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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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Snisjèr: Krimp

Bed & Breakfast

Van de dorpsraad &
Gluren bij de buren

Dorpsfeest 2010
Zaterdagmiddag 29 mei begon de vierde editie van het Snisse
dorpsfeest. De kinderen van het dorp mochten de feestelijke aftrap
geven met het doorprikken van een rij ballonnen. De tekst “Snisse
dorpsfeest geopend” werd zichtbaar onder een wolk van confetti. De
kinderen verspreiden zich over de Vlaamse kermis, het luchtkussen en
de draaimolen.
Wat later startte een spectaculaire roofvogelshow. Hoewel de
roofvogels regelmatig afgeleid werden door loslopende kippen waren
de kunsten die zij vertoonden toch indrukwekkend. Van het kleine
Steenuiltje tot de uit de kluiten gewassen Europese Oehoe stalen de
show. Jong en oud werd
betrokken bij de show.
Voordat de show begon
mochten kinderen (en
volwassenen) met een
roofvogel op de foto.
Ook een ervaring om
niet licht te vergeten.
De klassieke barbecue ’s
avonds was ook wederom
gezellig. Bennie de Vet
luisterde het eten muzikaal op. Later op de avond voelde dj Maurice
de bezoekers goed aan en menig een waagde zich op de dansvloer.
Zondag begon vochtig. Even werd overwogen het volleybaltoernooi
af te gelasten. Gelukkig is het gewoon door gegaan, want de vier
deelnemende teams maakten er een sportief spannende strijd van.
Halverwege de middag was het hoogtepunt ongetwijfeld het optreden
van Tijl Damen. In een volle tent ontlokte hij de kinderen gezang,
geklap, gedans, gekke bekken trekken en nog veel meer. En ook de
volwassenen werden uitgedaagd mee te doen. Aan het eind van zijn
optreden brak buiten de zon door. De kinderen spoedde zich weer
naar de Vlaamse kermis, terwijl de meerderjarigen zich vergaapte aan
prachtig onderhouden oude tractoren. Door het onverwacht mooie
weer stond Richard te zingen voor een lege tent. Maar ook buiten was
het goed te horen.

Tentoonstelling
Luc Ingels
De dorpsraad nodigt u allen uit
om de feestelijke opening mee
te maken van de tentoonstelling
“de zonnebaadsters”. Deze vindt
plaats op 23 juli om 16:00 uur
aan Zeedijk 7 (tegenover paviljoen De Perk) . De openingshandeling wordt verricht door gedeputeerde Van Waveren samen
met burgemeester Mulder.
Dit unieke beeldenproject op de
zeedijk heeft ook al de aandacht
getrokken van de landelijke pers.
Meer dan 150 vrouwen baden in
de zon op de zeedijk. Ook verschillende vrouwelijke Snissers
hebben hun medewerking verleend en zijn model geweest voor
dit project. U ziet een doorsnee
van alle type vrouwen met ieder
hun eigen geschiedenis en verhaal. Dit verhaal ontplooit zich
als u tussen de beelden door
wandelt.
De beelden blijven nog liggen tot
begin september.
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De ‘Krimp’van de Snis

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

juli

Je kan geen krant openslaan, of je vindt er een artikel over de krimp.
Zeeuws-Vlaanderen zal vergrijzen en de bevolking loopt terug. Onlangs
stond er een overzicht van alle plaatsen in de regio. Belangrijkste
conclusie: de Snis is nog steeds erg dwars… tegen alle stromen in is er
namelijk één plekje dat groeit met meer dan 10 % en dat is ons eigen
dorp!

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
“íj zit ‘r al op te vlassen”
“Hij heeft er al zin in”

Vertaald:

Colofon
4x per jaar in een
oplage van 400 stuks
Verspreiding: Ossenisse / Zeedorp
Bezorging:
Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie:
Robert Doedee, Petra Schelle,
Jeroen van Loon, Peter Hiel.
Verschijning:

Volgend nummer:
oktober 2010
Sluitingsdatum copy: 15-09-2010
Email:
info@snisser.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St.Antonius.

