Snisser courant

de 

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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Ook zo genoten van de zomer?
Nu de dagen korter zijn en het weer normaal is dat er een jas bestaat, kijken we terug
op een erg bijzondere zomer. Heb je ook zo genoten van de prachtige omgeving waarin
we hier gedurende de warme periode vertoefden?
Hoe vaak zag je de zon opkomen
aan de Oostdijk, wanneer je ‘s
morgens de gordijnen opendeed?
Die koperen ploert kwam
genadeloos boven de dijk; klaar
voor een volgende warme dag. In
de ochtend met de hond alvast
eens langs de dijk. De containerboot die door de spiegel van de
Westerschelde sneed. Zag je de
illegale zeekraalsnijder in het schor
die hem smeerde, voordat iedereen de dijk over kwam voor alweer
een stranddag aan de Prinsenbout. Daar waar het gras niet alleen bruin was, maar ook
geplet door de vele bezoekers aan dit mooie stukje van de Schelde. Gewoon uit je hoofd
weten hoe laat het Putjesstrand weer onder water stroomt en hoe laat je er moet zijn
om te genieten van dat strandje. Vooral buiten leven in de tuin, die we als bewoners van
de Snis allemaal als rijkdom hebben. Zomaar een zondag in juli: Paardrijden op de plaat;
Bommetjes maken in de putten; De parkeerplaats op de zeedijk vol met campers;
Wandelen van pier naar pier; SUP-les krijgen tussen het maanlandschap van zandplaten.
Vind je dit bij elkaar ergens in een reisgids? En ook al is het voor jou een zomerse
werkdag, ’s morgens of ’s avonds kun je terecht op een strandje in de buurt. Voor zeker
nog een uur of vier op je handdoek zonder file of parkeergeld. Half juli maaiden de
combines de polders kaal; het stro bleef gerust weken liggen. De putten in de
Molenpolder, waar in de winter op geschaatst wordt, stonden droog. Op een
willekeurige zomerdag trokken honderden fietsers aan de binnenkant van de dijk heen
en weer. Het doortrekken van het fietspad aan het Hellegat was echt een schot in de
roos! Veel, voornamelijk oudere inwoners van de kanaalzone, genoten met volle teugen
van ‘ons stukje Schelde‘. Die enkele vogel die even schrok, landde honderd meter verder
weer in de weidse slikken. Hoe sterk de natuur is en zich ook kan herstellen blijkt wel uit
een ander fenomeen uit deze warme zomer: Vissterfte in de sloot tussen de Snis en
Zeedorp. Kerpels van meer dan een halve meter legden het loodje. Wie had ooit
gedacht, dat hier zulke vissen zouden leven! We hebben er dus een visstek bij! Hoe vaak
zag je ‘s avonds de zon weer ondergaan aan ’t kerkske van Hoedekenskerke? Na weer
zo’n prachtige avond vertoeven aan de dijk waar de bankjes uitpuilden en je liefst zo
lang mogelijk bleef zitten. Waar de boten in gouden zonlicht hun wereldreis vervolgen
en een zeehond rustte op het zand. Wat hebben we maanden lang geleefd alsof we op
vakantie waren aan een Costa. Heb je ook zo genoten..?
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Kerst op de Snis
Noteer 9 december alvast!
Voor je het weet is het weer Kerst. Je
hoeft geen verre markten te zoeken om
in een gezellige kerstsfeer de feestdagen
door te brengen!
Onze Willibrorduskerk is met Kerst weer
geopend voor publiek. Het kerstdorp
wordt weer opgebouwd en zal dit jaar
groter zijn. In de kerk kun je ook dit keer
weer kerststukjes kopen. Ook zal er dit
jaar een ‘spektakelstuk’ te zien zijn.
Het café ‘t Schallemaaj zal inhaken op de
feestdagen. Het programma wordt te
zijner tijd bekend gemaakt.
Sinds de sluiting van de St. Willibrorduskerk wordt tijdens de kerstperiode een
kerstmiddag gehouden in Hof Ter Nesse.
Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij
iedereen zich verzamelt rondom de
kerststal uit de voormalige kerk.
Het kerstcomité doet zijn best om het
gezellig te maken. Zo wordt de zaal
versierd met een kerstboom en de
kerststal wordt uitgestald. Natuurlijk
wordt er kerststol geserveerd. Het is een
gelegenheid om elkaar weer eens te zien.
Je kunt bijpraten bij een bakje koffie met
kerststol. Je kunt luisteren naar kerstliedjes, een mooi verhaal en naar
gedichten. Het voornaamste doel van de
bezoekers is elkaar ontmoeten en het
samen zingen van kerstliedjes.
Dit jaar zorgt De Jeugd van Toen voor de
muzikale omlijsting van deze middag. De
entree is gratis. Iedereen is van harte
welkom op 9 december om 14.00 uur!
Kerst vier je met elkaar op de Snis!
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Sinterklaasfeest
Ook dit jaar weer op de Snis
Komt de Sint te paard, met de boot of de
auto naar ons dorp? Wanneer? Brengt hij
Pieten mee? En waar is het feest?
Allemaal vragen waarop wij nog geen
antwoord weten.
In ieder geval zijn alle kinderen van
Ossenisse van 0 t/m basisschoolleeftijd
welkom in Ossenisse om de Sint te
begroeten. Een uitnodiging voor de
kinderen met daarin de juiste datum en
tijd valt later in de brievenbus.
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Zeeuws
Reneweer ut nie!
Maak het niet kapot!
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Snissenjèrs

