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Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse.
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Carnaval 2006

Lijn 489
Frans de Bruyn

Van de dorpsraad
foto Nieuw persgemaal

Speelmiddagen

Geen woorden!

In de vorige editie van de nieuwsbrief hebben wij opgeroepen om te
reageren op de speelmidagen voor de kinderen in Zeedorp en Ossenisse.
Hierop is niet voldoende reactie gekomen, erg jammer natuurlijk.
Om deze reden worden er voorlopig geen speelmiddagen meer
georganiseerd.Lieve kinderen, willen jullie wel gezellig op een
woensdagmiddag samen spelen, laat het Pien Dekkers dan weten, dan
pakken we misschien de draad weer op. Pien Dekkers: 0114-683421

Verkiezingsuitslag Snis
Hoewel de meeste mensen wel
zullen weten dat de PvdA bij de
gemeenteraadverkiezingen zowel
de meeste stemmen, als de meeste
winst behaalde dit jaar, willen wij u
op de hoogte brengen van de
uitslag in onze eigen kern.

PvdA GH/ GB
Algemeen
Belang Hulst 6% 1%
18%
CDA
20%

Groot
Hontenisse
29%
Progressief Hulst
8%

SP
15%
VVD
3%

Dinsdag 7 maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Voor ons enige stembureau “Hof ter Nesse” waren er 414 kiesgerechtigden. Toen het stembureau om 21:00 uur sloot waren er 278
stemmen uitgebracht, er waren geen blanco stemmen. Het opkomstpercentage bedroeg 67,15%.De grafiek geeft de uitslag in Ossenisse
weer afgezet tegen die van 2002. Groot Hontenisse (81 stemmen) zou
de grootste partij zijn in Ossenisse, gevolgd door het CDA (56
stemmen) en Algemeen Belang Hulst (51 stemmen). De SP zou bij
ons, als nieuwkomer, de grootste winnaar zijn met 42 stemmen. De
grootste verliezer is Progressief Hulst; zij verloor in ons dorp 40
stemmers en kwam uit op 21 stemmen.

Want in deze ruimte had het stukje
tekst van Hennie moeten staan.
Het is onvoorstelbaar…….en dit
woord is nog niet krachtig genoeg, om
uitdrukking te geven aan het verdriet
over het plotselinge overlijden van ons
redactielid en onze dorpsgenoot
Hennie Bouwman!
Valentijnsdag, een dag die vol liefde
zou moeten zijn, eindigde in verslagenheid. Velen van ons dragen Nel
en de naaste familie een warm hart toe
en dat was zichtbaar tijdens het
afscheid en de begrafenis van Hennie.
Nel vertelde mij dat zij het bijzonder
indrukwekkend vond dat er zoveel
dorpsgenoten aanwezig waren. De
lieve woorden en alle bezoekjes geven
haar steun, warmte en veel kracht. Het
is bijzonder fijn, dat wij als gemeenschap op deze manier om Nel heen
staan en inzien dat afscheid nemen
meer betekent dan vaarwel zeggen.
Wij zullen Hennie en zijn bijzondere
inspiratie missen. Namens de redactie
wensen wij Nel veel sterkte.
Esther Rol
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Belangrijke
Nummers
Politie
Alarmcentrale
Huisartsenpost

0900-8844 / 112
112 / 0118-414444
0115-643000

Omroepzeelandradio:
- kabel 87,6 Mhz - ether 87,9 FM

Zeeuws
“De tiet vliegt”, zei ‘t wuufje en ze
gooide mie d’n wekker.
Kent u ook een leuk Zeeuws
spreekwoord, spreuk of gezegde. Geef
het aan ons door ter bevordering van
de inburgering op de Snis.

Digitale versie
U kunt onze kleine redactie kosten en
moeite besparen door u aan te melden
voor de digitale versie van deze
nieuwsbrief. Een eenvoudig e-mailtje
(‘digitale versie’, uw naam en adres)
naar de redactie is voldoende. U
ontvangt dan voortaan de nieuwsbrief
via uw email in pdf-formaat.
Email: acef@zeelandnet.nl

Colofon
Verschijning: 4x per jaar in een oplage
van 200 st.
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging: Alex de Waal
Correspondentieadres: Weststraat 1a,
4589 RM Ossenisse
Redactie: Esther Rol, Robert Doedee,
Petra Schelle, Jeroen van Loon
Volgend nummer: half juli 2006
Sluitingsdatum redactie: 31 juni 2006

