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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Dorps(ver)gezichten
Genieten van vergezichten op de Snis? Dat kan! Onder andere op de dijk aan
Knuitershoek en aan Schelpenhoek. Dagelijks stoppen daar fietsers en wandelaars om
de pracht van de Schelde en de natuur te bewonderen.
Reeds meer dan 5 jaar geleden hebben vrijwilligers van de werkgroep dorps(ver)gezichten
in samenspraak met het Waterschap op die 2 uitkijkpunten telkens 2 zitbanken
geïnstalleerd. Grote stoeptegels vormen een terras rond de banken. En een mooi
bloemenperk wordt door vrijwilligers onderhouden. Zij ledigen ook regelmatig een
afvalbak naast de zitbanken. Recent werden de banken opnieuw in het donkerblauw
geschilderd. Het onkruid wordt regelmatig gewied. Om het onkruid te voorkomen,
werden de voegen tussen de grote terrastegels gecementeerd. Op Knuitershoek werden
de banken ook dieper gezet. Dat was helaas nodig, omdat onbekenden al enkele keren
een bank losgemaakt en omgedraaid hadden. Ook de beschadigde gegraveerde
kenplaatjes met de namen van de sponsoren werden vernieuwd.
Kortom, met vereende krachten wordt door inwoners die ons dorp een warm hart
toedragen, heel wat gerealiseerd.
En er is nog meer!
Op het Ommetje van Ossenisse werden recent nog 2 zitbanken geplaatst. Dit prachtige
pad in de Hooglandpolder loopt van de boerderij Ondersteboven aan de Westdijk naar de
Langeweg. En bij een van deze twee zitbanken werd huttentut ingezaaid. Zoek maar eens
op wat dit kan zijn!? En ga gerust eens een kijkje nemen ter plaatse!
De werkgroep dorps(ver)gezichten heeft ook aandacht voor het schoolpaadje tussen de
Dorpsstraat en de Weststraat. Dit pad, eigendom van Anita Valckx, zal in de toekomst ook
door vrijwilligers onderhouden worden.
Op de dijk en ook op straat binnendijks wordt helaas regelmatig zwerfvuil achtergelaten.
Gelukkig wordt dit dikwijls door wandelaars van het dorp weer meegenomen. Om afval te
voorkomen en om iedereen bewust te maken, wordt er in de toekomst een mobiele
blikvanger geplaatst. Periodiek zal deze verplaatst worden. Met dank aan alle vrijwilligers
die zich voor zóveel inzetten!
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BBQ Dorpskeuken
Zaterdag 24 augustus
Op zaterdag 24 augustus organiseert
het team van de Dorpskeuken een
barbecue met steun van de Groei
Activiteiten Commissie. Omdat de
Dorpskeuken vanuit ‘t Schallemaaj
opereert, is dat ook de locatie voor de
barbecue.
De start is rond 16 uur met optreden
van fanfare Vrijheid Eendracht uit
Lamswaarde. Ons eigen koor De Hoge
Noo(d)t treedt later op de dag op.
Rond 18 uur start de barbecue. En
daarna treedt er een band op; ‘t
Scharrelorkest of PerkXPerience of ….
Over hoe je kunt inschrijven ontvang je
later informatie van team Dorpskeuken.
Heb je nog een tip voor een kinderactiviteit, dan mag je dit doorgeven aan
Lenno van ‘t Schallemaaj.

d’Ossekoppenloop
Wandelen & hardlopen
Zaterdag 14 september staat voor de 6e
keer d’Ossekoppenloop op de agenda.
Ben je wandelaar of hardloper meld je
dan aan (vanaf begin augustus)!
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.
De meest up-to-date info vind je via
https://www.facebook.com/dOssekopp
enloop/
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Radartoren
De radartoren bij Kreverhille werd eind
2018 in gebruik genomen. De dorpsraad
heeft aan het Beheer- & Exploitatieteam
Schelderadarketen voorgesteld om de
radartoren feestelijk in te huldigen. Helaas
loopt er nog een rechtszaak. Pas na een
uitspraak van de rechtbank kan er sprake
zijn van een inhuldiging. Wordt vervolgd.

