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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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Snisjèrs: familie Brouwers

Carnaval 2009

van de Dorpsraad
Deca Toneel

Hotel de Botel
Na een periode van veel spelen en
hard werken hebben de kinderen van
Ossenisse het toch maar mooi voor
elkaar gekregen: een pracht stuk
genaamd ‘Hotel de Botel’.

O kom er eens
kijken
Ook dit jaar kregen we bezoek
van de Goedheilig man. Een
dag om niet snel te vergeten.
De sneeuw viel uit de hemel en
toch kwam de Sint gewoon met
een cabriolet. Tja, wie had dat
dan ook verwacht. De Pieten en
Sinterklaas hebben de kinderen
lekker laten spelen en werken
voor hun cadeaus. Ja, ze kregen
het niet voor niets. Na afloop door
een dik pak sneeuw stapvoets
naar huis.

Dit jaar kwam er veel muzikale
ondersteuning bij de acts, zodat
het bijna wel een musical leek.
Knap gedaan hoor, jongens en
meisjes, en hopelijk zien we jullie
volgend jaar weer op de planken.

Na 25 jaar trouwe Sint- en Pietenhulp heeft Bert Buyl het stokje
doorgegeven aan Nicol, Mascha
en Birgit. Bert bedankt en wenst
de dames veel succes. De aftrap
was zeer geslaagd.

pagina 2 van 4

Oktober

Snisjèrs: fam. Brouwers

Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

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
“ ’Kostnaodien!”
“Binnenkort”

Vertaald:

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
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Robert Doedee
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Verschijning:

Reeds enkele maanden woonachtig in Ossenisse is de familie Brouwers.
Wonende op de boerderij aan de Hooglandsedijk 10. De familie is
afkomstig uit Gilze in Noord-Brabant en had voordien geen banden
met het Zeeuwse.
Johan en Els Brouwers hadden in Gilze ook een melkveehouderij en
zagen de industrie daar uitbreiden tot aan hun boerderij.
Daarop besloten ze verder te kijken waar ze eventueel opnieuw
konden beginnen en na wat plaatsen te hebben bekeken, kwamen ze
uiteindelijk uit bij ons in Ossenisse.
Het bestaande akkerbouwbedrijf van de familie Truyman is flink
uitgebreid met een enorme stal, die maar liefst 85 bij 35 meter groot is
en waar plaats is voor zo’n 180 melkkoeien met bijbehorend jongvee
(de toekomstige melkkoeien). Kerst 2007 gingen de eerste heipalen in
de grond en ruim een half jaar bouwen ging eraan vooraf alvorens de
veestapel kon verhuizen. Sinds eind augustus draait de boerderij op
volle toeren.
Op dit moment hebben ze zo’n 100 melkkoeien en een 80 stuks jongvee.
Deze produceren ongeveer 2.400 liter melk per dag. Op de boerderij
wordt op de traditionele manier gemolken. In een twee keer dertien
zij-aan-zij-melkstal worden ongeveer 90 koeien per uur gemolken.
Johan en Els hebben 4 kinderen: Stijn (11 jaar), Fenne (9 jaar), Luuk
(4 jaar) en Lars (2 jaar). Ze hebben inmiddels al kennis gemaakt met
tal van dorpsbewoners en er zijn goede contacten met de collegamelkveehouders in en rond Ossenisse. Wat hun opvalt, is dat ze de
gemoedelijkheid die ze in Brabant kenden ook hier in de streek terug
vinden. Ze genieten van het open landschap, de stilte en de grote
boten die voorbij varen. Maar de wind en de zware kleigrond zijn wel
erg wennen. De verbouwingen zijn nu zo goed als klaar en de familie
voelt zich inmiddels al aardig thuis in Ossenisse.
Wij wensen de familie Brouwers van harte welkom!