De tijd dat jarenlang mensen wegtrokken en de huizen vakantiewoning
werden van Belgen en Duitsers is voorbij. De Snis is enorm
vooruitgegaan in het aantal huizen dat vast bewoond wordt en een
gezinsleven kent. Je ziet heel duidelijk een trend dat bestaande huizen
door nieuwe bewoners worden opgeknapt en gemoderniseerd. Zomaar
willekeurig, zonder iemand tekort te willen doen, wat namen uit het
verleden van echte Snisjèrs bij een rondje rond het dorp: Lieske,
familie Stoel, familie Van de Brink, familie Vekemans…
We prijzen ons gelukkig met zoveel nieuwe vaste bewoners die
verpaupering van een dorp en krimp teniet doen! Met natuurlijk als
het grote voorbeeld de herbestemming van onze Willibrorduskerk,
waarvan de bewoners zich ten doel hebben gesteld het kerkgebouw zo
goed als mogelijk te onderhouden en op te knappen.
Krimp op de Snis? Nee toch! De kermis is weer een volksfeest
geworden, volgend jaar weeral 22 jaar bloeiend carnaval op ons dorp
en zoveel jonge aanwas dat een basisschool zo zou kunnen draaien.
Wie had dat pakweg 15 jaar geleden kunnen denken! ! !
Er is zelfs Straatspeeldag, de verbondenheid van de jeugd is mede
dankzij het Jeugd FAC groot en de Snisse jeugd gaat zelfs gezamenlijk
op kamp!
En dan hebben we het nog niet gehad over het relatief groot aantal
inwoners dat een eigen bedrijf runt in welke sector dan ook. Blijkbaar
zijn we ook nog eens een ondernemend volkje. Hoe komt het toch dat
we zo tegen de stroom in roeien? Als u het weet, mag u het ons zeggen.

2010

Bed & Breakfast Salatiga
Precies twee jaar geleden stond Snisjèr
Marianne Keultjes in deze courant. Waar ze
toen nog het plan had een Bed&Breakfast te
beginnen heeft ze dit inmiddels gerealiseerd.
1 april is ze opengegaan en het runnen van
een B&B voldoet aan haar verwachtingen.
Door de weeks heeft ze regelmatig gasten
die een congres of een beurs bezoeken. In
de weekenden zijn het mensen die ons mooie Zeeuws-Vlaamse land
komen ontdekken. Haar klanten komen voor de rust. Ook fietsen ze
graag door ons ‘Landje Apart’. Blijkbaar wordt in Vlaanderen het
fietsen in Zeeland goed gepromoot en veel van haar klanten zijn dan
ook zuiderburen.
In Zeeland zijn behoorlijk veel B&B’s, maar in de kop van Hontenisse
zijn maar een paar. De locatie Ossenisse is een schot in de roos. En het
mag gezegd worden: Bed&Breakfast Salatiga straalt klasse uit. Het
huis is heel stijlvol en sfeervol opgeknapt en de tuin aan de achterkant
is een oase van rust met prachtig uitzicht over de polder. Het runnen
van een B&B bevalt Marianne goed. Enerzijds heb je contact met je
klanten, anderzijds heeft ze niet het gevoel dat ze veel privacy heeft
moeten inleveren. Haar klanten hebben zelf ook behoefte aan privacy,
vertelt Marianne, dus dat levert tot nu toe geen problemen op.
Inmiddels is Marianne er ook achter waar de naam Salatiga vandaan
komt. Dat het een stad op Java is wist ze al. Maar blijkbaar heeft een
kleine 100 jaar geleden de toenmalige bewoner van het huis gediend in
Nederlands Indië en was hij gelegerd in Salatiga. Hij heeft zijn Snisser
huiskamercafé toen deze exotische naam gegeven.

