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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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De oude timmerwerkplaats
deel 1

De oude timmerwerkplaats
deel 2

Van de Dorpsraad ...

Charlotte & Sophie
Charlotte en Sophie zagen bijna 17 jaar geleden het daglicht. En nu worden ze rondgereden in een kinderwagen. Daar klopt iets niet. Nieuwsgierig als ik ben wil ik er het fijne van weten. Dus toog ik naar het
huis van Wim en Corrine om achter het naadje van de kous te komen.

Charlotte en Sophie zijn zusjes. De kortharige teckels kwamen als
zeer kleine puppies in huize van Baarle. Ze konden rondlopen in een
schoenendoos. Nu zijn ze, zeker voor een rashond, hoog bejaard. En
het gezegde dat de ouderdom met gebreken komt geldt ook voor de
zusjes. Charlotte kampt met overgewicht door medicijnen die ze moet
slikken voor hernia en Sophie is een mooie slanke dame maar wel
bijna blind. De dames kregen steeds minder zin om te wandelen. Corrine kreeg het idee om ze mee te nemen in een kinderwagen. Om het te
proberen toog ze naar de Kringloopbeurs om voor een habbekrats een
kinderwagen aan te schaffen. En jawel, de dames vinden het heerlijk.
Op een leuke uitlaatplek kunnen de beestjes een tijdje rondsnuffelen
en andere dingen doen die honden nu eenmaal tijdens het uitlaten
doen. Charlotte is wat sneller moe dan Sophie en zit meestal wat sneller terug in de wagen. Sophie snuffelt vrolijk verder.
Wim bekent dat hij in het begin wel wat moeite had om achter een
wandelwagen met twee teckels te lopen. Maar hij zette zijn gêne al rap
opzij omdat hij moest bekennen dat het een uitkomst is.
Ze krijgen leuke reacties als ze met Charlotte en Sophie door het dorp
lopen. Ik heb ze gezien en het is gewoon een koddig gezicht.
Leuke anekdote: een voorbijganger die dacht “waar beginnen die
mensen aan op hun leeftijd”. Een gedachte waar hij ook smakelijk om
moest lachen toen hij Charlotte en Sophie zag.

Zaalvoetbal
‘Sporting HTN’
Het was in het café dat het ineens
op tafel lag: laten we gaan zaalvoetballen. Iedereen was meteen enthousiast en om een en ander te financieren werden er gelijk sponsors
gezocht en gevonden. Hof ter Nesse
bood zich aan als hoofdsponsor en
is als zodanig terug te vinden op de
shirts. Café Tommy zorgde als cosponsor voor de tassen.
Het zaalvoetbalteam ‘Sporting
H.T.N.’ (Hof Ter Nesse) is beide
sponsors dan ook erg dankbaar. Ze
hebben momenteel al twaalf leden,
onder wie Kelvin Bonne uit Ossenisse.
Ze spelen tegen andere teams uit de
regio en niet zonder succes. De eerste wedstrijd verloren ze weliswaar
van ‘Neckermann / Stuntmarkt’;
de tweede wedstrijd tegen ‘Rue du
Nord / Micro’ werd gewonnen.
7 oktober 20:45 u. speelt ‘Sporting HTN’ tegen ‘De Landbouw’ te
Axel.
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Belangrijke
Nummers
Politie		
0900-8844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118-414444
Huisartsenpost
0115-643000
Omroepzeelandradio:
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

Zeeuws
“Kan’k is wa van ou bezen ...?”
Vertaald:
“Kan ik eens iets van jou gebruiken?”
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 eenvouding
e-mailtje (‘digitale versie’, uw naam
en adres) naar de redactie is voldoende. U ontvangt dan voortaan
de nieuwsbrief via email in pdf-formaat (Adobe - Arcobat-reader).
Email: snisser@zeelandnet.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Bibliotheek
en St.Antonius.

