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Kerstviering Ossenisse
Op zondag 16 december a.s. is het weer zover. Vanaf 14.00 uur is
iedereen weer van harte welkom in het dorpshuis voor de jaarlijkse
kerstviering “Rondom de Kerststal”.
Een traditie die is ontstaan in 1999 met als middelpunt de kerststal
uit onze voormalige kerk. Elk jaar druk bezocht door jong en oud, met
kerstverhalen, samenzang en een overdenking. Dit jaar wordt medewerking verleend door het kinderkoor “De Flooriaantjes” uit Kloosterzande. De organisatie is in handen van het kerkbestuur parochie
Ter Duinen, de K.B.O. en het dorpshuis.
De kerststal is onlangs gerestaureerd en ziet er weer prachtig uit!
Mocht u deze willen bezichtigen en niet in de gelegenheid zijn om
bij de viering aanwezig te zijn, de kerststal verhuist daarna naar de
H. Willibrordus kerk. In onze voormalige parochiekerk vindt ook dit
jaar namelijk in de kersttijd een tentoonstelling plaats van kerststallen. Een mooie gelegenheid om onze kerk nog eens te bezoeken en
onze kerststal te bewonderen. Nadere informatie hierover zal te zijner
tijd worden verspreid.

Van/naar
de basisschool
Wist je dat:
- er meer dan 36 kinderen
jonger dan 12 jaar in Ossenisse
wonen?
- je een tegemoetkoming kan
krijgen voor de reiskosten als je
meer dan 4 km van de basisschool
af woont?
- we eigenlijk recht hebben op
een basisschool?
Nu is een basisschool op Ossenisse
waarschijnlijk niet haalbaar of
wenselijk. Maar waarom geen
vervoer van en naar school in de
vorm van een bus??? We willen
graag inventariseren hoeveel
mensen hier gebruik van willen
maken. Ook al woon je minder
dan die 4 km van school af, het
gaat even om alle kinderen die
in Klooster naar de basisschool
gaan. Voor de vergoeding kun je
kijken op www.gemeentehulst.nl
(formulier leerlingenvervoer).
Informatie:
Pien
Dekkers
tel.
683421
piendekkers@
zeelandnet.nl

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Zo de vakantie is achter
de rug. Nadat het een paar
maanden rustig is geweest,
kunnen we nu de draad
oppakken.

Even een opfrissing:
Voor de Bonte Middag zijn allerlei kinderen druk in de weer
met het thema “circus” en ik heb vernomen dat het met enthousiasme
gebeurt (voor belangstellenden tel.682616).
De werkgroep Verkeer vraagt meedenkers voor meer
verkeersveiligheid op de Snis en Zeedorp, ook als aanvulling in
de werkgroep. De plannen die op de jaarvergadering opgeworpen
zijn, behoeven meer uitwerking. Er moet draagkracht en actieve
medewerking zijn bij de bewoners om vervolgacties te laten slagen.
Informatie: verkeeropsnis@zeelandnet.nl of tel.681931.
Werkgroep Speeltuin: de speeltuin achter Hof ter Nesse is door
de gemeente aan een strenge veiligheidskeuring onderworpen. In
totaal waren er 12 bemerkingen. Eind dit jaar zou het in orde moeten
zijn. Daarna zal het speelhuisje nog opnieuw in de verf gezet worden
en zullen er nieuwe schommels geplaatst worden.
De werkgroep Dorpsfeest heeft al weer subsidie aangevraagd
voor het volgende feest in 2008. Dorpsbewoners die mee willen werken
aan de voorbereiding of ideeën hebben: meldt u!
Vertegenwoordigers van de dorpsraad zijn bezig met
vertegenwoordigers van andere wijk- en dorpsraden zich te verenigen
om de gezamenlijke belangen goed te verdedigen.
Voor alle dorps- en wijkraden heeft onze secretaris Elly
Cappendijk zitting in de WMO-raad. Informatie: tel. 0612248650 of
682116.
De dorpsraad gaat aan de slag met de website en hoopt deze in
januari te kunnen presenteren.
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Snisser courant

Jaargang 2 - Nr. 4 - Oktober 2007

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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Familie Wolfert (Tasmanie)
Jacht rondom Ossenisse

