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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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Ontwikkelingen aan de
Knuitershoek

Gluren bij de buren

Van de dorpsraad &
Carnaval 2010

De hekwerken

Kerstmiddag

Maandag 16 november jl. was Ossenisse in een jubelstemming:
de hekwerken gaan weg. Gedeputeerde Frans Hamelink van de
ChristenUnie heeft letterlijk gezegd dat alle obstakels (hekwerken,
prikkeldraad en de modder op het
pad) weggehaald zullen worden. En
wie ben ik om te twijfelen aan het
woord van dhr. Hamelink. En zowaar,
gelijk de volgende dag was er één hek
verwijderd.
Maar blijkbaar is het toch niet zo
makkelijk, want het duurt tot 8
december totdat er weer hekwerken
verwijderd worden. En nog niet alle.
Op 12 december gaan een afvaardiging
van de Dorpsraad, Jos Verdurmen van
het Waterschap, en dhr. Hamelink een
kijkje nemen op de dijk. De conclusie
is helder, nog niet alle hekwerken
zijn weg. Maar het Waterschap is van
mening dat er al meer dan genoeg
gebeurd is en dat de Dorpsraad niet zo moet klagen. Gelukkig vindt
ook dhr. Hamelink dat de twee hekken bij Knuitershoek die zijn blijven
staan geen gezicht zijn en weg moeten. Of ze ook weg gaan…
Wat zou het toch mooi zijn als de overheid gewoon betrouwbaar was.
Hoe kan je vertouwen hebben in een overheid die wil dat waarden en
normen terug in de maatschappij gebracht worden, maar zelf niet doet
wat ze belooft.
De Dorpsraad-leden zitten nu met het dilemma hoe stijf zij hun poot
moeten houden. Moeten ze niets toegeven en misschien daarmee niets
bereiken? Een beetje toegeven, een beetje meer bereiken? De provincie
en het waterschap komen hun beloftes niet na en de Dorpsraad zit met
een probleem. Soms leven we in een vreemde wereld.
Gelukkig is de jaarvergadering van de Dorpsraad 14 januari a.s.. Daar
mogen wij, de inwoners van Ossenisse, zeggen wat de Dorpsraad moet
gaan doen. Dus komt allen!!!

Op 11 december jl. werd voor
de 10e keer de traditionele
kerstmiddag gehouden.
Het kerstcomité had weer
gezorgd voor een aantrekkelijk
programma voor jong en oud.
Burgemeester Mulder opende
de middag met een overdenking.
Vervolgens waren er optredens
van o.a. een dansgroep en de
Menorah Brothers.
De hoofdact van deze middag
werd verzorgd door de jeugd van
Ossenisse. Zo’n 20-tal kinderen
brachten een kerstmusical voor
het voetlicht onder groot succes
en met veel enthousiasme.
Hopelijk krijgt dit de komende
jaren een vervolg.

AED
Sinds 1 juni jl. hebben wij een
AED-apparaat voor ons dorp.
Dit hangt bij het dorpshuis in
een kastje. Op deze kast hangt
een lijstje met namen van mensen die de code van het slot hebben en weten hoe het AED-apparaat te gebruiken. Ook op de
website kunt u dit lijstje vinden.
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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

Ontwikkelingen
Knuitershoek

aan

Januari

de

Niemand kan er natuurlijk om heen, het afgelopen jaar is er heel
wat gebeurd in deze hoek van Ossenisse! Allereerst is er natuurlijk
een nieuwe dijkversterking gekomen, met daaraan onlosmakelijk
verbonden de commotie over het afsluiten van de dijk aan dit mooie
stukje Westerschelde. Wat hopelijk weer wordt teruggedraaid (lees
ook het arikel “Hekwerken” en kom naar de Dorpsraadvergadering
14 januari). Tijd om ook verder eens te kijken naar allerlei positieve
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ontwikkelingen aan de Knuitershoek in het afgelopen jaar.
Dat velen dit mooie gebied aan de Westerschelde kunnen waarderen,
blijkt wel uit het aantal nieuwe seizoensplaatsen dat bezet is op de
beide campings. Een aantal is verhuisd vanaf ’t Hellegat, zodat zowel
op Camping de Zeemeeuw als Resort Westerschelde de beschikbare
plaatsen zo goed als bezet zijn.
Daarnaast is er een begin gemaakt met de bouw van het bungalowpark
op Resort Westerschelde.
Wie gedacht had dat er nooit een bungalowpark zou verschijnen op
Ossenisse, kan dit nu met eigen ogen zien. Het resultaat is dan ook
vanuit Ossenisse goed zichtbaar! Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat werd er hard gewerkt aan de bouw van 5 bungalows. De ingang
van het resort is inmiddels ook afgewerkt en geeft een mediterrane
aanblik. De bungalows worden gebouwd door de aannemer van Select
Resorts in Veenendaal.
Ook het aantal geplaatste chalets is uitgebreid. Daarnaast is de
toegangsweg voor de dijkversterking gebleven en komt deze uit op
een fiets- en wandelpad dat tot voorbij het Zeedorp loopt. De hekken
weg... Nu nog een herstel van een mooi fiets- en wandelpad vanaf de
andere toegangsweg naar de dijk, net voorbij camping de Zeemeeuw.
Een paar bankjes en wat afvalbakken er bij… Wat zand tegen de pier
zoals afgelopen zomer, zodat er een fijn zandstrandje is... Het moet
toch niet te veel gevraagd zijn ! Dan is de Knuitershoek van de zomer
een aanrader waar zowel dorpsbewoners als toeristen niet omheen
kunnen!

