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Snisser courant
Jaargang 8 - Nr. 3 - Juli 2013

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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Dorpshart

Dorpsraad
Arbeidershuisjes
Gemeenschapstuin

Dorpsfeest Safari 10-11 augustus Gluren bij de
Deze editie van het dorpsfeest krijgt als thema 'safari' mee en vindt
plaats in en rondom Hof ter Nesse. We nodigen u uit om er met ons buren
een gezellig weekend van te maken en de vlaggen uit te hangen.
Zaterdag
- 15:00 tot 21:30 uur Muziek, Springkussen en Lotenverkoop
- 18:00 tot 21:30 uur Barbecue *
- 21:30 tot 01:00 uur Stokkenvangspel: Wilde Dieren en Trekking
loterij
Zondag
- 10:30 tot 13:00 uur Volleybal **
- 13:00 tot 15:00 uur Snisse Safari Race (Stormbaan) **
- 13:00 tot 15:00 uur Muziek & Springkussen.
Voor het volleybal op zondag, zijn we natuurlijk weer opzoek naar
fanatieke teams. Maar dit jaar zijn we ook op zoek naar teams die
onze Stormbaan van 17,5m aan durven!
Dus ben je zo lenig als een aap, zo snel als een jaguar of zo sterk als
een olifant? Maak dan een team en schrijf je in voor de Snisse Safari
Race (Stormbaan).
* BBQ aanmelden met huis aan huis verspreid fomulier
** Volleybal en Stormbaan aanmelden via snissedorpsfeest@
ossenisse-zeedorp.nl of via facebook.com/st.Snissedorpsfeest

Ossenisse-zeedorp.nl
De nieuwe website is een soort startpagina voor ons dorp geworden en
is klaar. Voortaan kunt u alle aan Ossenisse en Zeedorp gerelateerde
stichtingen, verenigingen, clubs, bedrijven en zelfs hobbyisten
vinden op Ossenisse-Zeedorp.nl
Daarmee komt een einde aan de zelfstandige websites van de
dorpsraad (dorpsraadosssenise.nl) en de snisser (snisser.nl).
De Snisser vindt u terug op de nieuwe website onder het kopje
Dorpsraad.
Neemt u eens een kijkje op de website: www.ossenisse-zeedorp.nl
en laat ons weten wat u er van vindt.

Ook dit jaar organiseert de
Dorpsraad weer een open dag
bij bedrijven en wel op zaterdag
24 augustus 2013.
Dit keer gaan we op bezoek
bij Boerderij Ondersteboven
en onder voorbehoud het
Gemaal Kampen (beter bekend
als ’t Nieuwe Gemaal), in het
kader van 60 jaar herdenking
Watersnood 1953.
De middag begint bij Boerderij
Ondersteboven (Westdijk 1
te Ossenisse) om 13.30 uur.
Bezienswaardigheden: bed &
breakfast, monumentale schuur,
boerderijterras, bloemplukveld,
zomerexpositie
trekpaarden
(Dieneke Covens)Aansluitend
vertrekken we naar het Gemaal
Kampen voor uitleg over de
werking en de enorme motoren
die het Gemaal aandrijven.
We sluiten de middag af om
16.30 uur.
U kunt zich aanmelden op
glurendeburen@ossenissezeedorp.nl of op 0114-681397.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp - Reuzenhoek)
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden: vanaf 6:44 elk uur t/m 18:44
Zaterdag vanaf 7:44 elk uur
Zondag vanaf 9:44 elke 2 uur

Noodnummers
Politie		
09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost
0115643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender):
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AED-slot nummers (hof ter nesse):
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114-682869/682734
Ineke Elbers 0114-681931
Nicol de Waal 0114-683576
Lidy de Koster-Reijns
0114-681551
Carolien de Cocq 0114-681946
Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws
“Je kan ter anangen ”
“Je kunt de pot op”

Colofon
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Robert Doedee
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Juli