Snissenjèrs

Anny en Wil Peeters
Alle huizen aan de Weverstraat, zo u wilt ‘De Stroper’ zijn weer bewoond. Op nummer
5 huizen sinds 6 mei Anny en Wil Peeters.
Wil, geboren Belg maar op jonge leeftijd al naar het Brabantse getrokken en Anny, haar
wieg stond in Dinteloord, zijn sinds 2 maanden Snissenjèrs, nadat ze hun dozen hadden
ingepakt in Bergen op Zoom.
Hoe kom je uit Brabant zo in de polder op de Snis terecht?
Gewoon op zoek naar rust en ruimte al speurende in de streek, viel deze woning
precies in de smaak. Met een prachtig uitzicht voor, op dit moment op het wuivende
graan, en een besloten tuin achter voelen ze zich al helemaal thuis op de Snis. Weg van
een grotere stad en een appartement op twee hoog, lijkt het volgens Wil of het elke dag
vakantie is en ze geven nu al aan hier niet meer weg te willen!

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 / Jeanneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Lidy de Koster-Reijns 0114 681551
Sjef Boeij 0114 681928

Zeeuws
Lama ket alank
(even hardop lezen)

Laat maar ik heb het al lang

Colofon

Van alle markten thuis
Wil heeft heel zijn leven gewerkt in de handel: van magazijn tot winkel en van
verzekeringsman tot cafébaas. Anny heeft een opleiding gevolgd in de zorg en is jaren in
een verpleeghuis in Etten-Leur actief geweest. De afgelopen 14 jaar hadden ze samen
een bruin café in Bergen op Zoom.
Bekend met de streek
Het echtpaar heeft 4 kinderen, van wie een zoon nu het café heeft overgenomen. Ze
waren wel al hier bekend in de streek, doordat 1 van de kinderen in Terneuzen woont.
Ze hebben zich al verder verdiept in de streek en ook in de geschiedenis van het huis dat
uit 1900 stamt. Ze zijn van zin om hun nieuwe stek verder nog meer naar hun zin te
maken. Wie het ook naar de zin hebben zijn de 2 prachtige Golden Retrievers Doerak en
Bengel. Ze zijn minstens net zo enthousiast over hun nieuwe leefomgeving als hun
baasjes. De prachtige tuin achter is een plek waar ze zich helemaal kunnen uitleven.
Wens is uitgekomen
Inmiddels hebben ze ook al kennisgemaakt met de buren in de Stroper. Hun wens om
rust te vinden in een betaalbare woning in Oost Zeeuws-Vlaanderen is helemaal
uitgekomen.
Waarom nummer 5? Wie weet het?
Blijft alleen de vraag over waarom het 2e huis nummer 5 heeft . Wie kan ons - Wil, Anny
en de redactie - dat vertellen? Wij horen het graag! We heten Wil en Anny van harte
welkom hier op de Snis en hopen dat ze lang mogen genieten van hun nieuwe stek!
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Anny en Wil met hun 2 Golden Retrievers

2019
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Website wordt vernieuwd
Sinds 2013 hebben wij als Ossenisse-Zeedorp een website. Neem je er wel eens een
kijkje? Dit is het adres: https://www.ossenisse-zeedorp.nl/. Op dit moment wordt de
informatie op de website bijgewerkt.