Jan & Ina den Hamer
Sinds november 2017 wonen Jan en Ina den Hamer aan de Dorpsstraat. Dat is maar
tijdelijk. Ze zullen, als de nieuwbouw goed verloopt, midden volgend jaar verhuizen naar
de Weststraat, naar het middelste huis van de drie nieuwe huizen in aanbouw.
Jan (1953) is in Oostburg geboren, maar verhuisde op zijn vijfde al naar Zaamslag, waar
zijn vader de boerderij van een tante runde. Hij ging er naar school en na het afronden van
de MAVO solliciteerde hij bij Dow. Binnen een week kon hij aan de slag. Bij Dow volgde hij
nog verschillende interne opleidingen en hij eindigde er als analist op het lab kunststoffen.
Bij een reorganisatie ging hij met vervroegd pensioen.
Ina Verschelling (1956) is geboren in de Eéndrachtpolder op een fruitteeltbedrijf. Ze
volgde de huishoudschool en VHBO in Goes. Ze werkte als bejaardenverzorgster in
Zaamslag en later, toen de kinderen groter werden, in het zorgcentrum Vremdieke in
Hoek.
De eerste jaren van hun huwelijk, ze trouwen in 1977, woonden ze in Zaamslag. Van 1981
tot 1990 keren ze terug naar Ina haar geboortestreek. Om daarna weer naar Zaamslag te
verhuizen, naar de boerderij van Jan’s oudtante. Het is de eerste boerderij die je
tegenkomt bij het binnenrijden van Zaamslag; die met de hoogstambomen en de
schaapjes.
Jan en Ina deden op de boerderij samen het werk. Het leven en werken op de boerderij,
samen met de volledige baan van Jan op Dow en vier opgroeiende kinderen, was een
drukke maar ook een hele mooie tijd, zeker in het lammerseizoen. Met twee zoons en
twee dochters hebben ze vier kleinkinderen. De kinderen zijn inmiddels allemaal het huis
uit. De oudste zoon woont nu op de boerderij in Zaamslag; de anderen verder weg in
Nederland. Minimaal 1 dag in de week passen ze met veel plezier op de kleinkinderen.
Wandelen doen Jan en Ina allebei erg graag. Ina is mee drijvende kracht achter de pas
opgerichte wandelgroep De Scheldestappers. Zelf liepen ze al verschillende malen de
Nijmeegse 4-daagse: Ina al 14 keer, Jan iets minder vaak. Met de International Marching
League, opgericht na WO2 ter verbroedering van de naties, wandelden ze al in Spanje,
Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, België en Luxemburg. In 2017
liep Ina, samen met een schoolvriendin, de laatste 300 km naar Santiago de Compostella.
Dat gaf rust in de woelige verhuisperiode, want geen schaapjes meer om voor te zorgen
was toch even wennen.
Jan voetbalde vroeger met veel plezier. Helaas kwam dat tot een einde toen hij op zijn
28ste zwaar geblesseerd raakte en vele operaties onderging in verschillende ziekenhuizen.
Nu supportert hij nog graag, van lokaal tot internationaal. Op lokaal niveau zorgt hij ervoor
dat de lijnen van de voetbalvelden van Zaamslag wekelijks gekalkt worden.
Verder is biljarten ook iets wat hij graag doet. Hij speelt onder andere bij Dow
biljartvereniging, die met een team ook uitkomt voor de Zeeuws-Vlaamse Biljartbond. Een
biljarttafel zal in het nieuwe huis niet ontbreken.
Ina is in 1990, toen de kinderen al wat
groter werden, lid geworden van
Vrouwen van Nu (afdeling Terneuzen),
een landelijke vereniging die zich inzet
voor de leefomgeving, elkaar graag
ontmoet en met daadkracht meedoet in
de maatschappelijke ontwikkeling. De
onderlinge binding en gezelligheid trok
haar aan. Haar leergierigheid gaf haar
de kans om in het bestuur mee te
draaien: Eerst in het plaatselijke
bestuur, later ook het provinciaal
bestuur. Deze ervaringen komen nu
weer van pas in de Werkgroep
Groeiactiviteiten van Ossenisse.
Jan en Ina zijn blij dat ze een huis op Ossenisse hebben gevonden, zodat ze hier al wonen
en hun sociale contacten hier kunnen opbouwen terwijl ze aan het bouwen zijn.