Carnaval 2006
Het zit er weer op, het carnaval der Ossekoppen. We kunnen terug
kijken op een mooi en bijzonder jaar. Mooi, vanwege het weer dat ons dit
jaar gelukkig niet in de steek liet en ook vanwege de geweldige mooie
optocht die weer op Ossenisse te bewonderen viel.
Bijzonder, omdat zoals wellicht iedereen bekend is, we enkele dagen
voor carnaval werden benaderd door Endemol/Talpa of we als
Ossekoppen wilden meewerken aan het programma Big Brother. Er
wordt in dit programma geld ingezameld voor het Mappa Mondohuis,
een tehuis voor ongeneeslijk zieke kinderen. In dit programma, werd ons
beloofd, zouden we de opbrengst mogen aanbieden van een actie voor
een goed doel. Natuurlijk wilden wij als Ossekoppen hieraan wel
medewerking geven.
Per koerier werden drie collectebussen bezorgd, met de bedoeling om
tijdens carnaval zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.
We zijn hier dan ook mee begonnen op de vrijdagavond tijdens de
sleuteluitreiking op de gemeente. Burgemeester J.F. Mulder was de
eerste die een duit in het zakje mocht doen. Daardoor kregen we ook
belangstelling van BN/De Stem, die als illustratie onze opgeknapte boot
wel onder de aandacht wou brengen.
Tijdens de eerste dagen van carnaval hebben we dus gecollecteerd voor
dit goede doel. Zo zijn we gewend om op zondagochtend samen met
onze vrienden van de Kloorianen de mis te bezoeken. Tijdens deze
dienst hebben we op ons speciaal verzoek ook de collecte in de kerk
mogen houden. Op maandagmiddag, na de optocht van Terhole, zijn 4
van onze leden, te weten Nadine, Heidi, Vivian en Marcha naar
Aalsmeer vertrokken. Terwijl wij genoten van onze heerlijke maaltijd in
Herberg de S'nis, werd via sms'jes bijgehouden waar ze vertoefden en
wat ze beleefden. Tussen alle bekende Nederlanders uit Big Brother
rondlopen doe je immers niet elke avond!
We hebben onze drie volle collectebussen overhandigd met een totale
opbrengst van 670,00 euro! Een prachtig bedrag voor de korte tijd die we
maar konden collecteren. We willen dan ook van de gelegenheid gebruik
maken om een ieder die hier een steentje aan heeft bijgedragen, bij deze
hartelijk te bedanken.
De tijd dat onze dames in beeld kwamen, was maar van korte duur. Maar
heel de entourage er omheen was een grote belevenis. Ze hebben dan
ook nog uitgebreid nagekaart met alle BN'ers, waarbij ook de nodige
souvenirs mee naar huis zijn gebracht. Omstreeks half 2 's nachts, na
nog een lekkere Belgische MacDonalds, troffen we onze televisiehelden
weer aan in de zaal van de Linde. We hebben dan ook na zo'n bijzondere
avond met zijn allen nog een geweldig feestje gevierd, dat eindigde met
koffie tralala aan de Rijkendijk.
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Dorpshuis
Hof ter Nesse
Wekelijks:

Dinsdag
19:30 u.

Aerobic

Woensdag
20:00 u.

Country Line Dance

Agenda:

April
9-4
12-4
14-4
29-4

Schieting & Club Gaaibolling
Openbare vergadering Dorpsraad
Oefenavond Country Line Dance

Club Gaaibolling / Koninginnendag

Mei
13-5 Schieting (Koning der koningen)
aansl. Vrije Schieting
19-5 Oefenavond Country Line Dance
20-5 Dansavond Stijldansen
Elke ochtend als ik naar mijn werk rijd staat hij er weer, lijn 489. Om 28-5 Schieting & Club Gaaibolling

Lijn 489

eerlijk te zijn heb ik het er nog nooit op zien staan, lijn 489. Maar volgens
Connexxion heet hij zo. Wij kennen hem als de buurtbus. Een team van
vrijwilligers rijdt rond met deze bus. Van Ossenisse naar Kloosterzande,
door naar Kuitaart, Lamswaarde, Kruispolderhaven, Paal, Graauw,
Zandberg, Hulst (maar liefst 7 haltes, wat een wereldstad) om te
eindigen in Clinge.
Hier vertrekt hij om 8.06 uur, 10.36 uur, 12.36 uur, 14.36 uur en 17.00
uur. In 6 minuten sta je in Kloosterzande, in 40 minuten in Hulst en
mocht je naar Clinge willen dan duurt dat 55 minuten. De auto gaat iets
sneller, maar dan moet je zelf rijden. Nee, de buurtbus is een prima
alternatief.
De terugweg is wat ingewikkelder. Daar hebben ze een ingewikkeld
schema voor gemaakt. Het komt er op neer dat je bus wel 5 keer in
Ossenisse arriveert, maar de eerste keer start hij in Graauw, de tweede
keer in Hulst en de laatste drie keer in Clinge. Aankomsttijden op de
Snis zijn 7.55 uur, 10.36 uur, 12.36 uur, 14.36 uur en 16.55 uur.
De buurtbus, een prachtig initiatief. Een uitkomst voor inwoners van de
kleine kernen die geen auto (meer) hebben. En ik heb vooral veel
waardering voor de vrijwilligers die met de buurtbus rondrijden: een
grote pluim.

