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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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Terugblik kerstmiddag 2014
De zaal was weer stemmig versierd en de kerststal stond te schitteren op het
podium. Snissenaren, oudSnissenaren en belangstellenden uit de wijde
omgeving hebben de weg gevonden om deze middag bij te wonen. Er was dan
ook geen plaats onbezet en er moesten stoelen bijgeplaatst worden. Geweldig
die belangstelling!
De muziekgroep The Backpackers hadden veel succes met hun optreden.
Verder waren er verhalen en gedichten en samenzang. De pauze werd wat
verlengd, zodat er tijd is voor een babbeltje en een hernieuwde kennismaking.
Het is immers weer al een jaar geleden dat men elkaar gezien heeft.
Ontmoeten, praten, samen zingen en luisteren en dat allemaal “Rondom de
Kerststal”. Kortom een intieme, gezellige kerstmiddag in Ossenisse.
Deze keer vond op 7 december onze kerstmiddag plaats. De volgende
kerstmiddag is op zondag 13 december 2015.
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10e jaargang
Snisser
De Snisser is begonnen aan zijn
10e jaargang. En naar wij
vernemen nog steeds een
welkome gast in de brievenbus.
De Snisser was een initiatief van
Hennie Bouman, Esther Rol en
Robert Doedee om het grote en
kleine nieuws uit ons dorp te
brengen. Zo weet u wat er speelt
en hopelijk nodigt het uit tot meer
betrokkenheid voor iedereen.
Ondertussen zijn er al
verschillende mensen direct actief
of actief geweest in de kleine
redactie. Deze mensen willen we
hier dan ook heel erg bedanken
voor hun inzet.
Op de website
www.ossenissezeedorp.nl vindt u
onder de Dorpsraad de pagina´s
van de Snisser terug. Ook alle
vorige uitgaven zijn daar als pdf te
vinden. Wij wensen u als lezer
weer veel leesplezier met deze en
misschien ook nog eens met de
vorige uitgaven.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande  Graauw  Hulst)
Maandag t/m vrijdag tijden: 7:52
10:02 12:02 14:02 16:02
Veolia Ossenisse naar Terneuzen
(16)(Zeedorp  Reuzenhoek)
Maandag t/m vrijdag tijden: vanaf
6:44 elk uur t/m 18:44
Zaterdag vanaf 7:44 elk uur
Zondag vanaf 9:44 elke 2 uur

´t Schallemaaj
Misschien heeft u inmiddels al kennisgemaakt met Lenno Spaans en See
van Dijck. Zij zijn sinds 1 januari de nieuwe uitbaters van voormalig
Herberg de Snis. Geheel onbekend zijn ze niet: zij runnen al vierenhalf jaar
Cultuurpaviljoen De Perk. Door de vorderingen van Plan Perkpolder
moeten zij binnenkort die plek verlaten. Ondernemend als zij zijn, vonden
ze al snel een nieuwe stek in Ossenisse. De ideale plek om een
buurt/eetcafé te beginnen en een frituur te openen. Uiteraard geheel in de
sfeer van See en Lenno! (foto George Maas)

Noodnummers
Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost 0115643000
Omroep Zeelandradio
(rampenzender):

kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AEDslot nummers (Hof ter Nesse):
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114682869 / 682734
Ineke Elbers 0114681931
Nicol de Waal 0114683576
Lidy de KosterReijns
0114681551
Sjef Boeij 0114681928

Zeeuws
“IJ gae bots kuten.”
Hij gaat zo slapen.

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Bezorging: Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589 KV Ossenisse
Redactie: Robert Doedee,
Peter Hiel, Mariët Langelaan,
Petra Schelle, Esther Rol,
Margo Hermans.
Volgend nummer: april 2015
Sluitingsdatum kopij: 01042015
Email:
snisser@ossenissezeedorp.nl
Er zijn ook exemplaren
verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, ´t
Schallemaaj, de bibliotheek en
Sint Antonius.

