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Snisser courant

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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Winterwandeling & filmvertoning
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Zwerfvuilactie

In Hof ter Nesse organiseert de dorpsraad op zondagnamiddag 26 januari een
winterwandeling in Ossenisse. Alle Snissers zijn hiermee hartelijk uitgenodigd.

Na het succes van onze
zwerfvuilactie van 2013 hebben we
besloten deze jaarlijks te herhalen in
Om 13u30 start de wandeling vanuit het dorpshart. De wandeling zal ons leiden het voorjaar vlak na de carnaval.
langs het binnendijks gelegen hoogwatervluchtgebied voor vogels ten noorden Dit jaar valt carnaval laat, dus
van Knuitershoek. Een gids zal ons diverse boeiende dingen vertellen over de komen we pas op zaterdag 15
fauna en flora in dit natuurgebied.
maart 2014 in actie.
Om 15u à 15u30 komen we terug aan op Hof ter Nesse. waar we worden
ontvangen met koffie en taart.

We hopen dat we ook op u mogen
rekenen bij het opruimen van de
omgeving van Ossenisse en
Om 16u tot 17u30 start de vertoning van twee films met telkens vooraf een Zeedorp. Samen is het gezellig
introductie door Theo van Esbroek; aansluitend ook gelegenheid tot het stellen opruimen en bestrijken we een
van vragen. De films zijn gemaakt door amateurfilmer Leen Muller (cineast) groter gebied. Ook de kinderen zijn
met medewerking van Theo van Esbroek. Leen is lid van de videoclub van harte welkom.
Zeeuws-Vlaanderen. (zie: www.videoclubzvl.nl)
De
organisatie
zorgt
voor
afstemming en materiaal.Veel van
De eerste film is een korte documentaire van ongeveer 17 min. over Doel met het materiaal ligt al klaar met dank
als titel: EEN LEVEN ZONDER DOEL. Deze film behaalde brons bij het aan de pakketten van ´Supporter
landelijk amateurfilmfestival.
van Schoon´. Voor de kinderen
De tweede film is een luchtige, maar ook informatieve film van 45 min. met als hebben we een kleine attentie.
titel: VAN GEBREIDE SOKKEN TOT SCHIPPERBITTER. Op de jaarlijkse
clubwedstrijd van de videoclub werd deze film tot winnaar van 2012 Per groep is het handig een kar of
uitgeroepen. Deze Man-Bijt-Hond-achtige film gaat over een wandelaar die een iets dergelijks bij te hebben om de
tweedaagse voettocht maakt door Zeeuws-Vlaanderen. Om precies te zijn
afvalzakken in te zetten. Die
vanaf Groede, met de “finish” in ’t gezellige cafeetje (’t Verdronken Land) van kunnen we nog een paar gebruiken,
Gina in Emmadorp. Hij komt hierbij langs een aantal gehuchten waar hij met dus laat even weten als je iets
verschillende mensen leuke gesprekken voert…
beschikbaar hebt.
Tussen 17u30 en 18u ruimen we op en sluiten we af.
Geef je snel op, dan kunnen we
Indien u verkiest alleen de films te zien, bent u natuurlijk ook welkom in Hof ter alles goed voorbereiden. Dit kan via
Nesse vanaf 15u30. We hopen op een talrijke opkomst voor een gezellige zwerfvuil@robidoe.nl of bij Robert
namiddag met veel Snissers.
Doedee.
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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 deKoster-Reijns 0114-681551
Carolien de Cocq 0114-681946
Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws
“kam da oar."

Kam je haar eens.

Colofon

Verschijning: 4x per jaar 200st.
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Bezorging: Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie: Robert Doedee, Peter
Hiel, Mariët Langelaan, Petra
Schelle, Esther de Vries.
Volgend nummer: april 2014
Sluitingsdatum kopij: 01-04-2014
Mail: nisser@ossenisse-zeedorp.nl
Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar
bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis,
Bibliotheek en St.Antonius.