2018
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Wie is de Mol?
Traditioneel het eerste weekend van de zomervakantie - dit keer 6, 7 en 8 juli - stond
het tentenkamp als activiteit op de agenda van het FAC (Feest- en Activiteitencomité).
Zoals beloofd in de vorige uitgave van De Snisser Courant blikken we terug op dit
jaarlijks terugkerend evenement. Dankzij de hulp van ouders en vrijwilligers is het
mogelijk om voor de kinderen uit Ossenisse, Zeedorp en omliggende polders dit kamp
te organiseren. Dit jaar namen zo’n 30 kinderen deel aan het tentenkamp
Op vrijdag werden de kinderen om 18.00 uur verwacht. Als eerste werd de tentindeling
bekend gemaakt. Alle kinderen mochten dit jaar twee nachten blijven slapen! Ieder jaar
heeft het tentenkamp een thema en deze keer was het ‘Wie is de Mol?’.
De eerste avond stond er een knutselactiviteit op het programma. De kinderen
schilderden met hun vingerafdrukken het logo van ‘Wie is de Mol’ op een canvas
schilderij. Dit zorgde voor mooie kunstwerken. Deze avond werd traditiegetrouw
afgesloten met een dropping. De kinderen kregen een ei mee en moesten proberen om
met een zo groot mogelijk voorwerp terug naar Hof Ter Nesse te komen. Dit is aardig
gelukt: Er was een team dat met een fiets terugkwam!
Na het ontbijt op zaterdag, vertrokken de kinderen met de fiets naar Kloosterzande
waar ze het spel crazy ‘88 speelden. De kinderen moesten 88 gekke opdrachten
vervullen, maar aan dat aantal kwamen ze niet toe. Na een lekker broodje met
knakworst, brachten we - onder begeleiding van onze gids Jan Rubbens - de middag
door in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Met volle aandacht luisterden de kinderen
naar de verhalen die Jan vertelde. En alle ‘varkentjes van de Snis’ konden lekker
modderen.
Voor het avondeten regelden we gourmet. We aten bij Hof Ter Nesse lekker buiten in
het zonnetje en de kinderen vonden het maar wat leuk om zelf te bakken en te braden.
Jan Rubbens en zijn vrouw sloten ook aan en dat was erg gezellig.
De tweede avond begon met een leuke speurtocht met opdrachten en met
saboterende mollen. Als jaarlijkse afsluiter stond uiteraard het kampvuur op het
programma. We konden marshmallows roosteren boven het vuur en genoten van het
schitterend verhaal ‘De mollen van Mollenisse’ geschreven door Jan Vantoortelboom.
Na zo’n drukke dag was het ’s nachts muisstil op de Snis.
Op zondagmorgen eindigde het kamp na een heerlijk ontbijt.

