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Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in en rondom Ossenisse.
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Herberg de Snis
vijfjarig jubileum

Van de Dorpsraad

Natuurontwikkeling
Knuitershoek

Snisser: Patricia Seij
Sinds juli 2004 is Patricia terug in het Zeeuwse, op
een plek waar ze als kind al van droomde. Patricia is
geboren in Kloosterzande, wilde kapster worden of
juf, maar op de middelbare school in Hulst
ontdekte ze andere talenten. Biologie vond Patricia leuk en het helpen
van mensen. Ze deed ook EHBO. Met de ambitie om ooit bij Artsen
Zonder Grenzen te werken, ging ze Geneeskunde studeren in Gent.
Patricia vertrekt uit de beschermde omgeving van Zeeuws-Vlaanderen
en verruimt haar blik op de wereld. Dat was goed voor haar, want, zoals
ze zelf zegt, was ze een beetje naïef. Ze vertelt over het grappige voorval
in Hulst, toen ze een jaar of 13 was: een Belg vroeg aan haar waar de
coffeeshop was, waarop Patricia de dichtstbijzijnde lunchroom
aanwees en zei: "Daar kun je heen voor koffie en gebak".
Na een paar jaar studie in de grote stad, eerst "op kot", later met Jan in
zijn huis in Gent, is Patricia een hoop ervaring wijzer. Ze werkt nu drie
dagen per week als huisarts in Terneuzen en gaat nog tot maart 2007
een dag per week naar Rotterdam om haar specialisatie af te ronden.
Patricia wil haar kinderen net zo'n onbezorgde jeugd geven als ze zelf
heeft gehad en ziet ook haar toekomst als huisarts in ZeeuwsVlaanderen. Bovendien had ze als kind al de wens om op een
boerderijtje te wonen, dus toen de kans kwam om deze plek in
Ossenisse te kopen, twijfelde ze geen moment. Patricia dacht terug aan
het strand bij Kreverhille waar ze als kind vaak naar toe ging. Haar
vader komt van Kreverhille, dus Patricia ging eigenlijk terug naar haar
"roots". Nu woont ze alweer twee jaar met Jan en de kinderen in
Ossenisse. Luka van drie en Romy, die hier vorig jaar geboren is,
kunnen volop buiten spelen met de geiten, kippen en jonge poesjes.
Jammer genoeg komt Patricia door haar drukke werkzaamheden
weinig aan haar hobby's toe. Ze houdt erg van tuinieren en boetseren.
Ondanks haar drukke leven, geniet ze enorm van de rust hier en het
landschap; zodra het lekker weer is, is ze buiten met de kinderen. In
Ossenisse heeft ze elke dag het gevoel dat ze op vakantie is!
Petra Schelle

Ossekop
Bellefleur Large Mouche
Aha carnaval.
Nee dus, dit stukje gaat niet over
dwaze dames op een boot. Het gaat
over een appel. Er is een oud appelras
dat de Ossekop heet. Of zoals de
Belgen hem ook wel noemen: de
Bellefleur Large Mouche.
Door de commerciële fruitteelt wordt
hij niet meer gebruikt. Maar je komt
hem soms nog tegen in een oude
hoogstam bongerd. Je kunt hem nog
steeds kopen bij gespecialiseerde
kwekers.
Het is een redelijk groeiende boom,
die na een flink aantal jaren een grote
brede kruin krijgt. De Ossekop bloeit
vrij laat en de vruchten zijn dan ook
laat rijp: half oktober. De vruchten
zijn redelijk houdbaar. Mits je ze niet
te rijp plukt, kan je ze bewaren tot
maart. De appel zelf is groot en rood
(met wat geel) van kleur. Hij is matig
sappig en mild zuur en fris van smaak.
Je kan hem eten als handappel, maar
hij is ook geschikt als moesappel of om
bijvoorbeeld cider van te maken. En zo
eindigen we net als met carnaval met
drank, ALAAF!!
Jeroen van Loon
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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
“Biet ‘m as ik ‘m aai”.
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 oktober 2006
Sluitingsdatum redactie: 30-09-2006

