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Programma
Ossekoppen
Vrijdag 1 februari:
Officiële opening van het carnaval
2008 in de gemeente Hulst in
Hof ter Nesse.
Zaterdag 2 februari:
13.30u.: optocht Vogelwaarde.
’s Avonds ‘on tour’: de Vogelpiek
te Vogelwaarde en de Djerken te
Graauw.
Zondag 3 februari:
10.30u.: viering in de kerk van
de parochie ter Duinen.
13.30u.: optocht Lamswaarde.
Maandag 4 februari:
13.30u.: optocht Terhole.
18.30u.: gezamenlijke maaltijd
in Herberg De S’nis
20.00u.:
kroegentocht
de
Vogelpiek, de Lamsoren, en
diverse cafe’s in Kloorianenland.
Dinsdag 5 februari:
13.30u.: optocht te Klooster.
Zaterdag 9 februari:
Bezoeken van zieken en 80plussers in Ossenisse.
Zondag 10 februari:
Carnavalsdag der Ossekoppen
13.00u.:
limonadebal
en
verkleedwedstrijd.
14.30u.: alternatieve carnavalsoptocht.
15.30u.: carnavalsbal in Hof ter
Nesse.
16.30u.: Teruggave sleutels
17.30u.: Prijsuitreiking van de
optocht in Hof ter Nesse.
’s Avonds hossen en dweilen met
medewerking van d.j. Patrick
Roelands in Hof ter Nesse.
22.30u.:
Officiële
afsluiting
carnaval 2008.

Januari 2008

Sleuteloverdracht Carnaval
dit jaar bij Ossekoppen
Bijzonder voor d’Ossekoppen dit jaar is het feit dat naast de traditionele afsluiting, ook de opening van carnaval 2008 op vrijdag 1 februari
aanstaande in Ossenisse zal plaatsvinden! De diverse kernen in de
gemeente Hulst, die vroeger tot de gemeente Hontenisse behoorden,
hebben als vanouds de sleutel opgehaald op vrijdagavond op het gemeentehuis in Kloosterzande. Sinds een aantal jaren vindt deze overhandiging bij toerbeurt plaats in de diverse kernen zelf.
In 2008 zal op vrijdagavond de opening worden georganiseerd door
d’Ossekoppen. Het wordt een ludieke avond met sketches, speeches
van de diverse Prinsen en van de Prinses en een vrolijke noot van een
dweilband. d’Ossekoppen zijn achter de schermen al geruime tijd bezig
hier een bijzondere avond van te maken. Wat het precies gaat worden
wordt zo lang mogelijk geheim gehouden. Maar dat het verrassend zal
zijn is nu inmiddels wel bekend! Burgemeester Jan-Frans Mulder zal
aansluitend zijn macht overdragen door middel van de traditionele
sleuteloverhandiging. Omstreeks half 8 wordt een ieder dus verwacht
te verzamelen in Herberg De S’nis. Aansluitend zal met dweilband
een rondgang gemaakt worden door het dorp. Om 20:00 uur vangt
de openbare ‘raadsvergadering’ aan. Na de sleuteloverhandiging volgt
een gezellig samenzijn met medewerking van deejay P / Het Feest.
Een ieder is hierbij van harte welkom!
Binnenkort, 18 februari
om half 8, zijn we al weer
toe aan onze volgende
Dorpsraad
jaarvergadering
van
de
Ossenisse - Zeedorp
dorpsraad.
Gebruikelijk
zal dit een vergadering zijn
in aanwezigheid van burgemeester en wethouders, wijkagent en een
vertegenwoordiger van het waterschap. Het eerste deel van deze
bijeenkomst zal bestaan uit de formele vergadering en het tweede deel
willen we weer een thema oppakken.
Steeds meer blijkt dat wij een jong dorp zijn: veel nieuwe inwoners en
een behoorlijk aantal kinderen. De komende jaren zal een toenemend
aantal kinderen hun weg moeten gaan vinden naar de school in
Kloosterzande. De slogan voor dit deel van de vergadering zal daarom
zijn: onze kinderen veilig naar school!! Dit thema kent meerdere
kanten. We kunnen denken aan bijvoorbeeld technische aanpassingen
en handhaving maar ook aan gedragsbeïnvloeding. In deze tijd wordt
steeds duidelijker dat als we als gemeenschap iets willen, ergens voor
gaan staan, ontwikkelingen op gang kunnen brengen. Daarin zijn
wij niet alleen afhankelijk van wat anderen doen. Wij hebben geen
instanties of organisaties nodig bij het maken van een afspraak met
elkaar over ons rijgedrag. We willen er een vruchtbare bespreking van
maken: inzicht geven in de gevaren en daarover duidelijke afspraken
en een tijdsplan maken.
Komt allen naar de jaarvergadering om met ons mee te werken aan dit
doel. Ook als u (nog) geen kinderen heeft: uw bijdrage is belangrijk.
Ook nu weer is een belangrijk doel: elkaar ontmoeten, kennis maken
met de medebewoners en met het bestuur van de gemeente.