Hof ter Nesse:
Schieting liggende wip
In het Verenigingsgebouw “Hof ter Nesse” te Ossenisse wordt
maandelijks een schieting op de liggende wip georganiseerd. Dit
gebeurt met een handboog en een pijl. De handboog raakte bekend
vanwege zijn doeltreffendheid, gedemonstreerd door de kunde van
Engelse longbowschutters tijdens de Oorlogsvoering in de 14e eeuw.
Het belang van de boog als wapen nam af met de komst van het
vuurwapen. Sindsdien ontwikkelde het boogschieten zich als een
recreatiesport.
Tot de 19e eeuw schoot men enkel op staande wip. Doordat verstokte
schutters bij alle weersomstandigheden hun sport wilden beoefenen,
werd de kop van de wip op een horizontaal staketsel geplaatst. Zo
konden ze ook binnenshuis de boog spannen. Het overschakelen
van staande wip naar liggende wip zette zich door vanaf de 19de
eeuw.
Handboogschieten op de liggende wip is een sport waarbij zowel de
lichaamsbeheersing als het geestelijk vermogen op de proef worden
gesteld! De schutterssport ontwikkelt het concentratievermogen
in harmonie met de geleerde techniek. De wip is een (horizontale)
metalen constructie met een reeks pinnen waarop de vogels worden
vastgezet: één hoge vogel, twee zijvogels en 30 kleine vogels. Vogels
zijn plastieken blokjes met een diameter van 11 à 17 mm, waaraan
kleurige pluimen bevestigd zijn. Voor de wedstrijd wordt aan elke
vogel een bepaalde waarde toegekend. Dit gebeurt in “Hof ter
Nesse”.
De schutters nemen om beurt plaats met een pijl op zeventien meter
(voor miniemen: twaalf meter) van de wip en mikken vanuit een
stabiele houding met hun dominante oog. De schutters gebruiken
enkel de vingertoppen om de pees van hun boog op te spannen en
schieten met stompe pijlen naar de vogels. Ze proberen door het
afschieten van vogels zoveel mogelijk geld binnen te halen.
Wedstrijden en trainingen gaan door in overdekte accommodaties,
maar soms ook in de buitenlucht als het weer het toelaat. De
voornaamste recreatiewedstrijd is de beschrijfschieting. Beschrijven
betekent dat de waarde van de geschoten vogel op voorhand wordt
bepaald.
Naar gelang de te winnen prijzen spreekt men van een palingschieting,
een prijsschieting (enkel voor geldprijzen), een kalkoenschieting,
een kipschieting of een tong(vis)schieting. Ook de tijdsduur wordt
op voorhand bepaald; meestal 4 uur, of korter als de vogels van de
wip er allemaal af geschoten zijn.
Bij de beschrijfschieting (Hof ter Nesse) is de inleg per deelnemer
4,00 euro en bij de andere schietingen bedraagt de inleg 5,00 euro
per deelnemer. De eerstvolgende schieting op de liggende wip is op
zondag 15 september a.s. om 14.30 uur.
Zie voor meer informatie “de Snisser Courant”(Activiteiten).
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en het
een keer uit te proberen. Voor inlichtingen: Piet Neve 0114-682250
of Eric de Kort 0114-316046 of Peter Rottier 0114-682869.
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‘Handen uit de mouwen’
Na de spetterende aftrap van vrijdag 21 juni, werd het zaterdag toch
echt tijd om de handen uit de mouwen te gaan steken. Het doel van
deze dag: Samen een begin te maken aan het nieuwe Dorpshart van
Ossenisse. Zo’n 45 vrijwilligers hebben zich gemeld.
Jong, oud, man of vrouw, voor een ieder was er wel een passende
klus. Hekken ontmantelen, straatstenen verwijderen of palen
