
 de  Snisser  courant 
 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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 Zorgsaam haken 

 Natuurbeheer 

 Bomen langs dijken en wegen op de Snis 
 Tijdens de storm Aurore op 21 oktober 2021 brak de top uit een van de populieren langs de Grindweg naar Hontenisse. Er werd 
 helaas een grote hap uit de kruin geblazen. Deze boom brak op ongeveer een derde van de top. De diameter van de stam op die 
 hoogte was nog ruim 30 cen�meter. 

 De redac�e vroeg zich af hoe het onderhoud en beheer van deze bomen georganiseerd wordt. Dus belden we met het Waterschap 
 Scheldestromen. Maar, we waren aan het verkeerde adres. Het Waterschap beheert enorm veel bomen in Zeeland, maar niet die 
 langs de Grindweg naar Hontenisse en evenmin die langs de Hooglandsedijk. Voor deze twee dijken op de Snis is Staatsbosbeheer de 
 beheerder en daar stond Peter Maas, boswachter Beheer Zeeland-Zuid, ons vriendelijk te woord. 

 Staatsbosbeheer 
 Staatsbosbeheer beschikt over een inventaris van de bomen langs dijken en wegen. Dikwijls zijn het oude populieren. Er wordt 
 gewerkt aan een gestage verjonging, elk jaar een stukje. De oudste bomen eerst. In het bomenbestand zi�en ook essen, zoals op de 
 Hooglandsedijk. Op deze dijk zijn het nog rela�ef jonge bomen die lijden aan de essentakster�e. De meeste van deze bomen zijn 
 dood. Voor de verkeersveiligheid vormen ze geen bedreiging. Ze waren nog klein toen ze al ziek werden. 
 De populieren langs de Grindweg naar Hontenisse staan voor de winter 2021-2022 zeker niet gepland om gekapt te worden. Een 
 meerjarenplanning hee� Staatsbosbeheer nog niet. Het is echter wel de 
 bedoeling zo’n planning tot stand te brengen. 

 Op�es voor beheer in fasen 
 Staatsbosbeheer wil fasegewijs werken. Dit is in de prak�jk niet eenvoudig. 
 Een eerste op�e zou kunnen zijn telkens één op twee van de oude bomen te 
 rooien en de andere nog een paar jaar te laten staan tot de nieuw 
 aangeplante jonge bomen voldoende gegroeid zijn. Maar, dat is geen goede 
 keuze omdat de jonge bomen dan teveel in de schaduw staan van de oude en 
 niet goed kunnen groeien. En als dan later de overblijvende grote oude 
 bomen gerooid worden, worden de jonge hierbij dikwijls te veel beschadigd. 
 Een tweede scenario zou kunnen zijn dat alle oude bomen aan de linkerzijde 
 van een weg gerooid worden en een paar jaar later dan de bomen aan de 
 rechterzijde. Ook dat is geen goede keuze: de hoge, oude overblijvende 
 bomen vangen dan meer wind en worden daardoor kwetsbaarder voor 
 stormen. Nog een derde op�e bestaat eruit een dijk of weg in de lengte 
 bijvoorbeeld in drie delen aan te pakken. En dan worden telkens langs een 
 derde van de lengte alle bomen links én rechts gerooid. Enkele jaren na het 
 heraanplanten van jonge bomen wordt dan een volgende derde aangepakt. 
 Dit is het beste scenario. 

 Nieuw beeld in de polders 
 Wat zeker vaststaat is dat het beeld in de polders geleidelijk zal veranderen; 
 het beeld van de strakke lange bomenrijen zal verdwijnen. Staatsbosbeheer 
 stree� naar de aanplan�ng van meerdere boomsoorten. Zo zal er langs de 
 wegen en dijken, maar ook in de bossen, een grotere varia�e ontstaan die 
 bijdraagt aan de biodiversiteit. Dankzij deze aanpak zullen bij een bepaalde 
 ziekte van één soort niet alle bomen afsterven. Dit is een duurzame 
 benadering met meer weerstand tegen klimaatverandering. 
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 Sociaal 