de
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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.

pagina 1 van 4

pagina 2

pagina 3

pagina 4

Kerststallententoonstelling

Convenant Herberg De
S’nis en Hof ter Nesse

Sleutel Ossekoppen
Dorpsraad

Top prestatie snisser-kids

Snisser Circus
Ze hebben het bont gemaakt, de
Snisser jeugd. De ruim twintig
kinderen, in de kleuter- tot
puberleeftijd, lieten met veel
enthousiasme zien waarin een
klein dorp groot kan zijn.
Een voorbereiding van enkele
maanden resulteerde in enkele
volleerde jeugdcircusacts.
In een vol dorpshuis beleefde
Ossenisse op 27 oktober de
première van het circus. De
jeugd voerde een ínternationaal
getint programma met aangepaste kleding op. Op de
achtergrond klonk circusmuziek.
Moppentappers,
dansers,
olifanten,
brandweermannen,
kippen, acrobaten, dansende
linten, kortom een dynamisch
middagvullend programma.
Niet alleen de jeugd ontving na
afloop een staande ovatie, ook de
spreekstalmeester kreeg terecht
een lang applaus.
Het circus is zelfs nog “on
tour” gegaan: het optreden in
woonzorgcentrum Antonius een
week later was ook een groot
succes.
Een initiatief om trots op te zijn.

Impressie Snisser Circus 27 oktober 2007
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Januari

Buurtbus

Tweejarig convenant
Herberg De S’nis en
Hof ter Nesse

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

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

Zeeuws
“Ouwd’ou wezen”
Vertaald:

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging:
Alex de Waal
Correspondentieadres:
Weststraat 1a, 4589RM Ossenisse
Redactie:
Robert Doedee, Petra Schelle,
Jeroen van Loon.
Volgend nummer:
april 2008
Sluitingsdatum copy:
15-3-2008
Email:
info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.
Verschijning:
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Ingezonden stuk (Ineke Elbers)

Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
8:07 10:37 12:37 14:37 16:37

“Hou je mond”

2008

Kerststallententoonstelling
Tussen 23 en 30 december jl. vond in onze voormalige parochiekerk
voor de tweede keer een kerststallententoonstelling plaats. De kerk
was prachtig versierd en trok in deze dagen enkele honderden bezoekers.
Grote blikvanger was natuurlijk de kerststal van Ossenisse, die voor
het eerst sinds jaren weer te bewonderen was in de kerk!
Zo ook de kerststal die in de vroegere tijd gebruikt werd op de lagere
school in Ossenisse.
Voor vele inwoners van Ossenisse was dit natuurlijk prachtig om weer
terug te zien.
Naast veel nieuwe bewoners die nog nooit in onze kerk waren geweest, maakten veel oud-Snisjèrs van de gelegenheid gebruik de kerk
nog eens de bezoeken.
Ook de bezoekers van het kerstdiner in Herberg de S’nis onderbraken
hun kerstdiner voor een bezoek aan de kerk.
Naast een dertigtal kerststallen die te bewonderen waren, was de toren
van onze kerk in miniatuur nagemaakt, waarin ieder een vrijwillige
bijdrage kon doen voor de restauratie die waarschijnlijk zal starten in
de zomer van 2008.
Een mooi initiatief van de familie Ter Wal, de huidige bewoners van
onze kerk, die niet op een uurtje hadden gekeken om onze kerk in
kerststemming te brengen.
Dat de tentoonstelling werd gewaardeerd, bleek wel uit de reacties.
In het dikke boek dat klaarligt voor alle bezoekers van de kerk, waren
hartverwarmende reacties te lezen voor dit mooie initiatief.