uit de grond trekken. Dit alles moest dan weer netjes opgeruimd,
gebundeld of gestapeld worden. Daarnaast waren er nog mensen die
de kinderopvang, de catering of de administratie op zich namen.
Kortom, niemand hoefde zich te vervelen.
Om 8.00 uur arriveerden al de eerste vrijwilligers. Hen was gevraagd
hun eigen materiaal mee te nemen en dit was niet tegen dovemansoren
gezegd. De één dacht aan een kruiwagen, de ander nam zijn tractor
mee... aan werktuig geen gebrek.
Vanaf 9.00 uur meldden steeds meer mensen zich, vol goede moed
gingen ze aan de slag. De samenwerking was uitstekend, regelmatig
klonk er een lach.
De keukenbrigade van het Dorpshuis zorgde voor de inwendige mens.
Op gezette tijden kwam Peter naar buiten, luidde de scheepsbel en
werd er een korte pauze ingelast. Na de koffie en de broodjes kon
iedereen weer vooruit.
Aan de kinderen was ook gedacht, Luc Ingels verzorgde in de
ochtend een workshop kleien. Thema: (Os)se(nis)se en Zee(dorp).
Genoeg om de fantasie te prikkelen. De allerkleinsten mochten nog
een kunstwerk maken van marsepein, wel op te eten na de lunch.
In de middag werden de kinderen verwelkomd bij Kwekerij de
Hemelsleutel. Hier was een speurtocht uitgezet en konden ze
bouwen aan de grootste bijenbank van Nederland. Daarna kregen
ze nog uitleg over de bijen en werd er een bezoek gebracht aan
imkerstation Krevershille. Moe maar voldaan keerden ze eind van
de middag terug naar het Dorpshuis.
Hier waren inmiddels de grootste klussen al geklaard. De laatste
stenen werden op hun plek gelegd, de boerenkarren voerden het
afval af en de boel werd weer grondig opgeruimd.
Voor de harde werkers was er nog een hapje en een drankje. Er werd
teruggekeken op een leuke dag, een goede samenwerking en een
mooi resultaat. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, het nieuwe
Dorpshart is nog niet klaar. Kon u er vandaag niet bij zijn en heeft
u interesse in een
welbestede dag?
Binnenkort wordt
de datum voor de
volgende werkdag
bekend gemaakt,
meld u zich dan
aan!
Nogmaals
dank
aan iedereen die
zich ingezet heeft.
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Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:
Iedere dinsdag va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00
country les avond.
Juli
19 Oefenavond country 20u.
20 kaartclub ons vermaak 19.30u.
Augustus
10-11 DORPSFEEST
17 3e meewerkdag Dorpshart
September
07 Dansen met half-uit20u.
14 BBQ met de country club en
levend muziek aanvang 21u.
(BBQ begin om 17.00u. anmelden
0114-682869)
15 Gaaibollen 19.30u.
15 Schieting op lig. wip 14.30u.
21 Kaartclub ons vermaak
29 Schieting op lig. wip 14.30u.
Oktober
05 Dansen met duo hollywood
20u. (en onbeperkte mossel
maaltijd inl. 0114-682869)
06 Gaaibollen aanvang 19.30u.
11 Oefenavond country 20u.
Voor nadere inlichtingen en
verhuur: 0114-682869 of
ossenisse-zeedorp.nl (dorpshuis
Hof ter Nesse).
Herberg de Snis
Geopend op dinsdag tot en met
zondag vanaf 11 uur. Kijk voor het
maandmenu op de website.
Herberg de S'nis Tel; 0114681946
of Info: www.herbergdesnis.nl
St Voormalige Kerk
Juli: schoorsteenvegersattributen
van dhr. Versavel uit Terneuzen
Augustus: miniatuur
wegenbouwmodellen van dhr.
Dekker uit Terneuzen
Kerk is open voor publiek za. en
zo. 14:00-17:00 tijdens tentoonstellingen: (of op afspraak 0114
681142).