 Geen lichtjestocht 
 Op 22 december, enkele dagen voor de 
 lichtjestocht die gepland was voor 28 
 december, viel de beslissing dat dit 
 evenement niet kon doorgaan. In de 
 nieuwe  lockdownmaatregelen stond 
 immers dat evenementen verboden 
 waren. 
 Dit was natuurlijk een serieuze tegenvaller 
 voor de vrijwilligers van de werkgroep 
 groei-ac�viteiten. Ina, Liesbeth, Marianne, 
 Nicol, Ellie, Arga en Ineke hadden al heel 
 veel voorbereid: glazen potjes voor 
 waxinelichtjes ingezameld, de wensboom 
 geplaatst, met  de bijdrage van Hulst voor 
 Elkaar de muzikale verrassing uitgewerkt, 
 de nieuwsbrief  opgesteld en verspreid… 
 en nu plots die gedwongen annulering. 
 Veel dorpsgenoten hadden heel graag 
 deze wandeling opnieuw gemaakt. Ze 
 staat symbool voor de samenhorigheid op 
 De Snis. De vorige lichtjestocht in 2019 
 was een  groot succes. 
 Die verdomde biologische terrorist, die 
 zijn naam weer eens veranderd hee�, 
 ditmaal in Omikron, dwong de vrijwilligers 
 tot het loslaten van een heel mooi 
 ini�a�ef; voor de  zoveelste keer! Er zal 
 weeral eens veerkracht nodig zijn om de 
 draad weer op te pakken en nieuwe 
 ac�viteiten te organiseren. Maar de 
 taaiheid en volharding van de Snissenjèrs 
 mag niet onderschat worden! Ook dit 
 komt beslist weer goed. 
 Dank aan alle vrijwilligers voor wat zij voor 
 ons dorp al gedaan hebben en voor wat ze 
 zeker en vast ook nog zullen realiseren. 
 Samen sterk! 

 Colofon 
 Frequen�e: 4 x per jaar 200 stuks 
 Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
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 Annemiek Hamelink, Jacques Serrure 
 Vormgeving: Margo Hermans 
 Fotografie: Karin Driessens 
 Redigeren: Petra Schelle 
 Bezorging: Jacques Serrure 
 Website: Arga Moree 
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 Exemplaren bij Café ´t Schallemaaj en 
 Hof ter Nesse in Ossenisse en bij 
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 Antonius in Kloosterzande. De Snisser 
 Courant digitaal, dus via e-mail, 
 ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: 
 snisser@ossenisse-zeedorp.nl  . 

 Snissenjèrs 

 Alexander en Edith 
 Sinds het voorjaar van 2020 zijn Alexander en Edith trotse bewoners op De Snis. Beiden 
 a�oms�g uit het Belgisch St. Niklaas, maar in hun beleving al helemaal ingeburgerd in 
 het Nederlandse. 

 Alexander zijn wieg stond in St. 
 Niklaas waar hij ook naar school is 
 gegaan en leerling was in hout, 
 elektriciteit en metaal- bewerking. 
 Op zijn 15  e  gooide hij echter het 
 roer om en koos voor de ICT. Als 
 ondernemend type begon hij op 
 zijn 18  e  zijn eigen bedrij�e, wat al 
 snel groeide en resulteerde in 
 aanname van personeel en een 
 eigen pand. Door veranderingen in 
 de ICT is het bedrijf verkocht en 
 momenteel is Alexander full�me in 
 dienst bij Lemon ICT, een bedrijf uit 
 Antwerpen. Wie denkt dat hij 
 regelma�g in de file op de 
 Expresweg staat komt bedrogen 
 uit, want vanaf De Snis kan hij heel 
 veel van zijn werkzaamheden doen. 
 Voor de kenners van ICT onder ons: 
 Alexander is er verantwoordelijk 
 voor dat de werkprocessen achter 
 de websites, apps enzovoorts 

 kloppen, de zogenoemde infrastructuur. 

 Edith is a�oms�g van Temse, waar ze een zorgopleiding hee� genoten. Ze is momenteel 
 ook daar nog werkzaam als zorgkundige in Tielrode. Edith maakt dus wel de nodige 
 kilometers. Alhoewel op dit moment ook de zorg voor de kinderen nu een belangrijke 
 plaats inneemt. Een koningswens is uitgekomen met zoon Noah van 3 jaar oud en dochter 
 Amber van 6 maanden. 

 Bij de verhuizing naar De Snis was zoon Noah al geboren. Hij zit inmiddels dus op de 
 peuterspeelzaal. Bijzonder is dat Noah daardoor geen enkele Belgische tongval hee�. 
 Amber haar wieg staat in hun nieuwe huis op De Snis. De familie hee� dus drukke �jden 
 achter de rug, maar geniet met volle teugen van hun nieuwe stek. 