Wat is die sfeer dan precies?
De nieuwe naam van het pand is 't Schallemaaj. Oftewel: mondharmonica
in het Zeeuws. En een mondharmonica is een makkelijk, sfeervol
instrument én voor iedereen toegankelijk. En dat is precies de informele
sfeer waar See en Lenno naar streven in hun nieuwe zaak.
Dat houdt in dat er lekker gekookt gaat worden: goede salades, verse
soepjes en lekkere broodjes voor de lunch. Smaakvolle gerechten voor het
diner. Waaronder zeker vis,vegetarisch en veel groenten! Ook kunnen er
versgekookte maaltijden afgehaald worden. Goed, eerlijk eten voor een
mooie prijs.
See staat zelf achter de pannen, het is haar passie en ze heeft veel ervaring
opgedaan in binnen en buitenland. Maar ook voor een kopje koffie of een
wijntje drinken met een vriendin, ben je van harte welkom.
See is ook een fanatiek lezer, in de zaak komt zeker een flinke boekenkast.
Hier kan men boeken meenemen om te lezen, of boeken brengen die men
zelf uitgelezen heeft. Met gesloten portemonnee uiteraard.
Lenno heeft zo zijn eigen bezigheden. Hij is van beroep geluidstechnicus
en daarnaast muzikant. Net zoals bij De Perk regelt hij de bands en de
optredens. Dat hij dit verdienstelijk doet, blijkt uit het feit dat mensen uit
binnen en buitenland bereid waren naar De Perk te komen. Ook in 't
Schallemaaj zullen regelmatig optredens gaan plaatsvinden. Voor de
carnaval is er al een leuke band gecontracteerd!
Het voormalig restaurantgedeelte van Herberg de Snis wordt omgetoverd
tot concertzaal. De muren en het plafond in deze ruimte worden minutieus
geïsoleerd en er komen veren onder het podium. Lenno en See willen geen
geluidsoverlast veroorzaken. Om dezelfde reden wordt de ingang verplaatst
naar de zijkant van het gebouw, zodat bezoekers vanaf de parkeerplaats het
pand in en uitgaan.
De ruimte kan ook gebruikt worden voor workshops, exposities of andere
culturele uitspattingen! Zo lijkt het Lenno bijvoorbeeld leuk om een
buurtorkest op te richten. Kortom, als het aan Lenno en See ligt, heeft
Ossenisse er binnenkort een levendig buurt/eetcafé bij!
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Carnaval der Ossekoppen
Het staat weer voor de deur, het feest der
feesten…oftewel: carnaval komt eraan!
Zoals gebruikelijk vieren we carnaval op
de Snis de zondag na het reguliere
carnaval, dus zet het alvast in de agenda.
Dit jaar op zondag 22 februari.
Wie herinnert zich niet het afgelopen jaar, iets wat we wellicht nooit meer
zullen beleven, met bijna 20 graden tegen een strak blauwe lucht. Het leek
meer zomercarnaval dan winter of lente! Maar wat het weer ook mag
worden, er is de zondag na carnaval weer volop ambiance op de Snis.
We zullen het dorp weer versieren met vlaggen en ieder gastvrij ontvangen.
Natuurlijk hebben we het programma zoals u dat van ons gewend bent.
Op zaterdag zullen enkele leden van de Raad van Elf weer bloemetjes rond
brengen langs onze zieken en ouderen.
Op zondag starten we onder begeleiding van onze Raad van Elf met het
gezellige kindercarnaval en de verkleedwedstrijd voor de kleinsten. Er is
gratis chips en limonade. Ieder kind ontvangt een presentje. Hier wordt ook
de uitslag van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Vanaf de middag zullen
er weer verse frieten zijn, gemaakt van Snisse petetters.
Om half 3 start de optocht vanaf Zeedorp. Burgemeester Mulder neemt de
sleutels weer in ontvangst van de verschillende kernen van de gemeente
Hulst. Al voor het zover is, komt u ons vast ergens tegen.
We gaan natuurlijk als Ossekoppen ook weer op pad om overal de Snis te
vertegenwoordigen. Van sleuteloverhandiging op vrijdag tot en met de
diverse optochten in de streek. De boot gaat weer varen, van den Bos tot op
Klooster. Wij als Ossekoppen hebben er al weer heel veel zin in … met als
hoogtepunt natuurlijk 22 februari op onze eigen Snis.
Ook u kunt een bijdrage leveren aan het feestgevoel met het uitsteken van
uw eigen Snisse vlag. Zo kunnen we aan heel de streek laten zien hoe we op
de Snis feest kunnen vieren. Nodig daarbij uw familie, vrienden en
bekenden uit om samen dit dorpsfeest met ons mee te vieren. U bent allen
van harte welkom!!

Agenda
hoogtepunten
Kijk voor een volledig overzicht
op www.ossenissezeedorp.nl in
de agenda.