2008

Carnaval Ossenisse
Het duurt nog maar heel even en dan is het weer zover…
CARNAVAL IN OSSENISSE !
Een evenement waar we als Ossekoppen weeral naar uit kijken, dit
jaar op zondag 1 maart aanstaande.
Met het geweldige succes van het afgelopen jaar nog in de herinnering,
zijn d’Ossekoppen al weer enkele maanden in touw met de
voorbereidingen voor 2009. Wat een drukte was het op ons dorp, mede
natuurlijk door het prachtige weer. Zo velen hebben afgelopen jaar
genoten van een prachtige dag op de Snis en we hebben toch maar
weer laten zien waar we als klein dorpje toe in staat zijn. Oude en
nieuwe dorpsgenoten die gezamenlijk optrekken met maar één doel:
een geweldige feestdag organiseren voor de Snis!
Op zaterdag zullen de leden van de Raad van Elf met een attentie weer
een bezoek brengen aan de zieken en ouderen van Ossenisse.
Op zondag 1 maart is het dan zover… We verwachten zoals gebruikelijk
om 13:00 uur alle jeugd van Ossenisse e.o. voor ons spetterend
limonadebal. Samen met deejay P. (ook bekend van Fox Kids) zal er
weer volop worden gehost en gedanst met de leden van onze Raad van
Elf. Voor de kinderen is er weer gratis chips en limonade en zijn er
leuke prijzen te winnen. We hopen weer alle kinderen van Ossenisse
te mogen verwelkomen!!
Ook papa’s en mama’s zijn van harte welkom.
Hoogtepunt wordt ongetwijfeld weer onze fantastische optocht die
om half 3 vertrekt vanaf het Zeedorp. Met de nodige dweilbands die
weer voor een geweldige sfeer zullen zorgen. Het dorp wordt weer
versierd met vlaggen en als de weergoden ons net zo goed gezind zijn
als afgelopen jaar wordt het weer een geweldige happening! Omstreeks
half 5 zal burgemeester J. F. Mulder weer de sleutels van de verschillende
dorpen in Hof ter Nesse in ontvangst nemen. De prijsuitreiking van
de optocht vindt plaats omstreeks half 6. Natuurlijk kunt u ook weer
terecht voor een heerlijke friet van Snisse bodem. Verheugend is ook
om te zien hoe ’s avonds als de grootste drukte voorbij is, verschillende
Snisjèrs nog eens langs komen voor een gezellige afsluiting met
dorpsgenoten.
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic 19:30u.
elke woensdag Country les 20:00u.
Januari
24-01 Dansavond 20:00u.
(met JumboTrio)
25-01 Schieting
14:30u.
Februari
06-02 Oefenavond 20:00u.
Country
07-02 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
15-02 Schieting
14:30u.
21-02 Dansavond 20:00u.
(met JumboTrio)
Maart
07-03 Toneelavond 19:30u.
13-03 Oefenavond 20:00u.
Country
14-03 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
15-03 Schieting
14:30u.
April
04-04 Dansavond 20:00u.
(met JumboTrio)
05-04 Schieting
14:30u.
10-04 Oefenavond 20:00u.
Country
13-04 Prijskaarten 14:00u.
(2e paasdag)
18-04 Kaartclub
19:30u.
(Ons Vermaak)
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Herberg de Snis
V.a. 7-1 iedere twee weken ,
vleeskaarting bieden en jokeren
Aanvang: 14.00 uur
13, 14, 15 -2 Valentijnweekend
speciaal menu voor geliefden.
1-3 Speciaal Carnavals menu.
7-3 Decatoneelmenu
met daarna optreden van Deca
toneel (www.decatoneel.nl)
12-4 Paasbuffet.
St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek za. en zo.
14:00-17:00 (of op afspraak)
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DECATONEEL
Op 8 maart dit jaar had Ossenisse
de primeur en gaf Decatoneel
haar allereerste voorstelling
in Hof ter Nesse. Een blijspel
dat menig dorpsbewoner de
tranen over de wangen deed
rollen van het lachen. Volgens
Peter Rottier was het al weer
tientallen jaren geleden dat
er een toneelvoorstelling in
het dorpshuis was. Jammer,
want het dorpshuis leent
zich hier uitstekend voor.
Het enthousiasme van de
dorpsbewoners was groot, zodat
de zaal al snel was uitverkocht.
De vele positieve reacties heeft
Decatoneel doen besluiten ook
in 2009 weer een voorstelling in
ons dorpshuis in Ossenisse te
geven.
Het nieuwe stuk, met als titel
“HOTEL
DE
VLAAMSE
REUS” zal zeker weer voor
veel lachplezier en een gezellige
avond gaan zorgen. Ik hoop
dan ook op 7 maart 2009 veel
mededorpsbewoners te mogen
begroeten.
Jessica Bril heeft voor ons op
vakkundige wijze de website
www.decatoneel.nl ontworpen
en bijgehouden. Hierop blijft ze
u op de hoogte houden van de
allerlaatste nieuwtjes. Houdt u
zeker die website in de gaten.
Sita Bos