Sinds de wet op de mededinging (paracommercie) en allerlei uitspraken
hierover tot in de Hoge Raad, blijkt dat horecaondernemers in het gelijk
worden gesteld in hun klachten over oneerlijke mededinging van o.a.
sportkantines en dorpshuizen. Sportkantines en dorpshuizen worden
steeds vaker gebruikt voor allerlei feesten en partijen, omdat zij dit
voor een betere prijs aan kunnen bieden dan de horeca. Dit kunnen
zij omdat heel andere normen gelden: zij hoeven geen personeel te
betalen (het wordt gerund door vrijwilligers), krijgen vaak subsidie,
hoeven niet te voldoen aan alle voorschriften, hoeven geen b.t.w.
te berekenen, hebben geen winstoogmerk: niemand hoeft er van te
leven.
De overheid heeft dit jarenlang toegestaan. Nu vanuit de horeca
steeds meer druk kwam, moest er ook door de gemeenten worden
gehandhaafd en worden opgetreden. Voor de gebruikers van een
dorpshuis kwam dit hard aan. Zij hebben zich jarenlang ingezet om een
dorpshuis draaiende te houden en zagen hun dorpshuis vooral als een
plaats van samenkomst en ontmoeting van verenigingen en personen,
waarbij dan ook af en toe de mogelijkheid aanwezig moet zijn voor
een feestje, met een hapje en een drankje en zelfs een etentje op zijn
tijd. Natuurlijk leverde dat extra inkomsten op voor het dorpshuis.
Uiteindelijk kwam dit ook weer ten goede aan de dorpsgemeenschap.
Voor Hof ter Nesse betekende het zelfs dat zij zonder subsidie konden
draaien; iets waar zij erg trots op zijn.
Om beide partijen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen, is
tussen Herberg De S’nis en Hof ter Nesse een convenant gemaakt.
De herberg gaat er vanuit dat de dorpsbewoners het dorpshuis als
een verlenging van hun huiskamer moeten kunnen gebruiken. Dat
wil zeggen dat de inwoners van Ossenisse/Zeedorp en zij die daar
vandaan komen, in Hof ter Nesse een feestje moeten kunnen geven als
hun huiskamer daarvoor te klein is. Ook voor verenigingen van Hof ter
Nesse moet dit mogen. De beperking zit dan in: niet alle mensen uit de
streek en niet met een catering van buitenaf. Eigengemaakte broodjes
of schotels is geen probleem. Indien mensen van een cateraar gebruik
willen maken, moeten ze in principe Herberg De S’nis vragen. Een
enkele keer kunnen er goede argumenten zijn om dit niet te willen,
daarom is er de mogelijkheid tot maximaal 4 ontheffingen per jaar.
Het is voor de leefbaarheid van het dorp goed dat we zowel het dorpshuis
als de herberg kunnen gebruiken. Dus als u een feest heeft: denk aan
de mogelijkheden in eigen dorp. Als wij er gebruik van maken, houden
zij hun bestaansrecht en wij onze leefbaarheid.

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic (19:30u.)
elke woensdag Country les (20u.)
Januari
13-1 Schieting (14:30u.)
19-1 Club Kaarten (19:30u.)
25-1 Oefenavond Country (20:00u.)
25-1 Dansavond orkest (20:00u.)
Februari
1-2
Carnavalsavond Ossekoppe
3-2
Schieting (14:30u.)
10-2 Snisse Carnaval
15-2 Oefenavond Country (20:00u.)
16-2 Club Kaarten (19:30u.)
18-2 Jaar vergadering Dorpsraad
(19:30u.)
25-1 Dansavond orkest (20:00u.)
Maart
9-3
Schieting (14:30u.)
14-3 Oefenavond Country (20:00u.)
15-3 Club Kaarten (19:30u.)
24-3 2e paasdag Prijskaarten
(14:00u.)
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.

Agenda Herberg De S’nis
elke woensdag oefenavond The
Free Country Dancers
Januari
9/23-1 Vleeskaarting (14:00u.)
Februari:
1t/m5 en 10-2 Leut en eten
20-2 Vleeskaarting (14:00u.)
Maart:
5/19-3 Vleeskaarting (14:00u.)
23-3 Paasbuffet (12:00u.)
April:
2/16-4 Vleeskaarting (14:00u.)
30-4 Koninginnedag kaarting
(14:00u.)