Gluren bij de buren succes
Ook dit voorjaar was er weer de mogelijkheid bij bedrijven uit de
buurt te gaan gluren. 24 mei trokken een kleine 20 geïnteresseerden
onder het genot van een prachtig zonnetje erop uit. Allereerst werden
we ontvangen door de familie Jansen. Zij lieten hun prachtige
melkveebedrijf aan ons zien. Veel vragen passeerden de revue. Na afloop
waren er zuivelproducten die konden worden getest. Een compliment
aan de enthousiaste ondernemers die zoveel over hun bedrijf kunnen
en willen vertellen. Om 14.30 uur werden we bij Arga en Henk, van
Artuin verwelkomt, die vol trots hun boerderij lieten zien. Veel oude
accenten in hun schuren en diverse werktuigen uit grootvaders tijd.
Een bedrijf dat al veel hervormingen heeft ondergaan. Verder bieden
ze een ruime keuze aan bestrating, omheiningen en afrasteringen.
Vooral het schapengaas van kastanjehout is erg mooi. Natuurlijk
vertelden ze over de tuinarchitectuur en hoe een tuinplan tot stand
komt. De kinderen konden helpen met plantjes oppotten en de grote
kinderen konden een workshop Tuinontwerp volgen. Erg leerzaam en
ingewikkeld; je bent zomaar geen tuinarchitect. Daarna ging iedereen
huiswaarts. Het was een leuke, zonnige en onderhoudende dag. We zijn
natuurlijk weer op zoek voor de open dag in het aankomend najaar,
naar nieuwe enthousiaste zelfstandigen. Laat het me weten als u uw
bedrijf eens wilt laten zien. Suzan Scheele, dorpsraad. 0623585699.
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Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:
elke dinsdag Aerobic 19:30u.
(vanaf september)
elke woensdag Country les 20:00u.
Juli
10-07 Dansavond met orkest
20:00u.
17-07 Clubkaarten 19:30u.
18-07 Schieting
14:30u.
23-07 Oefenavond 20:00u.
Country
25-07 Gaaibollen
19:30u.
Augustus
01-08 Schieting
14:30u.
14-08 Dansavond met orkest
20:00u.
September
04-09 Dansavond met orkest
20:00u.
11-09 BBQ-avond 18:00u.
12-09 Schieting
14:30u.
18-09 Clubkaarten 19:30u.
19-09 Gaaibollen
19:30u.
26-09 Schieting
14:30u.
Voor nadere inlichtingen: 0114682869.
Herberg de Snis
Zondagmiddag 24 Oktober:
familiequiz met leuke opdrachten
voor jong en oud.
Aanvang: 14.30 uur.
St Voormalige Kerk
kerk is open voor publiek za.
en zo. 14:00-17:00 tijdens
tentoonstellingen: (of op afspraak)
* 3 juli t/m 1 aug. borduurwerk
* 7 t/m 29 aug. wijwaterbakjes
* 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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Herinrichting!
Op verzoek van de dorpsraad is
er een werkgroep gestart die bestaat uit Patricia Seij, Wim van
Baarle, Luc Ingels en Jos Huijgens. Zij hebben drie voorstellen
gemaakt voor een nieuwe inrichting van het terrein bij Hof ter
Nesse. Bij elk plan ligt de nadruk
op iets anders, maar voor alle
drie geldt:
- het plein moet gebruikt kunnen
worden voor dorpsactiviteiten
- er dient een speelplaats te zijn
(net zoals die er nu ook is)
- er dient parkeergelegenheid te
zijn voor gebruikers van Hof ter
Nesse
Bij plan A ligt de nadruk op veel
ruimte: groot sportveld, marktplaats en een vaste kiosk.
Bij plan B ligt de nadruk op het
uit het zicht houden van de auto’s
en op gebruik door alle leeftijden: parkeren tegen de achtertuinen van de huizen aan de Dorpsstraat en een jeu-de-boulesbaan.
Bij plan C ligt de nadruk op gebruik voor kinderen. Naast de
genoemde speeltuin bijvoorbeeld
ook een doolhof en een wandelpad, dat het terrein afscheidt van
de aangrenzende wegen. Bij de
volgende dorpsraadvergadering
zullen de plannen uitgebreid gepresenteerd worden, en vragen
we de aanwezigen ook om hun
mening. Er hoeft zeker niet voor
één plan gekozen te worden: een
combinatie van onderdelen uit
elk plan kan ook tot een goed resultaat leiden.
De plannen die tijdens het dorpsfeest te zien waren zullen huis
aan huis verspreid worden met
het verzoek aan ieder om hierover zijn/haar mening of aanvulling te geven. Bernard Cools
(dorpsraad) en Jos Huijgens
(Hof ter Nesse) zullen er wekelijks aan gaan werken om de
projecten van beide organisaties
vorm te gaan geven.