Colofon
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oplage van 400 stuks
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Snisjèrs: Dolly & Bill

Oktober 2006

Engels zangduo neergestreken in Ossenisse? Nee, het is een schippersechtpaar mét huiseend. Dolly en Bill hebben na 16 jaar wonen op een
zeilschip, gekozen voor de vaste
wal. Weliswaar dicht bij “open”
water, wat een van de wensen
was toen ze op zoek gingen naar
een rustig plekje. Verder wilden
ze liefst ver van de snelweg wonen en zochten ze een huis met
veel ruimte om te kunnen klussen
en voor opslag van hun spullen.
Want je kunt je voorstellen dat
dat op een schip niet echt aanwezig is.
De plek die ze zochten, hebben
Bill en Dolly gevonden in de
Dorpsstraat van Ossenisse. Ze
hebben meteen een schuur geplaatst, zodat het nodige gereedschap voor de renovatie van hun
huis makkelijk uitgestald kon
worden. De schuur is in oude
stijl opgetrokken, passend bij het
huis, met gepotdekselde zwartgeverfde planken.
Dolly en Bill zijn creatief en handig, wat goed van pas komt bij de toch
wel uitgebreide verbouwing die ze begonnen zijn. Toen ze dit huis
op internet zagen, waren ze er meteen verliefd op. Dit kwam vooral
door de authentieke elementen die het huis heeft, zoals de oude timmerwerkplaats met nog de oorspronkelijke werkbank. De sfeer
van het dorp sprak ook aan, “gemoedelijk”, noemen Dolly en Bill
het vooral.
Dolly en Bill zijn allebei geboren
in Den Haag. Ze hebben elkaar
in de haven van Hellevoetsluis
leren kennen, waar Dolly door
Bill gered werd toen ze een gat
bikte in een stalen vlet die daarna
langzaam begon te zinken. Met
dit avontuur begonnen hun gezamenlijke avonturen op hun zeilschip, waarmee ze zowat de hele
wereld hebben rondgevaren. Op
de Azoren, waar ze al vaker geweest waren, is uiteindelijk hun
schip gestrand. In een storm is
het schip te pletter geslagen tegen
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de kade. Geholpen door de plaatselijke bevolking, onder wie vrienden
die ze op eerdere reizen gemaakt hadden, konden Dolly en Bill
nog net op tijd van boord
komen. Dat gold niet voor
Miep, die ze in alle hectiek uit het oog verloren
waren. Dus de dagen erna
was het hele eiland op zoek
naar .... een eend! Miep is
gelukkig
teruggevonden
en kon per vliegtuig mee
terug naar Nederland, wat
onderweg voor nogal wat
hilariteit zorgde onder de
andere reizigers. “Miep
is waarschijnlijk de enige
eend, die de wereld is rondgereisd zonder zelf te vliegen of te zwemmen”, zoals
Dolly altijd zegt. Miep heeft
overigens in Ossenisse ook
al gezorgd voor de nodige
ophef, toen ze ervandoor
was naar een boerenschuur
verderop in de straat. Ga dan je nieuwe buren maar eens uitleggen dat
je je huiseend kwijt bent!
Na hun hachelijke avontuur op de Azoren, hebben Dolly en Bill hun
andere huisdier leren kennen: Flora, een zwerfhond, die hen overal
op het eiland volgde. Flora is aanvankelijk bij vrienden op de Azoren
achtergebleven, maar afgelopen februari “even” opgehaald door Dolly
en Bill. Flora woont dus inmiddels
ook in Ossenisse.
Bill werkt nu als nautisch verkeersleider in Hoek van Holland. Hij doet
dit parttime, een half jaar werken en
een half jaar vrij, zodat er genoeg
tijd overblijft voor verbouwen en genieten van het huis. Dolly heeft een
bedrijfje in “cowboy horsegear”; ze
ontwerpt, maakt en repareert leerwerk, zoals paardenhoofdstellen,
hondenhalsbanden en tassen. Zo
krijgt de oude timmerwerkplaats,
naast de functie van slaapkamer,
een nieuwe creatieve bestemming
als leerwerkplaats!

