 supporters in 3 busjes en 1 auto naar Amersfoort voor de
bekendmaking van de Gouden Pit. In een kraampje presenteerden wij het project van het
Dorpshart. Anita Valckx gaf er een gezellige noot aan met het door haar gemaakte lied en
haar accordeonspel. Niet alleen de eigen supporters, maar ook de omstanders zongen het
lied uit volle borst mee. Ook Hulster stadsomroeper Jan Rubbens had veel bekijks. Helaas
wonnen we geen gouden, zilveren of bronzen Pit. We hadden wel een erg gezellige dag.
Dank aan ieder die erbij was!

Lopende activiteiten

● Leden van Werkgroep Dorpsvergezichten verfden de bankjes aan Knuitershoek
opnieuw; die aan Schulpenhoek volgen binnenkort.
● Het 1e weekend in juli was er weer een tentenkamp voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd. Complimenten voor de organisatoren!
● Eens in de 14 dagen is het Groene vingers tuinonderhoud aan Dorpshart; eerstvolgende keer woensdag 18 juli om 19 uur. Daarna koffie drinken met vaak wat
lekkers.
● Zara Janse organiseert zwerfvuilwandelingen langs de zeedijk. Datums maakt ze
bekend via facebook. Help je haar mee?
● Zaterdag 8 september d’Ossekoppenloop voor wandelaars en hardlopers.