Erwin vd Broek

Kerststal Ossenisse
Dorpsraad

Het theaterduo
Op een mooie nazomermiddag ben ik op bezoek bij Sjoerd en Yvonne.
Zij zijn beter bekend als “het theaterduo”. Het Brabantse accent
horende is een logische eerste vraag: “hoe zijn jullie in Ossenisse
verzeild geraakt?” De ouders van Yvonne hadden een vakantiehuisje
in de Reigerskreek (Hengstdijk). Bijna elk weekend en elke vakantie
waren zij in het Zeeuws-Vlaamse te vinden. En daar heeft zij zulke
goede herinneringen aan, dat de wens om naar deze contreien te
verhuizen al vroeg is gevormd. Sjoerd heeft in zijn jeugd veel in België
gewerkt en de Belgische mentaliteit beviel hem wel. Toen hij Yvonne
leerde kennen vond hij de mentaliteit in Zeeuws-Vlaanderen Vlaams
genoeg. Ze wonen hier inmiddels een jaar en hebben nog geen seconde
spijt gehad van de verhuis.
Sjoerd en Yvonne helpen mee met het opzetten van de Bonte Middag,
maar hebben het zo druk dat zij er maar een aantal keer bij zijn geweest
om adviezen te geven. Maar ze vinden het een geweldig project. Op
mijn vraag waar ze het dan zo druk mee hadden krijg ik een opsomming
van werkzaamheden en projecten waar menigeen acuut overspannen
van zou raken.
Ze geven beiden les aan een school aan de overkant en bij Toonbeeld.
Yvonne gaat een jeugdproductie, “de Golf”, regisseren bij Toonbeeld.
Sjoerd gaat een stuk over piraten regisseren voor kinderen van 9 t/
m 12 jaar, met muziek door de jeugdfanfare in opdracht van Jeugd
Theaterschool Zeeland. Samen zijn ze in opdracht van Scoop
een methode aan het schrijven om theater te leren schouwen voor
basisschoolleerlingen. Sjoerd heeft een entertainmentbureau waar hij
zichzelf en anderen verhuurt aan bedrijven of beursen of cursusbureaus,
etc., om “improvisatie op maat” te verzorgen. Yvonne schrijft
toneelstukken, voornamelijk komedies. Sjoerd heeft onlangs bijrollen
gehad in Onderweg naar Morgen en wat langer geleden in Westenwind.
Ze zijn een vooropleiding aan het opzetten met zang, dans en theater,
zodat Zeeuwse kandidaten meer kans maken toegelaten te worden op
bijv. een kleinkunstacademie. Ze gaan een familievoorstelling maken
waarmee ze hopen te gaan toeren. En dan durven deze mensen te
beweren dat ze hier zo genieten van de rust.

Bonte Middag

Wilma Morcus sprak Sjoerd
aan of hij en Yvonne ook iets
in Ossenisse wilden doen.
Wilma wilde twee vliegen in
één klap slaan: iets leuks in de
wintermaanden voor kinderen en
een manier voor mensen/ouders
om elkaar te ontmoeten. Sjoerd
en Yvonne zijn er heel duidelijk
in wie de eer moet krijgen
voor dit initiatief: Wilma en de
hulpmoeders. Elke week oefenen
ze met de kinderen, maken
kleding en helpen de decors te
maken. Op 27 oktober 2007 om
14:30 komen de kinderen met
hun voorstelling op de planken,
in ons dorpshuis Hof ter
Nesse. U bent hierbij van harte
uitgenodigd om hun optredens te
komen bekijken.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
8:07 10:37 12:37 14:37 16:37

Noodnummers
Politie		
0900-8844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118-414444
Huisartsenpost
0115-643000
Omroepzeelandradio:
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

Zeeuws
“Agter de wjer daor staot een mutteken, en het ronkelt mee zijn koddeken”
Vertaald:
“Achter de heg daar staat een kalf,
en het kwispelt met zijn staart”

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging:
Alex de Waal
Correspondentieadres:
Weststraat 1a, 4589RM Ossenisse
Redactie:
Esther Rol, Robert Doedee, Petra
Schelle, Jeroen van Loon.
Volgend nummer:
januari 2008
Sluitingsdatum copy: 15-12-2007
Email:
info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.
Verschijning:

Snisjèrs: Erwin v.d. Broek
“Een jongensdroom”, noemt Erwin het: een melkkoe geboren op
je eigen bedrijf, die de 100.000 liter haalt. Die droom is onlangs
uitgekomen! Erwin en zijn vrouw Brigit hebben in 1994 een oude
boerderij gekocht in Ossenisse en zijn direct begonnen met het bouwen
van een koeienstal. Met veel heen-en-weergerij naar Brabant en hulp
van hun ouders, konden Erwin en Brigit al snel hun koeien verhuizen
naar de nieuwe plek. Inmiddels heeft het bedrijf 75 koeien en een
melkrobot. Én er komt een tweede stal bij, ook met melkrobot. Maar
het wordt nóg moderner, want er komt ook een “mestmuis” oftewel
strontbrommer, zoals het ding nu al heet. Het is een apparaat dat,
door middel van een voorgeprogrammeerde route, zelf rondrijdt om de
roosters in de stal schoon te houden.

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 ( 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl

2007

De herfst- en wintermaanden laten het rustieke landleven zien
Ons dorp wordt omringd door het prachtige polderlandschap, waar
we ook in de herfst- en wintermaanden volop van kunnen genieten.
Mooie kleurnuances, vergezichten met ruige wolkenpartijen, de ochtendmist die langzaam optrekt. Een verademing in de hectische wereld van vandaag. Neem even de tijd en geniet van onze omgeving;
een herfstwandeling begint in Ossenisse immers bij de voordeur. De
natuur kent vele gezichten. Trek de polders in en voel de rust en de
ruimte waarmee we worden omringd. In dit jaargetij staat ook de jacht
centraal. Het rustieke landleven; de jagers in de polders, turend in
het veld. Een beeld wat velen van ons kennen. Vanaf 15 oktober is
het seizoen geopend voor de jacht op haas en fazant. Van oudsher
geldt de herfst als het jaargetijde waarin het meeste wild wordt gegeten. Ook bij restaurants sieren wildschotels de menukaart. Maar
welke geschiedenis kent de jacht eigenlijk? Vanaf de prehistorie hebben mensen gejaagd. De jacht was in die tijd de basis voor voedselvoorziening, kleding, schoeisel én bescherming. De jacht kreeg door
de eeuwen heen meer beperkingen en vanaf de Middeleeuwen was het
jagen steeds meer bestemd voor adellijke families, door de opkomende
wet- en regelgevingen. Vandaag de dag is de vrije jacht in Nederland
verboden. Er is zelfs een speciaal jachtdiploma in het leven geroepen.
Jager ben je dus pas nadat je een opleiding hebt afgerond. In deze
opleiding wordt aandacht besteed aan kennis van de jachtwetgeving,
wapens, ecologie, wildstand en wildziekten. De meeste jagers jagen
in kleine gebieden voor eigen gebruik, zoals in onze polders. Jagers
in grotere gebieden leveren vaak aan restaurants. Omdat er veel vraag
is naar wild in dit seizoen, wordt wild ook geïmporteerd. Er zijn veel
uiteenlopende meningen over jagen. Sommigen keuren het jagen af en
vinden het dieronvriendelijk, anderen genieten van de diverse wildgerechten. Er zijn voor- en tegenstanders, maar om het beeld van jagers
in onze polders kunnen we niet heen.

De melkrobot registreert en controleert per koe allerlei waarden in
de melk, die Erwin kan aflezen op een computer. Zodra de kwaliteit
afwijkt, kan hij ingrijpen. Als een koe de machine instapt, kan de robot
“zien” welke koe het is en bepalen of ze brokken krijgt. Zodra de koe
eet, gaat het hekje achter haar dicht en kan de machine met behulp
van laserstralen de juiste plek van de spenen vinden. De koe wordt
gemolken en als de machine klaar is, gaat het hek open en loopt de koe
eruit. De koeien kunnen de hele dag vanaf hun matras naar de robot
wandelen. Niet alle koeien gaan graag de robot in, ze moeten het leren
en het moet ook passen bij het karakter van de koe. “Karakter is net
zo belangrijk als goed en langdurig melk geven”, zegt Erwin. Bij het
“koeien punten” wordt daar ook op gelet. Het is een hobby van Erwin:
samen met een aantal collega’s in Zeeuws-Vlaanderen bezoeken ze van
half mei tot december elkaars bedrijven, om de koeien te beoordelen op
FTUB (frame, type, uier en benen). Behalve van koeien, houdt Erwin
ook van muziek en vooral van het gezinsleven. “Het boerenbedrijf is
niet alleen werk, het is een manier van leven”, zegt hij. Brigit heeft
ook nog een baan buitenshuis, ze heeft levensmiddelentechnologie
gestudeerd en werkt bij Cargill. Daarnaast is ze actief bij allerlei
kinderactiviteiten en houdt ze van “skaten”. Erwin en Brigit hebben
drie kinderen: Wout is 4, Pleun is bijna 7 en Luuk is 8 jaar. Zij vinden
koeien ook leuk, vooral Rolly, “de koe met het witte hoofd”, zoals ze
haar noemen.
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
Oktober
elke dinsdag Aerobic (19:30u.)
elke woensdag Country les (20u.)
6-10 dansavond orkest (20:00u.)
12-10 Oefenavond Country (20u.)
20-10 club Kaarten (19:30u.)
27-10 Bonte middag (14:30u.)
28-10 Schieting (14:00u.)
28-10 Gaaibolling (19:30u.)
November
elke dinsdag Aerobic (19:30u.)
elke woensdag Country les (20u.)
10-11 Mosselavond Country
17-11 club Kaarten (19:30u.)
25-11 Schieting (14:00u.)
26-11 Openbare vergadering
Dorpsraad (19:30u.)
28-11 Gaaibolling (19:30u.)
December
di. (4-11-18) Aerobic (19:30u.)
wo. (5-12-19) Country les (20u.)
1-12 dansavond orkest (20:00u.)
16-12 Kerstviering (14:00u.)
21-12 Country Kerstviering (20u.)
23-12 Schieting (14:00u.)
23-12 Gaaibolling (19:30u.)
26-12 Prijskaarten (14u.)
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Agenda Herberg de Snis
Oktober
20-10 Ierse Avond (19:00u.)
November:
02-11 Whisky proeverij
10-11 Mosselavond (19:00u.)
17-11 Wildbuffet (19:00u.)
December:
25-12 Kerstbuffet (15:00u.)
26-12 Kerstdiner (17:00u.)
Agenda St. Voormalige Kerk
November:
1-11 Workshop kerstkaarten maken
(14:00-16:00)
December:
23-12 t/m 30-12 Tentoonstelling
Kerststallen (14:00-17:00u.)
Oproep:
Wilt u uw kerststal tentoonstellen,
reageer dan voor 1 november
(0114-681142 of 06-42399667).