Dorpsagenda
Hof Ter Nesse

Maandag De Scheldestappers 18.30 uur
Maandag Qigong-Taiji zomerstop tot sept.
Dinsdag Bodyfit zomerstop tot sept.
Woensdag Countryles 20.00 uur
Donderdag Prijskaarten 14.00 uur
Juli
17 - 19:00 uur Groene Vingers
20 - 19.30 uur Clubkaarten
21 - 14.30 uur Schieten
31 - 19:00 uur Groene Vingers
Augustus
04 - 14.30 uur Schieten
04 - 19.30 uur Gaaibollen
14 - 19:00 uur Groene Vingers
28 - 19:00 uur Groene Vingers
September
01 - 14.30 uur Schieten
01 - 19.30 uur Gaaibollen
07 - 19.30 uur Clubkaarten
Binnen het domein van Ossenisse-Zeedorp wordt pagina voor pagina aangepast. Het is een
11 - 19:00 uur Groene Vingers
flinke klus. Dorpsgenoot Arga heeft op vraag van de Dorpsraad de verschillende groepen
14 - 14.45 uur d’Ossekoppenloop
en stichtingen van ons dorp aangeschreven. Iedereen kan een stukje tekst (eventueel met
25 - 19:00 uur Groene Vingers
beeldmateriaal) aanleveren; zij plaatst de informatie op de website.
28 - 17.00 uur barbecue country
(aanmelden bij Peter en Jeanneke)
Sinds kort is op de website ook de activiteitenagenda te vinden. Per kwartaal wordt de
Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of
activiteitenagenda geplaatst. Heb je een activiteit of nieuws en wil je dit graag kenbaar
www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorp
maken via de website van ons dorp, laat het dan weten via info@ossenisse-zeedorp.nl.
shuis-hof-ter-nesse
Als dorp willen we het beheer van de website niet bij 1 persoon neerleggen. Heb je
interesse om bij deze klus te helpen, stuur dan een bericht aan info@ossenisse-zeedorp.nl. Café ´t Schallemaaj
24/8 - 16 uur Fanfare + 18 uur Barbecue
Woensdag Koor De Hoge Noo(d)t 20.00
Gevonden voorwerp
uur (start weer 1 september)

Armbandje terug bij eigenaar

Aan de Lageweg tegenover de Dorpsstraat wonen Koen en Bernita de Bakker-Van
Leeuwen. Zij wonen in het vroegere huis van de familie Rademakers. Koen en Bernita
verbouwen hun huis grondig en pakken daarbij ook hun tuin aan.
Enige tijd geleden hadden zij een
deel van de familie Rademakers
op bezoek. Zij wilden graag nog
een keer kijken op de plaats waar
ze vroeger woonden. Toen bracht
Francien haar armbandje ter
sprake. Als jong meisje verloor zij
haar armbandje. Ze wist niet waar
ze het verloren had: In de tuin van
haar ouders, op het dorp of langs
de zeedijk. Toendertijd zocht ze
vaak. Overal, zelfs tussen de
kasseien aan dijk.
En wat wil nu? Koen en Bernita
waren in hun tuin aan het werk.
Een heleboel metalen voorwerpen van vroeger kwamen uit
de grond te voorschijn. En 1 van de voorwerpen was het armbandje van Francien. Al die
jaren was ze blijven hopen dat het ooit nog eens boven zou komen. En nu, zo’n 50 jaar
later, is haar wens vervuld. Francien was verrast dat haar armbandje in de tuin gevonden
werd.

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

WhatsApp-groep calamiteiten
Het is al 3 jaar heerlijk stil in de WhatsAppgroep voor calamiteiten in OssenisseZeedorp. In de Snisser Courant van juli
2016 werd de groep aangekondigd. Er zijn
nu 31 adressen aangesloten. Begint jouw
postcode met 4589 en wil je lid worden
stuur dan een email met je naam, adres en
gsmnr naar ritaverstraeten@zeelandnet.nl
Voor minder dringende zaken is er een
chat op Facebook waaraan je kunt worden
toegevoegd als je lid bent van de
WhatsApp groep en van Facebook.
Heb je interesse om deel te nemen aan een
sessie reanimatie/AED gegeven door
Jonkman Opleidingen (Roald Jonkman),
stuur ook dan een email aan Rita. Bijdrage
is €12 per persoon. De datum zal in
onderling overleg worden gekozen.
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Gezelligheid!
Stoep- & schuurverkoop
Zaterdag 20 april werd voor de 3e keer in
ons dorp de Stoep- & schuurverkoop
georganiseerd. Het was een geslaagde
dag met veel gezelligheid. Leuk dat er
weer meer bewoners spullen verkochten.

Versterk de Westerscheldekust
Met de compensatiegelden voor de Hedwigepolder in het vooruitzicht, heeft Gemeente
Hulst in 2017 het plan opgevat om de Westerscheldekust te verfraaien. Zij hoopt
hiermee de Westerscheldekust een toeristische meerwaarde, en dus een economische
impuls, te geven. Hiervoor heeft zij het architectenbureau Ro&Ad in de arm genomen.