Oktober 2008

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Hierbij wens ik u allen een betekenisvol 2009, een jaar waarin we erin
slagen het goede te waarderen en te delen, positieve initiatieven te
ontwikkelen en verdrietige gebeurtenissen na te rouwen een plaats te
geven.
Op deze plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor de mensen die
zich inzetten om ons dorp tot een goede plek om te wonen maken. We
kunnen trots zijn op zoveel activiteiten voor onze gemeenschap. De
Snisser als onafhankelijke pers, het eigen dorpshuis, de kerstviering,
de carnavalsvereniging, het dorpsfeest en de activiteiten voor en door
de kinderen zijn voorbeelden dat er steeds weer mensen zijn die zich
in willen zetten. De kracht van deze kleine gemeenschap is dat er veel
verschillende mensen actief zijn. Iedere club heeft zijn eigen groep
maar er zijn daarnaast mensen die in meer groepen zitten en voor de
verbinding zorgen.
Voor de dorpsraad zoeken wij weer nieuwe leden voor het bestuur.
De secretaris en de penningmeester leggen hun functie neer.
Belangstellenden voor deze functies kunnen zich melden bij Ineke
Elbers (681931) of via de website: www.dorpsraadossenisse.nl
De jaarvergadering van de dorpsraad zal in de 1e of 2e week van
maart plaats vinden. Dit jaar zal onder andere de voortgang van de
werkgroepverkeer over een veilige weg naar school en over wensen
voor een grondige opknapbeurt van het dorp wat betreft bestrating en
aankleding op de agenda staan. Mocht u andere punten op de agenda
willen dan kunt u dit opgeven bij Ineke Elbers (681931) of via de
website: www.dorpsraadossenisse.nl

Brandweer bedankt
Het is altijd heerlijk om te kunnen zagen over de gemeente, grappen
maken om ambtenaren, zeiken op de regering, kankeren op de politie,
enzovoorts. Maar niets van dat al in dit stukje. Ik wil hier mijn oprechte
dank uitspreken voor het optreden van de brandweer op 22 maart.
Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat ons dak in brand stond,
maar ik weet het nog als de dag van gisteren. De brandweer was
snel ter plaatse. Ze handelde buitengewoon doelgericht en goed
georganiseerd. Er waren maar twee brandweerlieden die met ons
praatten. Zij stelden de vragen, ze legden dingen uit en ze stelden ons
gerust. De rest werkte als een goed geoliede machine. Een aantal ging
naar binnen om te blussen, een aantal laadde spullen uit, een aantal liep
met enorme slangen naar het dorpsplein om ze aldaar aan te sluiten,
de hoogwerker bluste langs buiten. Het straalde professionaliteit uit
en het gaf vertrouwen.
Ik was niet alleen onder de indruk van de brand, maar zeker ook
van de brandweer. Mannen bedankt, ook voor het zwembad in de
woonkamer.
Jeroen van Loon