 Beiden waren al bekend in het Zeeuws-Vlaamse vanuit hun jeugd. Bij het zoeken naar een 
 ander huis was de blik dan ook snel gelegd over de grens. Het huis voldoet volledig aan 
 hun wensen. Rust en ruimte, wat grond erbij en een schuur voor  ac�viteiten. 

 Daarmee komen we op de vele hobby’s van het stel. Edith is erg spor�ef aangelegd en 
 wandelt graag grote afstanden tot wel 100 km toe. Ze is vooral erg ac�ef met het maken 
 van kinderkleding en daarnaast ook kinderspeelgoed. Deze zijn via hun eigen 
 website-onderneming te koop. Bovendien is Edith erg crea�ef met haken en ‘diamond 
 pain�ng’! 

 Alexander hee� vele hobby’s en wil graag nog vele dingen bijleren. Zo is hij nu bezig om 
 een opleiding automonteur af te ronden. Daarnaast hee� hij nu zijn oude opleiding 
 gecombineerd met zijn huidige werk. Dat betekent dat in de voormalige mulderij die nu 
 een schrijnwerkerij is, ook gesleuteld wordt. Daarbij weet Alexander met zijn 3D-printer 
 alles te maken wat hij maar nodig hee�, zelfs zijn eigen auto-onderdelen. 

 Samen genieten ze van het wandelen met de honden Max, Marie en Julleke rond het dorp. 
 De rust en ruimte die ze zo graag wilden, hebben ze zeker hier gevonden. En daarnaast zijn 
 ze erg te spreken over de behulpzaamheid en betrokkenheid met elkaar die ze ervaren op 
 het dorp. 

 Het leven op De Snis bevalt hun dus goed en ze geven aan hier dan ook nooit meer weg te 
 willen! 

mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
mailto:snisser@ossenisse-zeedorp.nl
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 Wel en wee 

 GTST op De Snis 
 Het jaar 2021 ligt achter ons. Voor de één was het misschien een goeie �jd, voor de 
 ander wellicht wat minder. Wat voor ons allemaal gold en nog steeds geldt in het 
 nieuwe jaar: we leven in bijzondere  �jden. 

 Nog maar 2 jaar geleden 
 Wederom zijn we beland in een voor velen lange saaie winter met beperkingen. Het lijkt 
 waarschijnlijk al een hele lange �jd, maar toch begon het pas na de winter van 2 jaar 
 geleden. En we hadden pas 2 jaar geleden nog geen enkele kennis van woorden die nu het 
 nieuws en ons denksysteem eigenlijk dagelijks beïnvloeden: coronacheck, QR-code, 
 boosterprik, enzovoorts. 

 In het landelijke nieuws 
 Ook was het een bijzonder jaar vanwege het feit dat nog nooit in de meer dan 800-jarige 
 geschiedenis van ons dorp ‘De Snis’, we maar liefst 3 keer het landelijke nieuws wisten te 
 halen! Wie dus denkt dat we hier achter de Westerscheldedijk in een uithoek zi�en waar 
 niks gebeurt, hee� het mis. Het nieuws valt helaas in de categorie ’slechte �jden’. 
 ●  Op een ijskoude gladde winternacht was er een inval. Deze zorgde er voor dat 

 afgelopen zomer de happy few op Ibiza hun nachten moesten doorfeesten zonder 
 genotmiddelen ‘made in de Hooglandpolder’. Enkel de Snisse pe�ers en juin gaan dus 
 nog op de export. 

 ●  Verder was er afgelopen zomer een tragisch ongeluk te betreuren, waarbij een jong 
 mensenleven eindigde op de Grindweg. 

 ●  En vervolgens was er op een zonnige rus�ge herfstdag ineens een vliegtuig dat 
 neerstor�e op Snisser grond-, of zoals u wilt, zeegebied. 

 Het monument aan de boom op de Grindweg naar Hontenisse herinnert ons er dagelijks 
 aan dat we voorzich�g moeten zijn in het leven, om ook niet in slechte �jden te belanden. 
 Sommige dingen heb je in eigen hand, andere daarentegen niet. 

 Creëer zelf goeie momenten 
 Gekeken in de loop der �jd maakt elke genera�e wel eens wat mindere �jden mee. Van 
 een paar genera�es geleden die leefden in een beze�ng, tot een wat recentere 
 gebeurtenis waarbij het Scheldewater dagelijks tot in de Weststraat stroomde. Anno 2022 
 hee� de corona ons nog steeds in de greep. Maar de bovenbeschreven gebeurtenissen 
 leren ons ook, dat we er steeds weer bovenop komen! Een kwes�e van zelf goeie 
 momenten creëren in een mindere �jd. 