Juli 2013
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Arbeiderhuisje
Er staan er zovelen, soms
midden in de polder, langs een
dijk of midden in een dorp.
De zogenaamde karakteristieke
arbeidershuisjes uit vroeger
tijd.
Bouwjaar
onbekend,
maar meestal niet hoger dan
pakweg een meter of vijf, kleine
dakraampjes die uitkomen op
een open zolder, met beschot
of zo rechtstreeks onder de
pannen.
Zo ook op de Snis en Zeedorp,
waar landarbeiders in vroeger
tijd huisden, met meestal een
groot gezin, werkende voor de
boeren in de omgeving. Het was
geen vetpot in die tijd, blij dat je
werk had.
Op Zeedorp net voor de dijk
staat er ook een aantal, want in
vroeger tijd werden daar over de
dijk de landbouwproducten zo
het schip in gekruid.
Allemaal handwerk, zwaar werk.
Het mooiste karakteristieke
huisje is helaas niet meer.
De man met de sikkel in de
zijgevel die o zo karakteristiek
de bovengeschreven tijdgeest
perfect uitbeeldde. Wat rest is
de herinnering.

Gemeenschappelijke tuin
Tegenover de Lageweg 41-43
is de groenvoorziening voor
5 jaar in gebruik gegeven
aan de dorpsraad t.b.v. een
gemeenschappelijke tuin op
basis van permacultuur.
Bedoeling is om in de tuin
allerlei mogelijkheden te laten
zien op het gebied van eetbaar
en biologisch tuinieren. Je kunt
ook zelf meehelpen in de tuin.
Meer info op ossenisse-zeedorp.
nl.

Ossenisse bruist weer van de activiteiten.
Fijn om te zien hoeveel mensen in ons
Dorpsraad
kleine dorpje actief zijn. Namens de
Ossenisse - Zeedorp
werkgroep Dorpshart (samenwerking
Hof ter Nesse en de Dorpsraad) bedanken wij alle enthousiaste
vrijwilligers, die zich inmiddels al voor dit project ingezet hebben.
De eerste werkdag was een groot succes. We konden deze dag goed
starten in de wetenschap dat ook het Oranjefonds 25.000 euro ter
beschikking stelde. Er is die dag veel meer werk gedaan dan we
verwacht hadden. Dankzij vele mensenhanden en grote machines is
er veel gebeurd. Nu ligt er eerst werk voor aannemer(s) en gemeente
voordat we weer een nieuwe werkdag kunnen plannen, de geplande
werkdagen in juli en augustus zijn dan ook vervallen. We verwachten
in september verder te kunnen. We zullen deze datum zo snel
mogelijk laten weten. Het snelst is dit te zien op de facebookpagina
van Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp. In september/oktober zal een
enquête gehouden worden over een veilige route tussen Ossenisse
en Kloosterzande. Het Waterschap wil gehoor geven aan de keuze
van de bewoners voor één van de twee alternatieven. Het is dus
belangrijk dat de enquête door velen ingevuld gaat worden.

Tentenkamp 2013
Net als voorgaande jaren is er tijdens de start van de zomervakantie
het tentenkamp op de Snis georganiseerd, voor alle kinderen van
ons dorp. Onder het thema 'zigeuners' werden op vrijdag 28 juni
de tenten weer opgezet. Het hele weekend zijn er leuke activiteiten
georganiseerd zoals rokken en giletjes versieren, een kampvuur
opstoken, houtsprokkelen in de Clingse Bosse, soep koken met de
kinderen of bijvoorbeeld een leuke spelmiddag rondom goud
zoeken. Voor de grotere kinderen stond er ook een dropping op het
programma. Zondagochtend 30 juni keek iedereen terug op een
wederom geslaagd tentenkamp. We vroegen een aantal kinderen
naar hun ervaringen en wat zij het leukste vonden op het Snisser
tentenkamp 2013. Moe, maar vol enthousiasme vertelden ze over de
activiteiten en het slapen in de tenten. De kinderen kijken terug op
een leuk kamp en de dropping heeft dit jaar zeker indruk gemaakt.
Natuurlijk bedanken wij de organisatie en alle ouders die hebben
meegeholpen om het kamp opnieuw tot een succes te maken en wij
wensen iedereen een fijne zomervakantie.