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

Hof Ter Nesse
Maandag De Scheldestappers 18.30 hr
Maandag Qigong-Taiji 20.00 hr
Dinsdag Aerobic 19.30 hr
Woensdag Country 20.00 hr
Oktober
20, clubkaarten 19.30 hr
21, schieten 14.30 hr
21, gaaibollen, 19.30 hr
26, country oefenavond, 20.00 hr
November
11, schieten, 14.30 hr
17, clubkaarten, 19.30 hr
18, gaaibollen, 14.30 hr
24, country mosselavond, 17.00 hr
December
02, schieten, 14.30 hr
08, teerdag kaartclub, 17.00 hr
09, kerstviering, 13.30 hr
16, gaaibollen, 14.30 hr
21, country kerst, 20.00 hr
23, schieten, 14.30 hr
26, 2e Kerstdag prijskaarten, 14.00 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
Sinterklaasfeest, datum nog niet bekend

Camping Mussenist & Taverne
De Polderhoeve
www.campingmussenist.nl

Boerderij Ondersteboven
Gesloten van 7 oktober tot 1 maart.
www.boerderijondersteboven.nl

Café ´t Schallemaaj
Bijna ieder weekend optredens: meer info
facebook en via website
www.schallemaaj.weebly.com
De volgende activiteit van FAC is een Sinterklaasfeest. Meer hierover op pagina 2 van
deze Snisser Courant.

Stoep- & schuurverkoop
Zaterdag 20 april 2019
Coördinatie: argamoree@gmail.com
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Jubileumeditie
5e d’Ossekoppenloop
In 2018 organiseerden vrijwilligers van
ons dorp voor de 5e keer het
hardloop- en wandelevenement
d’Ossekoppenloop. Een jubileum!
Al maanden waren vrijwilligers van
d’Ossekoppenloop achter de schermen
bezig om op zaterdag 8 september het
evenement goed te laten verlopen. Want
een invasie van ruim 200 sporters in ons
dorp, is niet niks in een dorp van nog geen
320 inwoners.
Heel veel vrijwilligers
Op de dag zelf stonden er zo’n 70
vrijwilligers gereed. Denk daarbij aan
parkeerwachters, verkeersregelaars,
mensen voor de tentopbouw en -afbouw,
het plaatsen van afstandsbordjes,
vrijwilligers bij de inschrijvingen, bij de
informatievoorziening, de vrijwilligers van
Hof ter Nesse, bij de drankposten, de
EHBO’ers, de omroeper, de fotografen,
het wedstrijdsecretariaat, et cetera. Veel
impact voor ons kleine dorp. En toch
klaarden we de klus weer met z’n allen.
Dat zie je nergens anders
Trots! Dat is hetgeen we met z’n allen
mogen zijn. De deelnemers waren ook dit
keer weer ontzettend enthousiast: Zowel
de wandelaars, als de hardlopers. We
ontvingen complimenten over de
veelzijdigheid van het parcours, de
dagprijs (een biertje voor iedere
volwassen deelnemer), de enorme
hoeveelheid tombolaprijzen (“dat zie je
nergens anders”) en de hapjes die
geserveerd werden.
Een roos voor de eerste dorpsgenoten
Na de wedstrijd volgde de prijsuitreiking.
Bij iedere afstand werd de snelste dame
en de snelste heer naar voor geroepen en
in de bloemetjes gezet. Ook was er bij elke
afstand zowel voor de snelste man, als
snelste vrouw van Ossenisse een roos.
Gefilmd door Omroep Hulst
Door Omroep Hulst werd de jubileumeditie van d’Ossekoppenloop gefilmd.
Eind september/begin oktober kon je elke
uur een kwartier lang kijken naar deze
uitzending. Mooie beelden hoor! Gemist?
Gelukkig hebben we de foto’s nog. Via de
Facebookpagina van d’Ossekoppenloop
kun je de foto’s bekijken.
d’Ossekoppenloop 2019
De datum voor volgende jaar, de 6e editie,
is bekend: zaterdag 14 september 2019.