 Een dorp met veerkracht 
 Zodra er weer mogelijkheden zijn, zien we namelijk ook de veerkracht van ons eigen dorp. 
 Als onze dorpskeuken open gaat, is deze in ‘no �me’ uitverkocht. We gaan massaal aan het 
 haken voor het goede doel en waar mogelijk komen we toch nog samen buiten. Een 
 stekker kapot, een brood vergeten of een li� naar Hulst de andere dag? Via onze sociale 
 media is het zo met elkaar geregeld. Een rijkdom waar veel plaatsen een voorbeeld aan 
 kunnen nemen. 

 Geniet van de seizoenen 
 Daarnaast kunnen we op De Snis genieten van een enorme vrijheid, onze weidse polders, 
 ‘onzen eigen nof’. Geniet dus van het geluk dat we niet in pakweg Amsterdam 3-hoog 
 zi�en, waar het uitzicht elke dag hetzelfde is. Want wij op De Snis genieten ook mee met 
 de �jden van het seizoen. Over pakweg 6 weken ontwaak je uit de winterslaap door de 
 ronkende motoren van de tractoren die de Nijspolder weer opentrekken tot kruimel. Op 
 zoek naar nieuw leven in de Snisse klei. En voor je het weet, leg je in mei je handdoek neer 
 op een zandrug van het Pu�enstrand. Op pakweg 21 juli wandel je langs wuivende 
 graanvelden door de Langeweg met tjilpende vogels in de lucht. Ook in 2022 zullen ze 
 ontelbaar zijn… de mooie zonsondergangen op een bankje aan de Schulpenoek. 

 Respect voor ieder 
 Wanneer we ons dan ook nog eens niet te druk maken over ‘wat we niet hebben’, hoe een 
 ander erover denkt en er respect blij� voor ieders opva�ng rondom deze pandemie, 
 komen we er samen wel. 

 Creëer je eigen goede momenten en op naar een mooi 2022! 

 Dorpsagenda 
 Hof ter Nesse -  Wekelijks 
 Voor meest recente info zie al�jd website 
 Op dit moment is er geen defini�eve 
 planning vanwege de geldende maatregelen 
 rondom corona. 
 ●  De Scheldestappers 
 ●  Tai Chi / Qi 
 ●  Q Gong 
 ●  Bodyfit 
 ●  Beginners Country Dance 
 ●  Prijskaarten Bieden & Jokeren 
 ●  Dorpskamer 
 ●  Schieten 
 ●  Clubkaarten 
 ●  Prijskaarten 

 Inlich�ngen en verhuur: 0114 682869 of 
 www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorps 
 huis-hof-ter-nesse 

 Café ´t Schallemaaj 
 Voor ac�viteiten houd Facebook 
 h�ps://www.facebook.com/schallemaaj  en 
 website  h�ps://schallemaaj.weebly.com/  in 
 de gaten. 

 Noodnummers 
 Poli�e 09008844 / 112 
 Alarmcentrale 112 / 0118 414444 
 Huisartsenpost 0115 643000 
 Omroep Zeeland radio (rampenzender) 
 kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm 
 AED-slot nummers (Hof ter Nesse) 
 Peter Ro�er / Jeanneke Aerts 
 0114 682869 / 682734 
 Ineke Elbers 0114 681931 
 Nicol de Waal 0114 683576 
 Sjef Boeij 0114 681928 

 Zeeuws 
 Zain frang stoa nie  oog 
 (even hardop lezen) 

 Hij is niet erg slim 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
http://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/dorpshuis-hof-ter-nesse
https://www.facebook.com/schallemaaj
https://schallemaaj.weebly.com/
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 Sociaal betrokken 

 Zorgsaam haken 
 Bij de Dorpskamer wordt er heel wat 
 afgehaakt. Vanuit die passie wilden ze 
 meer doen en zo werd er gehaakt voor 
 ziekenhuis Zorgsaam. 

 De oorspronkelijke vraag kwam vanuit een 
 groep bij Zorgsaam; een groep die zich 
 inzet voor de pallia�eve pa�ënten. 
 Dit doen zij door belangeloos dekens te 
 haken die de pa�ënten en hun familie 
 troost kunnen bieden in deze voor hen 
 moeilijke �jd. Ook kan de familie na het 
 overlijden van hun dierbare het deken 
 mee naar huis nemen als troostdeken. 