2010

Gluren bij de buren
Familie
de
Bouwer:
Op
zaterdag
7
november
hebben wij ons
melkveebedrijf
opengesteld
voor “Gluren
bij de buren”.
Wij
vonden
het erg leuk
dat er zoveel
belangstelling
was. In totaal
zijn er ongeveer 50 volwassenen en kinderen geweest. Niet alleen uit
Ossenisse, maar ook uit de omliggende dorpen. In twee groepen hebben
wij de deelnemers rondgeleid. Wij begonnen bij de kleine kalfjes en
gingen via het voerplein naar het oudere jongvee en de melkkoeien.
Daarna hebben we uitleg gegeven over het melken en het bewaren van
de melk. De tweede groep had het geluk dat tijdens de rondleiding de
inseminator op bezoek kwam, waardoor zij konden zien hoe een koe
kunstmatig geïnsemineerd werd. De rondleiding werd afgesloten met
koffie en kaas en chocomel of fristie voor de kinderen. Wij vonden
het erg leuk dat er veel vragen werden gesteld, ook door de kinderen.
Het was leuk om op deze manier iets te kunnen laten zien over het
dagelijkse leven op een melkveebedrijf. Ook waren we blij verrast dat
het gemeenteraadslid Ron de Kort de volgende dag al een berichtje
en foto’s van “gluren bij de buren” op zijn weblog had geplaatst. Zie
hiervoor www.rondekort.nl onder Ron’s weblog.
Luc Ingels:
Het openen van onze deuren voor “Gluren bij de buren” is ons prima
bevallen. Het is prettig om belangstellende mensen iets uit te kunnen
leggen over de werkzaamheden die je doet. Zo merkte ik dat er een
aantal niet wist dat ik ook grafmonumenten ontwerp en vervaardig en
dat ik ook volop met juwelen bezig ben.
Verder was het mooi dat bezoekers ook konden kennismaken met de
hoeden van Corine en het vilten. Er is nu zelfs sprake van dat Corine
een workshop vilten gaat geven voor de mensen van de Snis.
We kijken met een tevreden gevoel terug op deze dag.

Workshop Vilten
Met maximaal 8 personen kunnen we een avond ingewijd worden
in de geheimen van het wolvilten. Op maandag 25 januari 2010 van
19.00 uur tot 23.00 uur. De kosten zijn € 35,--. inclusief materiaal, met
koffie en thee met iets lekkers.
Als er groter gewerkt wordt komen er extra materiaalkosten bij.
Aanmelden kan, liefst voor 20 januari telefonisch 0114-682600 of per
email lingels@zeelandnet.nl.
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic 19:30u.
(vanaf september)
elke woensdag Country les 20:00u.
Januari
16-01 Clubkaarten 19:30u.
17-01 Schieting
14:30u.
22-01 Oefenavond 20:00u.
Country
30-01 Dansavond met orkest
20:00u.
Februari
26-02 Oefenavond
Country
27-02 Clubkaarten
28-02 Schieting

20:00u.
19:30u.
14:30u.

Maart
13-03 Dansavond met orkest
20:00u.
20-03 Clubkaarten 19:30u.
21-03 Schieting
14:30u.
26-03 Oefenavond 20:00u.
Country
April
05-04
11-04
17-04
23-04

Prijskaarting 14:00u.
Schieting
14:30u.
Clubkaarten 19:30u.
Oefenavond 20:00u.
Country
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.

Herberg de Snis
Elke 1e do
Biljartavond 20:30u.
Wo. om 14 dgn.
Bieden/Jokeren 14u.