Vijfjarig jubileum
Het is alweer 5 jaar geleden dat Mario en Carolien Café Restaurant
Herberg de S'nis overnamen. Mario en Carolien hebben hun ideeën in
de loop der jaren uitgewerkt en het restaurant op de Zeeuwse kaart
gezet. De Herberg wordt druk bezocht door een gemêleerd publiek en
het is er culinair genieten met Mario achter het fornuis. “Wij kunnen
rustig stellen dat onze wens om meer bekendheid te geven aan dit
restaurant is uitgekomen. We hebben de afgelopen jaren een goede
naam in de regio weten op te bouwen. Daar hebben we natuurlijk heel
hard voor gewerkt en het is zeker de moeite waard geweest. We hebben
een grote groep enthousiaste klanten die ons met grote regelmaat
weten te vinden en dat geeft veel voldoening”, vertelt Carolien.
Op 5 mei 2001 begonnen de twee ondernemende mensen aan de
nieuwe uitdaging. Nadat zij stopte met Bistro “De Pirot” in Hulst
kwamen zij naar Ossenisse. Carolien: “Het is een hele stap voor ons
geweest om met iets nieuws te starten. Je moet altijd afwachten hoe
zoiets ontvangen wordt. Maar veel klanten die ons vroeger in Hulst
bezochten, komen nu ook naar Ossenisse en dat is natuurlijk heel erg
fijn. Eigenlijk wordt hiermee bevestigd dat wij een goede culinaire
kwaliteit en service bieden, en dat is iets waar wij natuurlijk altijd naar
streven en willen waarborgen.”Voor onze gemeenschap is het caférestaurant naast een goede eetgelegenheid ook een wekelijkse
ontmoetingsplaats. Veel dorpsgenoten komen iedere zondagavond
samen in het café. Een gezellige afsluiting van het weekeind of
misschien wel het begin van de week, waar onder het genot van een
drankje wordt bijgepraat en wordt gebiljart. “Zondagavond is een
ontspanningsavond voor zowel onze dorpsgenoten als voor ons. Het is
altijd een gezellige avond voor ons en wij sluiten altijd samen met onze
dorpsgenoten een druk weekeind af", lacht Carolien.
Esther Rol
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Van de Dorpsraad
Ook in deze editie van de Snisser Courant een stukje van de dorpsraad.
Sinds de vorige uitgave is de dorpsraad weer bijeen geweest op 12 april
jl. Dit was de eerste keer dat de vergadering openbaar was en gehouden
werd in Hof ter Nesse. Door een communicatiefout werd aan enkele
belangstellenden gezegd dat de vergadering pas de volgende week zou
plaatsvinden. Jammer! Voor alle duidelijkheid nu nogmaals de data
voor de overige vergaderingen in 2006: 13 september en 13 december.
Beide keren zullen de vergaderingen plaatsvinden in Hof ter Nesse.
Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom!Zoals u wellicht al
gezien hebt, zijn de trappen, picknicktafels en afwerking bij de
dijkovergangen bijna klaar. We hopen dat u weer met plezier gebruik
kunt maken van deze voorziening.
De dorpraad gaat met z'n tijd mee en zal binnenkort ook te vinden
zijn op internet: www.dorpsraadossenisse.nl. Op deze manier willen
we belangstellenden op de hoogte brengen van de werkzaamheden
van de dorpsraad. Het is de bedoeling dat u op deze site bijvoorbeeld
de verslagen van de vergaderingen kunt vinden. We zijn nog volop
bezig de site in te richten. We zouden het leuk vinden als op de site
ook veel foto's van Ossenisse te vinden zouden zijn. We willen dan
ook een beroep doen op de inwoners van Ossenisse om foto's
beschikbaar te stellen. De foto's kunnen bij u worden opgehaald en
worden ook weer keurig terugbezorgd. Ook kunt u foto's afgeven bij
de voorzitter, Grindweg naar Hontenisse 10.
Verder is de dorpsraad ook nog bezig met de aanschaf van enkele
speeltoestellen. Het is de bedoeling dat er in het najaar officiële
verkiezingen zullen worden gehouden voor de dorpsraad. Hierover
zullen we u te zijner tijd nog verder informeren.
Heeft u nog vragen of suggesties, schroom dan niet om contact op de
nemen met de leden van de dorpsraad. De voorzitter, mevrouw Ineke
Elbers, is telefonisch bereikbaar op nummer 681931.

Overwinning
voor Rudi Vink!
Tijdens de kermis heeft Rudi Vink
zijn gewaagde Snisser tegenstanders overwonnen op het
Snisser Biljart Toernooi 2006. Met
deze bijzondere prestatie behaalde
hij de glorieuze titel “Snisser
Biljartkampioen 2006”. Met
achttien inschrijvingen, waaronder
veel jeugdige spelers, werd het
kampioenschap een groot succes.
Tot in de late uurtjes werd de strijd
gestreden en met een spannend
eindduel overwonnen door Rudi
Vink, die zijn medefinalist Niels
versloeg.