 De dekens worden samengesteld uit 
 granny's, vierkante gehaakte lapjes, van 
 vele verschillende haaksters. Hierdoor 
 wordt elke deken uniek! 

 De Dorpskamer haakte 6 dekens bij elkaar 
 en hee� die eind november overhandigd. 
 Ook in het komende jaar blijven ze haken. 
 Ze hebben een aantal leuke projectjes 
 voor ons dorp in gedachten. Nieuws 
 hierover volgt later via facebook of de 
 website. 

 Beste wensen voor 2022! 
 De Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp wenst jullie van 
 harte een heel goed en gezond 2022! 

 Uitgaan van goede inten�es 
 In deze �jd moeten we steeds opnieuw met teleurstellingen en 
 onduidelijkheid omgaan. De wereld is complex en wat vandaag 
 waar lijkt, kan morgen weer heel anders zijn. Om grip te houden 
 en posi�ef te kunnen blijven, is het belangrijk ons te richten op 
 waar we wel invloed op hebben: goed samenleven, met 
 aandacht voor elkaar, ongeacht lee�ijd of achtergrond en 
 uitgaan van de goede inten�es van de ander. Geloven dat we met posi�ef en construc�ef 
 zijn het meeste kunnen bereiken. Samen bereiken we meer! 

 Veerkracht 
 In ons dorp zijn we goed bezig. We hebben veel ac�viteiten waaraan ieder laagdrempelig 
 mee kan doen: verschillende sporten, samen wandelen, de dorpskamer en dorpskeuken, 
 koor, kaarten, enzovoorts. Ook in deze �jden hebben we als gemeenschap steeds weer 
 ini�a�even genomen, genoten van als het door kon gaan en met veerkracht weer terug 
 komen als alles weer afgeblazen moest worden: petje af! 

 Pilot verduurzaming voor 25 huishoudens 
 Leren leven met corona kan ook door onze aandacht te richten op andere zaken. Zo 
 kunnen we werk maken van de verduurzaming van onze huizen. Met de klimaat- 
 ontwikkelingen geen overbodige luxe! Zoals je in de flyer van december kon lezen, begint 
 de Dorpsraad met een pilot. We willen met maximaal 25 huishoudens kijken waar ieder 
 huishouden op dit moment staat. Niet om te oordelen of vergelijken, maar voor de 
 bewustwording. We beschikken bijvoorbeeld over een warmtescan, waarmee we zichtbaar 
 kunnen maken waar de woning de meeste energie verliest. Ook kan ieder huishouden 
 inventariseren wat, hoe vaak, hoeveel energie verbruikt wordt, om zo bewuster een keuze 
 te kunnen maken. Hierbij is er ook aandacht voor de verlich�ng. Weten we welke lampen 
 we door meer energiezuinige lampen kunnen vervangen? De slui�ngsdatum voor de pilot 
 is 15 januari, maar je kunt wanneer deze Snisser in de brievenbus valt nog even 
 informeren of je alsnog mee kunt doen. 

 Uitgestelde wegwerkzaamheden 
 In een persbericht over het meerjarig investeringsplan (MIP) lazen wij dat de gemeente 
 Hulst de wegherstelwerkzaamheden van onder andere de Lageweg doorschui� van 2024 
 naar 2025. Wij hebben het College van B&W onze teleurstelling hierover meegedeeld, 
 omdat deze werkzaamheden al een paar keer doorgeschoven zijn. Ondertussen hebben 
 wij een duidelijk antwoord ontvangen: er zal toch in 2024 gestart worden met de 
 werkzaamheden. 

 Burgerpar�cipa�e 
 De gemeente Hulst is zich goed aan het verdiepen in het toepassen van burgerpar�cipa�e 
 en ziet daarin de dorps- en wijkraden als een belangrijke par�j. Er ligt een concept 
 ‘Handreiking Toepassing Burgerpar�cipa�e’ dat besproken zal worden op 18 januari door 
 het College van B&W en 8 februari voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. De gemeente 
 is we�elijk verplicht vorm te geven aan het toepassen van burgerpar�cipa�e. De 
 gemeente besluit dan over de concrete kaders waar zij op aangesproken kan worden. De 
 Dorpsraad blij� deze ontwikkelingen op de voet volgen. 

 NL Doet 
 Ook in 2022 doen wij weer mee met NL Doet in maart! Informa�e over alle ac�viteiten op 
 website  www.Ossenisse-Zeedorp.nl  en op facebook  Snis,  onderlinge communica�e  . 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/
https://www.facebook.com/groups/329778403730838