Hof ter Nesse o.a.
iedere dinsdag Aerobics 19:30u.
iedere woensdag Country 20u
11 jan Nieuwjaarsborrel 15u.
17 jan Clubkaarten 19:30
18 jan Schieting 14:30
23 jan Country oefenavond 20u.
8 feb Schieting 14:30
14 feb Clubkaarten 19:30
27 feb Country oefenavond 20u.
9 mrt Jaarvergadering Dorpsraad
14 mrt Clubkaarten 19:30
15 mrt Schieting 14:30
27 mrt Country oefenavond 20u.
6 apr Prijskaarten 2e paasdag
12 apr Schieting 14:30
18 apr Clubkaarten 19:30
Inlichtingen en verhuur: 0114 
682869 of ossenissezeedorp.nl
(dorpshuis Hof ter Nesse).

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek
tijdens tentoonstellingen of op
afspraak (0610854318).

Camping de Zeemeeuw
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl

´t Schallemaaj
18 jan. ´De vage klachten´
25 jan. ´Paul Batto Jr.´
22 feb. ´Deze Zeeuwse Band´
www.nognietbekend.nl
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Zwerfvuilactie
In samenwerking met o.a. Natuur
en zo, Rijkswaterstaat en de
gemeente Hulst zal er op zaterdag
7 maart 2015 een zwerfvuilactie
op touw worden gezet. En niet
alleen bij ons, die dag zullen langs
de hele Westerschelde groepen
actief zijn om zwerfafval te
verzamelen. Rijkswaterschap zal
het verzamelde afval ook gaan
analyseren op o.a. herkomst.
Meer info over de gezamelijke
actie vind je op
www.schoonzeeland.nl
Onze groep zal vanaf vanaf
Knuitershoek de Zeedijk opruimen
tot aan de Noordnol
(puttenstrand). Net als vorig jaar
met Cathy Maas als gids en een
picknick ergens onderweg.
Exacte start en eindtijd is nog niet
bekend. Maar je kan je al wel
opgeven via
info@ossenissezeedorp.nl . Ook
als je meer informatie wenst kun je
daar terecht.
We kunnen ieders hulp goed
gebruiken, dus zet het vast in je
agenda: 7 maart 2015

De Dorpsraad wenst u een gelukkig en voorspoedig 2015. Daarnaast
verwelkomen we de nieuwe uitbaters van de voormalige herberg (Lenno en
See); u heeft er al over gelezen in deze Snisser. We hopen op een fijne
samenwerking, en wensen jullie veel succes.
Brief B&W gemeente Hulst
In antwoord op een brief van de gemeente Hulst hebben we gereageerd op
vragen omtrent het openbaar groen, de veiligheid, de aangekondigde klus
en kuisdagen en ideeën aangedragen voor het stimuleringsplan van de
gemeente. Deze brief moest voor 19 december beantwoord worden, maar
we zullen de thema´s ook meenemen naar de jaarvergadering. Zo kunnen we
dan ook uw inbreng aan de gemeente doorgeven. Ons antwoord op de brief
zullen we plaatsen op de website.
Jaarvergadering 2015
De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 9 maart 2015 in Hof ter
Nesse. Een uitnodiging volgt nog.
Vervolg d´Ossekoppenloop
De dorpsraad heeft ingestemd met een vervolg op de d´Ossekoppenloop.
Dit was nodig omdat de dorpsraad eindverantwoording draagt voor het
evenement. Streven is wel dat dit evenement op eigen benen komt te staan,
maar daarvoor is nog geen oplossing gevonden. Omdat het evenement een
grote meerwaarde heeft voor ons dorp zal de dorpsraad dit voorlopig blijven
steunen.
NL doet actie werkgroep Dorps(ver)gezicht(en)
21 en/of 22 maart 2015 zal op de Schulpenhoek een begin worden gemaakt
met een opknapbeurt van deze locatie. Net als bij Knuitershoek vorig jaar de
bankjes zijn geplaatst. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van NL doet
(Oranjefonds) en Ronnie Roctus (Regiobank). Samen 650 Euro.
Forum (meldpunt klachten)
De website ossenissezeedorp.nl is uitgebreid met een forum. Je kunt het
forum bereiken via het menu (bijna onderaan), het bevat o.a. een rubriek
ideeënbus, marktplaats, dorpsraad en meldpunt overlast. Deze laatste
rubriek is ook direct te bereiken via de link rechtsboven op de website.
Waarom een forum? Niet iedereen gebruikt facebook, en zo kan toch
iedereen meelezen en meepraten over diverse onderwerpen. Om berichten te
kunnen plaatsen maak je eenmalig een account aan, meelezen kan iedereen.
Als u zich abonneert op rubrieken of berichten krijgt u per email een
berichtje als er toevoegingen zijn. Wij hopen op een levendig forum waarin
we kunnen lezen wat u bezig houdt en wat u van bepaalde zaken vindt.