Oude timmerwerkplaats

Het huis van Dolly en Bill stamt uit
1913 en is een voormalige timmerwerkplaats. Dolly en Bill hebben
het gekocht van Lieske, voormalig kosteres in Ossenisse. De vader
van Lieske had als timmerman zijn
werkplaats aan de straatkant bij de
openslaande deuren waar nu een
raam is aangebracht. Hierboven is
het originele raampje nog te zien,
waarlangs hout werd aangevoerd.
Zo zijn er meer oorspronkelijke elementen die Dolly en Bill in tact hebben gehouden of zelfs in ere hebben
hersteld bij de renovatie, zoals het
balkenplafond en de steile houten
trap. In de aanbouw is nog een wateropslagput, deze stond oorspronkelijk tegen de achterkant van het
huis, net als het varkenshok. De
oude aanbouw is inmiddels vervangen door een sfeervolle, gepotdekselde uitbouw, die mooi aansluit op
het huis. Het varkenshok is in originele staat gebleven. De voorkant
van het huis is volledig in oorspronkelijk staat hersteld. Binnen worden
de voorzieningen aan de moderne
eisen aangepast met, zoveel mogelijk, behoud van de oude stijl.
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Dorpshuis
Hof ter Nesse
Wekelijks:
Dinsdag
19:30 u.
Woensdag
20:00 u.

Aerobics
Country Line Dance

Agenda:
Oktober
13-10 Oefenavond Country Line Dance
29-10 Schieting
November
11-11 Oefenavond Country Line Dance
19-11 Bingo (13:30u.)
26-11 Schieting & Gaaibolling
December
02-12 Dansavond Stijldansen
17-12 Club Gaaibolling (14:30 u.)
22-12 Oefenavond Country Line Dance
24-12 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 14:36 17:00
Enkele rit, vol tarief  1,50 (kan als

retour worden gebruikt als u reist binnen 1 zone)

Enkele rit, reductie tarief  0,90
(kinderen 4-11 jaar en 65+)

Voor compleet reisadvies 09009292 ( 0,70 per min.)

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

Van de Dorpsraad ...

Oktober 2006

In de vorige editie van de Snisser Courant kondigden we al aan dat
we verkiezingen willen organiseren voor nieuwe bestuursleden van
de dorpsraad. Doordat twee bestuursleden onlangs zijn gestopt, zijn
er op dit moment 3 leden over: Ineke Elbers (voorzitter), Rudi Vink
(penningmeester) en Elly Cappendijk (secretaris). Rudi is het vaste
bestuurslid, Ineke en Elly zijn ad-interim, tussentijds toegetreden. Zij
stellen zich beiden verkiesbaar. Graag zouden we een bestuur hebben
dat bestaat uit 5 leden. Er zijn dus 4 vacatures.
De burger is door alle centralisaties van bestuur steeds verder van beleidsbepalers af komen te staan. De nieuwe ontwikkelingen in Nederland richten zich steeds meer op de actieve burger. Er wordt actief beleid gezet op het ontwikkelen van daadwerkelijke medezeggenschap.
De actieve burger gaat meer zeggenschap krijgen in allerlei raden. Anders gezegd de overheid heeft actieve burgers nodig om de problemen
van de toekomst te lijf te gaan.
In deze ontwikkeling gaan ook dorpsraden (zie b.v. uitspraak burgemeester J.F. Mulder in zijn nieuwjaarsspeech) een belangrijker rol innemen. Een goede organisatie van een gemeenschap geeft meer grip
van de burger op zijn leefomgeving. Het levert de burger niet alleen
een kanaal waar hij zijn onvrede kwijt kan maar ook een mogelijkheid
constructief mee te werken aan oplossingen. Het is niet alleen de taak
van de gemeente om ons een goed leefklimaat te geven, wij kunnen
ook veel zelf doen.
Om een zo effectief mogelijke dorpsraad te krijgen hebben we een
aantal kandidaten nodig waaruit gekozen kan worden. Wij verzoeken
u dan ook dringend na te denken of u zelf iemand bent die zich voor
deze raad beschikbaar wilt stellen of dat u iemand aan kunt moedigen
dit te doen. Wij hebben ook behoefte aan de oudere en de jongere
kandidaat.
Bij voldoende kandidaten stellen wij voor op de dag van de 2e kamerverkiezingen ook verkiezingen voor onze dorpsraad te houden.
Voor informatie en aanmelding: Ineke Elbers 0114 681931 of i.elbers@
wanadoo.nl .