St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek za. en zo.
14:00-17:00 (of op afspraak)
* De stichting voormalige kerk
Ossenisse is officieel een ANBI
(algemeen nut beogende instelling)
hierdoor zijn giften (die voldoen
aan de gestelde regels) aftrekbaar.
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Programma
Carnaval 2010
ZATERDAG 20 FEBRUARI:
Bezoeken van zieken en 80-plussers in Ossenisse door leden van
onze Raad van Elf, waarbij een
kleine attentie wordt overhandigd.
ZONDAG 21 FEBRUARI:
CARNAVALSDAG DER OSSEKOPPEN!
13.00 uur: Limonadebal en verkleedwedstrijd voor de kleinsten
in Hof ter Nesse m.m.v. van HET
FEEST /d.j. Patrick Roelands.
Alle kinderen zijn van harte welkom, voor alle kinderen gratis
limonade en een leuke attentie.
Daarnaast enkele leuke prijzen
te winnen.
Tevens bekendmaking van de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Extra kleurplaten zijn te
verkrijgen via tel.nr. secretariaat
(682168).
14.30 uur: START ALTERNATIEVE CARNAVALSOPTOCHT
vanaf het Zeedorp met deelname
van vele wagens en loopgroepen
uit de streek en met medewerking van diverse dweilbands.
Inschrijven voor de optocht
vooraf op het tel.nr. 0114-682168
/06-27178359.
15.30 uur: Start carnavalsbal
met d.j. Patrick Roelands in Hof
ter Nesse.
16.30 uur: Teruggave sleutels
door de diverse Prinsen en onze
Prinses aan onze burgemeester
Jan Frans Mulder van de gemeente Hulst.
17.30 uur: Prijsuitreiking van
de optocht in Hof ter Nesse. ’s
Avonds hossen en dweilen met
medewerking van d.j. Patrick
Roelands in Hof ter Nesse.
22.30 uur: Officiële afsluiting
door Prinses Margaretha en haar
Raad van Elf van het Snisse carnaval 2010.

januari 2010

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp
Wij wensen u het allerbeste in het nieuwe jaar! Het afgelopen jaar
is weer een actief jaar geweest. We denken hierbij aan een prachtig
Carnavalsfeest, een geslaagd Dorpsfeest, verschillende leuke
activiteiten voor de kinderen en een optreden van deze kinderen
tijdens de Kerstviering. Ook “Gluren bij de Buren” was een succes en
gaat in april vervolgd worden. Daarvoor onze dank.
Nieuw dit jaar was de bijeenkomst in oktober van afgevaardigden van
de verschillende organisaties uit het dorp. De afspraak is gemaakt om
dit jaarlijks te herhalen. Dan werden we dit jaar geconfronteerd met
een afsluiting van “onze dijk” voor recreatie. De onrust was groot.
Tijdens de informatieavond hierover op 16 november jl. werden ons
beloftes gedaan, maar de uitvoering hiervan is nog niet compleet.
Inmiddels zijn er 2 nieuwe bestuursleden aangeschoven: Jos de
Schepper en Bernard Cools zullen de dorpsbelangen helpen behartigen.
Gestopt is Laurens de Brouwer: Laurens bedankt voor je inzet!
Donderdag 14 januari a.s. om 20:00 uur zijn we al weer toe aan
onze jaarvergadering, waarbij onder andere de afsluiting van de dijk
op de agenda zullen staan. We hebben uw actieve steun hierbij hard
nodig, dus kom naar deze avond! Ook nu weer is een belangrijk doel
van de avond: elkaar ontmoeten, bijpraten en kennismaken met de
medebewoners en met het bestuur van de gemeente. Blijf de website
van de dorpsraad www.dorpsraadossenisse.nl in de gaten houden!

CARNAVAL IN OSSENISSE
Zondag 21 februari a.s. is het weer zover, dan barst in Ossenisse het
carnavalsfeest los. Al meer dan 20 jaar is het een begrip in de streek:
onze carnavalsdag, de zondag ná het reguliere carnaval. Wederom
verwachten we een mooie optocht met een 20-tal wagens en vele
loopgroepen. De dweilbands zullen zorgen voor de vrolijke noot en
het dorp wordt versierd met vlaggen! En natuurlijk beginnen we deze
dag met een leuke middag voor de allerkleinsten met een limonadebal
en verkleedwedstrijd.
De zondag na carnaval is Ossenisse dus ‘the place to be’! De
burgemeester heeft weer toegezegd om de sleutels van de diverse dorpen
uit de regio terug in ontvangst te komen nemen en we verwachten weer
veel mensen die voor drukte zullen zorgen op ons dorp. Ook u bent
van harte welkom. Nodig vrienden, bekenden of familie uit, die we een
prachtige middag zullen bieden hier op Ossenisse. Zodat we aan heel
de streek kunnen laten waar we als klein dorp toe in staat zijn.
Vanaf 12 uur worden er weer overheerlijke Snisse frieten gebakken
vanuit de frietkraam op het tennisveld. Om 14.30 uur vertrekt de fraaie
optocht vanaf het Zeedorp richting Ossenisse en natuurlijk hopen we
als Ossekoppen dat u er ook weer bij bent. U bent van harte welkom!