Wereldreiziger: Zara Janse
Na maanden van voorbereiding, samen met
Elize (een goede vriendin van mij), begon 4
november jl. ons backpackersavontuur.
Singapore was het eerste land dat we
bezochten. Het bleek een goede keuze om
ons Azië-avontuur mee te starten. Het is
een schoon en goed georganiseerd land.
Na een paar dagen in Singapore ging de
reis verder naar Maleisië. We hebben heel
Maleisië, van onder tot boven, doorkruist.
Veel mooie dingen gezien, een paar
hoogtepunten: The Batu Caves in Kuala
Lumpur, de Cameron Highlands met de
prachtige theeplantages en
het Nationaal Park van Penang was ook
echt super. We hebben hier een gave
jungle-trek gedaan! En we kwamen
onderweg hele grote varanen en ook apen
tegen! Super gaaf.
We hebben in totaal ongeveer vijf weken door Maleisië gereisd. Ik heb enorm
genoten, maar het was wel wennen. Vooral qua hygiëne was het vaak wat
minder, putjes in de grond om te plassen enz. En ook het openbaar vervoer is
soms heel slecht. Maar het was wel een mooi land.
Hierna ging de reis verder naar Bangkok. Hier verbleven we vijf dagen. Het
was echt een leuke stad. We hebben veel mooie tempels gezien en ook een
super leuke fietstocht door ‘downtown’ gedaan. Eigenlijk had ik nog wel meer
van Thailand willen zien en waren de vijf dagen wat kort, maar Elize was al in
Thailand geweest met een groepsreis. Dus vandaar dat we hier maar kort
verbleven.
We zijn op het moment in Australië en het is echt super leuk! Het is alleen wel
een duur land. Zeker in vergelijking met Azië, natuurlijk! We verblijven hier nog
tot 17 februari en reizen van Sydney naar Cairns met een hop-on-hop-off bus.
Daarna vliegen we terug naar beneden en pakken we nog de Great Ocean Road
mee, voordat we naar Nieuw Zeeland vliegen. Hier verblijven we vijf weken.
Beide eilanden gaan we per bus verkennen. 24 maart vliegen we dan naar onze
laatste bestemming: de Westkust van Amerika. Hier gaan we ook nog vijf
weken rondreizen, waarna we 29 april weer op Nederlandse bodem landen.
We hebben dus al veel mooie dingen gezien, maar er gaan ook nog veel mooie
dingen komen.
Verder is backpacken best leuk. Het is altijd weer leuk en spannend om naar
een nieuwe stad en een nieuw hostel te gaan. Want hoe zou het daar zijn...??
En als het dan niet bevalt dan reizen we gewoon weer verder.
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Lone Star Country dansers

Activiteiten

Wij dansen in Hof Ter Nesse op woensdagavond. Rond 8 uur komen wij samen,
Jeanneke en Peter hebben dan de koffie voor ons klaar en gezorgd voor een
lege vloer zodat wij kunnen dansen. Na de koffie gaan we de vloer op.

Hof ter Nesse

Gina geeft ons les en is daar best goed in, ze onthoudt al die dansen.Voor ons is
dat wel eens moeilijk, want we leren elke week weer een nieuwe dans en
andere muziek erbij. Voor ons staat het plezier voorop, vind je een dans niet leuk
of te moeilijk, dan ga je even aan de kant en dan doe je met de volgende dans
weer mee. Niets moet, dat is ook het leuke aan countrydansen. Zo zijn we al 15
jaar met veel plezier bezig.

elke dinsdag aerobic 19.30-20.30u.
elke woensdag Country 20 - 22u.