Puzzelfietstocht
groot succes
De puzzelfietstocht die Herberg de
Snis organiseerde op tweede
pinksterdag werd een groot succes.
Mede namens de inzet van Mattie
en Cristine Tomassen hebben vele
dorpsgenoten een onvergetelijke
dag beleefd. De 25 kilometer lange
tocht voerde langs allerlei
puzzelvragen die goed beantwoord
moesten worden. Eén fietskoppel
had alle vragen goed en mocht zich
winnaar noemen. Een bijzondere
prestatie zette Mieke Rademakers
neer, die met haar hoge leeftijd de
hele tocht heeft uitgereden.
Esther Rol
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Dorpshuis
Hof ter Nesse
Wekelijks:

Dinsdag
19:30 u.

Aerobic (vanaf sept.)

Woensdag
20:00 u.

Country Line Dance

Agenda:

Juli
15-7 Dansavond Stijldansen

Augustus
13-8 Schieting & Club Gaaibolling
19-8 Oefenavond Country Line Dance
26-8 Dansavond Stijldansen

September
3-9 Schieting & Club Gaaibolling
9-9 Oefenavond Country Line Dance
13-9 Vergadering Dorpsraad

Oktober
1-10 Schieting & Club Gaaibolling
7-10 Dansavond Stijldansen
13-10 Oefenavond Country Line Dance
29-10 Schieting
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 10:36 12:36 u.
14:36 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)

Voor compleet reisadvies kunt u bellen
met 0900-9292 (€ 0,70 per min.)

Bijdragen
Heeft u een bijdrage voor deze
nieuwsbrief? Mail, bel of schrijf de
redactie (zie colofon). Uw inzendingen
zijn van harte welkom.

Natuurgebied Schor van
Ossenisse en Molenpolder
Misschien bent u er al eens langs gefietst en heeft u staan kijken naar
grazende koeien bij de drinkpoel in het ruige grasland of naar de vele
vogels die fladderen tussen de natte en droge stukken. Dit nieuwe
natuurgebied tussen de Westerscheldedijk en Knuitershoek is
ingericht ter compensatie van natuurverlies door de tweede verdieping
van de Westerschelde. Het Schor van Ossenisse is bij de uitvoering van
de dijkverzwaring in 1962 ingepolderd en werd gebruikt als grasland en
bouwland. Samen met de naastliggende 10 ha van de Molenpolder is
het totale gebied van 26 ha inmiddels als zoetwater-natuurgebied
ingericht. De inrichting is uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied,
het beheer is in handen van Staatsbosbeheer.
Door de hoge ligging van het maaiveld en de opbouw van de bodem was
het gebied niet geschikt voor de ontwikkeling van zoute of brakke
natuurwaarden door zoute of brakke kwel uit de ondergrond. De
ontwikkeling van natte, zoete natuurwaarden is wel mogelijk. Het
gebied ontwikkelt zich tot een reliëfrijk, open graslandgebied, met veel
variatie in begroeiing. In de winter staat een groot deel van het gebied
onder water, in het voorjaar valt het langzaam droog. Zo krijg je
variatie van overstromingsgrasland en vochtig grasland naar droog
grasland.
Als gevolg van de relatief voedselrijke bodem en het hoge vochtgehalte
is de natuur hier productief. Veel vogels profiteren hiervan. In het
voorjaar broeden op de droogvallende delen weidevogels als tureluur,
slobeend, bergeend, grutto, scholekster en wintertaling. Op de hogere
delen broeden veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper en mogelijk
kwartel. In de winter vormt het gebied een rust- en foerageergelegenheid voor soorten als kievit, smient, goudplevier, wulp en
kolgans. Er vindt seizoensbegrazing plaats door runderen of paarden,
waardoor plaatselijk ruigere begroeiing ontstaat. Deze begroeiing
vormt samen met struweel op de omliggende dijken het leefgebied voor
verschillende kleine zoogdieren zoals dwergmuis, aardmuis,
ondergrondse woelmuis en veldspitsmuis. Gezien het grote belang van
rust voor vogels zal het gebied niet toegankelijk zijn voor mensen. Wel
is vanaf de weg langs de zeedijk, of beter nog met de verrekijker óp de
zeedijk, het gebied goed te overzien. Helaas kon vanwege de
verkeersveiligheid het gewenste uitkijkpunt aan de zuidzijde niet
gerealiseerd worden. Aan de noordkant langs de weg is er een
informatiebord geplaatst waarop u kunt lezen wat u zoal ziet.
Petra Schelle