juli 2010
Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp

Stand van zaken wat betreft
afsluiting van de dijk:
Inmiddels ligt er een ontwerpbesluit van de provincie en zijn nadere
afspraken gemaakt met het waterschap. Het compromis luidt als volgt.
Het Putjesstrandje zal in de periode 15 mei tot 15 september
worden opengesteld, de Zuidnol en Noordnol worden in die periode
ook opengesteld. Door het verzetten van de afrastering blijft de
onderhoudsweg bij het Putjesstrand het hele jaar bereikbaar, maar
blijft in de huidige staat. Het prikkeldraad op de afrastering zal
worden verwijderd. De onderhoudsweg vanaf de Zuidnol tot op het
uitkijkpunt bij de Zeemeeuw wordt verhard door middel van een
penetratielaag vergelijkbaar met asfalt. De hekken op het uitkijkpunt
verdwijnen.De provincie bekijkt of het strandje bij de Zuidnol door
middel van zandsuppletie kan worden opgewaardeerd.
Het waterschap kijkt naar het uiterlijk van de hekwerken (vriendelijker,
meer passend in het landschap, in de zomer op de nollen volledig weg
met hetzelfde systeem als de paaltjes op dijkopgangen? In ieder geval
worden de pinnen bovenop verwijderd).
Richting het Hellegat verdwijnen de hekken en wordt de onderhoudsweg
verhard door middel van een penetratielaag vergelijkbaar met asfalt.
Voor de dijk bij Zeedorp worden 2 strekdammen verhoogd, zodat
ze kunnen dienen als hoogwatervluchtplaats en waardoor door
aanslibbing ook betere foerageermogelijkheden voor vogels ontstaan.
Als de situatie bij de strekdammen een succes wordt zal dat niet leiden
tot verdere beperkingen. In de Molenpolder binnendijks komen extra
natuurvoorzieningen.
De dorpsraad zal een zienswijze indienen met betrekking tot de
Zuidnol, omdat we daar in het bestuurlijk overleg niet uitkwamen.
Onze zienswijze zal zijn dat afsluiting van de Zuidnol kan vervallen,
heel het jaar open dus, en opnieuw aan de orde kan zijn als de aan
te leggen strekdammen niet werken. De strekdammen liggen er nog
niet, maar van toegenomen recreatiedruk is ook geen sprake. Wij
hebben in het bestuurlijk overleg opgemerkt dat we ons niet kunnen
voorstellen hoe bekeken kan worden of de strekdammen werken als
hoogwatervluchtplaats als de Zuidnol afgesloten blijft. Er is dan geen
reden voor vogels om te verkassen naar een andere vluchtplaats dan
de Zuidnol.
Wij zijn het nog steeds oneens met het uitgangspunt voor de voorwaarden
in de oorspronkelijke vergunning dat er mitigerende maatregelen nodig
zouden zijn in verband met toegenomen recreatiedruk. Toch zijn wij
positief over het bereikte compromis, mede in ogenschouw nemend
dat er in het kader van Natura 2000 toch overleg zou moeten worden
gevoerd over beheerplannen en dat hiermee ook is geregeld.
Na een constructieve discussie in de dorpsraadvergadering kunnen de
bewoners van Ossenisse leven met dit ontwerpbesluit en het pakket
van afspraken met het waterschap.
Afgesproken wordt dat de dorpsraad de gemeente zal benaderen om
gezamenlijk de zienswijze op de Zuidnol (het hele jaar open) in te
dienen. Middels een brief d.d. 5 juli jl. hebben wij het college en de
gemeenteraad verzocht met ons deze zienswijze in te dienen. Unaniem
heeft de gemeenteraad d.d. 8 juli jl. besloten hieraan gehoor te geven.