Zomerse dag
Op diverse locaties stonden mensen van
buiten de kern lekker bij elkaar. De sfeer
was fantastisch en de warme zon zorgde
voor een zomers gevoel. Wellicht hadden
we concurrentie van het strand, maar het
aantal bezoekers was redelijk.
Samenhorigheid
We ontvingen tevreden berichten van
verkopers. Er werd goed verkocht en de
gezelligheid in het dorp met al die vrolijke
vlaggen verhoogt zeker de samenhorigheid in Ossenisse.
Artisanale producten
Naast de rommelmarkt was er ook van
alles te zien bij de bedrijven die je kon
bezoeken. Zo werden het ambacht van
bierbrouwen tot het houden van roofvogels dichtbij gebracht. Verse aardbeien,
heerlijke gerookte vis en worst en nog
veel meer artisanale producten waren te
koop.
Leerpunten zijn welkom
We nemen de leerpunten mee voor
volgend jaar en hopen op een nog groter
succes van dit gezellige evenement.
Noteer alvast in je agenda
Op zaterdag 11 april 2020 wordt de 4e
editie van de Stoep- & schuurverkoop
georganiseerd. Zet je dit alvast in je
agenda!

Korte terugblik
Een aantal ambtenaren van de gemeente en wethouder Diana van Damme vormen samen
met dit bureau het projectteam Versterk de Westerscheldekust. In oktober 2017 werden
de bewoners van de dorpen Emmadorp, Paal, Walsoorden en Ossenisse tijdens een
gezamenlijke startbijeenkomst uitgenodigd mee te denken. Er volgde in december 2017
sessies op de verschillende locaties, gevolgd door een plenaire sessie in januari 2018. In
april 2018 was er een sessie op locatie om de plannen verder te ontwikkelen. In De Snisser
Courant van december 2017 en die van april 2018 hebben we hier aandacht aan besteed.
Bijeenkomst Versterk de Westerscheldekust
In een brief werden de diverse meedenkers uit het traject uitgenodigd voor een
presentatie van de plannen op 15 mei 2019. Omdat tijdens de vorige bijeenkomst voor dit
project in Ossenisse maar een klein aantal bewoners was gekomen, hebben wij er dit keer
een evenement van gemaakt en op Facebook geplaatst.
Voor sommigen van de aanwezigen op 15 mei kwamen de plannen vanuit het niets. Zij
hadden vorige uitnodigingen gemist. De uitnodiging op Facebook had zeker effect: Er
kwamen aanzienlijk meer mensen op af.
Verfraaiing van het kustgebied
We werden getrakteerd op een mooi filmpje over de kust van Emmadorp tot Ossenisse.
De plannen werden gepresenteerd door Ro Koster van architectenbureau Ro&Ad. Daarna
volgde er een kort verslag van het tot nu toe doorgelopen traject. Dat wij er een jaar niets
van hoorden, betekende niet dat zij stil gezeten hadden. Ontwerpen werden ontwikkeld,
duurzame ideeën uitgewerkt (hout van bomen en stenen van klei uit de Hedwige) en
draagvlak werd gecreëerd bij het College en de gemeente Hulst.
De ontwerpen voor Ossenisse en de radartoren werden getoond, evenals ontwerpen voor
andere locaties. Voor velen was het even schrikken. Zelfs degenen die bij de andere
bijeenkomsten aanwezig waren, moesten wennen aan het gepresenteerde voor
Ossenisse. Zij herkenden zich niet in het ontwerp. Er ontstond dan ook wat tegenspel in de
zaal. Er werd afgesproken dat er nog een bijeenkomst volgt om de plannen en reacties
wat dichter bij elkaar te brengen.
Ondertussen is er overleg geweest tussen enkele bewoners en de gemeente. De bezwaren
zijn verduidelijkt. Daarna heeft de gemeente aan de architecten gevraagd alternatieve
ontwerpen te maken en meer aan te sluiten bij de input vanuit Ossenisse. Na de zomer
wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en wordt er in ieder geval één alternatief
gepresenteerd. De bewoners van Ossenisse-Zeedorp kunnen dan kiezen voor het oude of
het nieuwe ontwerp en aangeven of zij dit een meerwaarde voor het dorp vinden.