Frans de Bruyn

Juni
10-6 Dansavond Stijldansen
11-6 Schieting & Club Gaaibolling
(kermis)

30-6 Oefenavond Country Line Dance

Juli
2-7 Schieting & Club Gaaibolling
15-7 Dansavond Stijldansen
Voor nadere inlichtingen: Peter Rotier
beheerder Hof ter Nesse 0114-682869

Buurtbus
Ossenisse naar Clinge
via Kloosterzande - Graauw - Hulst

Maandag t/m vrijdag vertrektijden:
8:06 u.
10:36 u.
12:36 u.
14:36 u.
17:00 u.
Enkele rit, vol tarief € 1,50 (kan als retour
worden gebruikt als u reist binnen 1 zone)
Enkele rit, reductietarief € 0,90
(kinderen 4-11 jaar en 65-plus)

Onze gemeenschap heeft helaas afscheid
moeten nemen van een ster, een markante Voor compleet reisadvies kunt u bellen
met 0900-9292 (€ 0,70 per min.)
man. Want wie kende Frans niet.
Altijd in voor een praatje en een gezellige
gedag. Hij werkte mee aan de documentaire “Het geheim van Ossenisse' en werd mede hierdoor beroemd in
Heeft u een bijdrage voor deze
Ossenisse en ver daarbuiten. Wij zullen hem missen.

Bijdragen

nieuwsbrief? Mail, bel of schrijf de
redactie (zie colofon). Uw inzendingen
zijn van harte welkom.

april 2006

Oude poes
is dood,
Oude Poes was heel oud, ongeveer 18
jaar. Toen ik het huis kocht vroegen
Bram en Anjo of de kat mocht blijven.
Ze vonden het zonde voor het beest
haar mee te nemen naar hun nieuwe
woning. Het was een buitenkat, ze at
en sliep in de schuur. Ik had het niet zo
op katten maar schwa, laat ze blijven.
En Poes en ik raakte eerst aan elkaar
gewend en daarna aan elkaar gehecht.
Ze liep mee als ik de hond uit liet. Ze
lag in het zonnetje als ik in de tuin aan
het krauwen was. Best leuk zo'n kat.
Al snel kwamen er nog een paar katten
bij. En Poes vond het allemaal best.
Poes heette eigenlijk helemaal geen
Poes. Hoe ze wel heette weet ik niet.
Maar al snel ging ze er wel naar
luisteren.
De laatste jaren werd Poes echt oud.
Ze zag niet meer zo goed, ze bewoog
steeds strammer, ze werd (zeer)
slechthorend. En dat is haar fataal
geworden.
Ze is helaas niet gestorven door
ouderdom. Ze is waarschijnlijk aangereden door één van die mensen die
het nodig vinden te racen op de
Lageweg. Zo iemand die denkt dat de
maximumsnelheid niet voor hem, of
haar, maar waarschijnlijk hem, geldt.
Het is mijn tweede kat die nu
overreden is. En nog eens twee andere
katten heb ik dood voor mijn huis
aangetroffen sinds ik hier woon. Maar
blijkbaar is dat allemaal niet zo erg.
Er zal eerst een stramme, slechtziende, slechthorende dorpsgenoot
aangereden moeten worden, of een
onoplettend kind, voordat er iets
gebeurd.
Ik wil geen verkeersdrempel in het
dorp.
Ik zou gewoon willen dat iedereen
zich aan de maximumsnelheid houdt,
want dan kan je makkelijk op tijd
stilstaan als er iets of iemand oversteekt.
Jeroen van Loon
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Van de dorpsraad
Een terugblik naar de jaarvergadering van de dorpsraad die op 19
januari werd gehouden in Hof ter Nesse. Maar liefst 70 mensen
mochten we begroeten in het dorpshuis!
De evaluatie van de dreigende calamiteit met een schip op de
Westerschelde deed het nodige stof opwaaien. Er werden een paar
bruikbare suggesties gegeven richting gemeente om in de toekomst
nog beter te reageren en communiceren in dergelijke situaties.
Door wethouder Pauwels werd plan Perkpolder nog eens toegelicht.
Wanneer het plan doorgaat hoopt Ossenisse ook een graantje mee te
pikken van de bedrijvigheid die dit met zich meebrengt. Wethouder
Pauwels heeft ook nog een toelichting gegeven op de
nieuwbouwmogelijkheden in Ossenisse. Daarbij moedigde hij de
aanwezigen aan om vooral bij de gemeente aan te kloppen met
nieuwbouwplannen.
Wethouder de Deckere ging in op de voortgang van de buurtbus.
Helaas blijft het aantal gebruikers nog onder de afgesproken norm.
De gemeente Hulst voert een actief kleine-kernen-beleid. Het is de
bedoeling dat er per kern een dorpsplan wordt gemaakt.
Verder is de gemeente Hulst bezig met de voorbereidingen op de
komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit
houdt onder andere in dat een aantal zaken die nu geregeld zijn in de
AWBZ, voortaan onder verantwoordelijkheid van de gemeente
komen.
De volgende vergadering van de dorpsraad zal 12 april plaatsvinden
in het bovenzaaltje van Hof ter Nesse. De vergaderingen zijn
openbaar en wij nodigen u uit hierbij aanwezig zijn. De vergadering
begint om 19.30 uur.

Waterschap plaatst
gemoderniseerd persgemaal
op de Lageweg