Ossenisse groeit en beweegt
Het lijkt wel of de 'Kern met Pit' aan Ossenisse nóg een extra boost geeft. Bij alle
activiteiten is er zoveel enthousiasme en betrokkenheid. Het nieuwe ‘schooljaar’ zijn
we alweer goed begonnen; er is veel te vertellen.
Infomarkt en barbecue
Op 25 augustus stonden de infomarkt en barbecue op de agenda van ons dorp. De
Werkgroep Groeiactiviteiten zorgde voor de presentatie van nieuwe en bestaande
activiteiten in Ossenisse-Zeedorp. Er was veel belangstelling: Een groot aantal bewoners
kwam langs en liet zich informeren. Enthousiaste mensen meldden zich aan voor
verschillende activiteiten. Ook bij de barbecue was er een hoge opkomst. Dorpsgenoten
kletsten met elkaar en er heerste een gezellige sfeer op het Dorpshart.
d’Ossekoppenloop
Op 8 september werd voor de vijfde keer d'Ossekoppenloop georganiseerd. Door de
inzet van veel vrijwilligers was dit weer een goed georganiseerd evenement.
Ossenisse in beweging
• Het wandelprogramma ‘Elke stap telt’ is ondertussen klaar. En de wandelgroep gaat
door! Onder de naam ‘De Scheldestappers’ vertrekt de groep iedere maandagavond om
18.30 uur vanaf Hof Ter Nesse voor een wandeling. Nieuwe wandelaars zijn altijd welkom!
Deelnemers worden regelmatig op de hoogte gehouden van mooie wandeltochten in de
buurt. • Sinds begin september wordt er wekelijks door Nel Harteveld een les Qigong-Taiji
gegeven in Hof Ter Nesse. • Voor de yogales op woensdagmiddag waren er helaas niet
genoeg deelnemers. • Sinds half september geeft trainer Mark Verhage op
zaterdagochtend hardlooptraining ‘Start-to-run’. • Wil je meer informatie voor Ossenisse
in beweging? Kijk dan op de website Ossenisse-Zeedorp.
Zingen in Ossenisse
Zing je graag? Sluit dan aan bij het popkoor dat pas opgestart is. Onder leiding van
zangcoach Sonja Broekaart zingt het popkoor elke woensdagavond in ‘t Schallemaaj.
Dorpskeuken
Als deze Snisser Courant uitkomt heeft de eerste maaltijd van de 'Dorpskeuken' plaatsgevonden. Enthousiaste vrijwilligers maken maandelijks een maaltijd tegen kostprijs
klaar in 't Schallemaaj. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Op 1 november staat de
volgende gezamenlijke maaltijd op het programma. Aanschuiven? Kijk even op de
website Ossenisse-Zeedorp voor meer informatie.
En er is meer!
Er staan nog meer leuke nieuwe activiteiten in de startblokken. Binnenkort volgt hier
meer informatie over.

Communicatie

Het is hard nodig om de website www.ossenisse-zeedorp.nl onder handen te nemen.
Data stamden uit 2013 en nieuwe ontwikkelingen waren niet terug te vinden. Stap
voor stap pakken we dit aan.
Wat is er wanneer te doen? Kijk even in de agenda!
Een flinke vooruitgang op onze website is de verbinding met Facebook. Artikelen
kunnen worden geliked en gedeeld. Dit zal de communicatie verbeteren. Op de website
staat nu ook een agenda waar alle evenementen vermeld worden. We streven ernaar
om deze up-to-date te houden. Wil je weten wat, waar en wanneer plaatsvindt? Kijk
dan op www.ossenisse-zeedorp.nl/agenda. Aanvullingen of nieuwe informatie voor de
agenda of website kun je altijd sturen naar info@ossenisse-zeedorp.nl. Daarnaast is er
nu ook een nieuwe openbare Facebookpagina Ossenisse-Zeedorp aangemaakt.
Iedereen kan op deze pagina alle openbare berichten plaatsen en delen.