Januari
17 Country oefenavond 20u.
18 Clubkaarten 19.30u.
19 Schieten op liggende wip 14.30u.
26 Wandeling & Film 13:30u.
Veel partners van de dansers komen ook mee op woensdagavond. Zij drinken
Februari
een biertje en kletsen wat aan de bar. Wij hebben ook steunende leden, zij
komen voor de gezelligheid en niet voor het dansen. In september hebben we 15 Clubkaarten 19.30u.
ons 15-jarig bestaan gevierd met een barbecue en daarna lekker gedanst op live 21 Country oefenavond 20u.
Maart
muziek.
15 Clubkaarten 19.30u.
Eén keer in de maand hebben we een oefenavond, dan kun je vrij dansen en 16 Schieten op liggende wip 14.30u.
komen er ook veel mensen van andere countryclubs bij ons om met elkaar te 21 Country oefenavond 20u.
dansen. Dat is super gezellig want alle clubs leren dezelfde dansen.
30 Schieten op liggende wip 14.30u.
In november hebben we onze jaarlijkse mosselavond en daarna ook weer live
April
muziek waarbij iedereen van harte welkom is.
12 Clubkaarten 19.30u.
Als u zin hebt, kom gerust eens kijken. Misschien krijgt u wel zin om mee te 21 2e paasdag prijskaarten 14u.
doen.
Voor nadere inlichtingen en
verhuur: 0114-682869 of
ossenisse-zeedorp.nl (dorpshuis Hof
ter Nesse).

Herberg de Snis
Geopend woensdag tot en met
zondag vanaf 11 uur.
Herberg de S'nis 0114 - 681946
www.herbergdesnis.nl.

St Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak
(06-10854318).
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Carnaval 2014
Het lijkt nog zover weg, zo
halverwege januari, maar achter de
schermen zijn we weeral enige
maanden actief voor het komende
carnavalsfeest.
Dit jaar is het een late carnaval,
noteert u alvast in de agenda
ZONDAG
9
MAART
aanstaande. De dag dat we als
Ossekoppen weer vele mensen
mogen ontvangen voor onze Snisse
carnavalsdag.
Omstreeks 13.00 uur worden weer
alle kleine Ossekopjes verwacht in
Hof ter Nesse voor een gezellig
limonadebal met gratis limonade en
een
leuke
attentie.
Zoals
gebruikelijk start de optocht om half
3 vanaf het Zeedorp met diverse
wagens, loopgroepen en muziek !
Maar allereerst op zaterdag 8 maart
zullen diverse leden van onze Raad
weer een rondgang maken langs
ons dorp voor het bezoeken van
onze zieken en ouderen, waarbij
ook namens de carnaval een
attentie wordt overhandigd.
We gaan weer voor een mooie
optocht, het dorp wordt weer
versierd met vlaggen. Hierbij
vragen wij u ook ons daar in mee te
helpen door het uithangen van uw
Snisse vlag! Om heel de streek te
laten zien hoe we als klein dorp
groot kunnen zijn! Burgemeester
Jan Frans Mulder komt de sleutels
van de diverse kernen weer
ophalen, de officiële afsluiting van
het carnaval is traditioneel op de
Snis.
Volop ambiance op ons dorp in een
unieke sfeer. Nodig familie,
vrienden en bekenden uit om dit
bijzonder feest met ons mee te
beleven. Wij als Ossekoppen zullen
er zeker weer voor gaan !!

Beste medebewoners, wij wensen u een heel goed 2014! Wij hopen dat we
komend jaar ook weer zo'n energiek jaar mogen krijgen. Want wat is er veel
gebeurd.
Naast de gebruikelijke activiteiten als jaarvergadering, carnaval,
kinderactiviteiten door FAC, het dorpsfeest e.d. hebben we een mooie start
gemaakt met de vernieuwing van het dorpshart. En zijn er allerlei gezamenlijke
activiteiten ontstaan: zo hebben bewoners het initiatief genomen zwerfafval op te
ruimen en gaan ze dit 15 maart a.s. weer doen! Doet u dan ook mee tijdens een
lekkere wandeling?
Ook op het programma staat een wandeling 26 januari door onze mooie polders
met als afsluiting film kijken in Hof ter Nesse. In augustus tijdens het dorpsfeest
is er de mogelijkheid om een criteriumloop te organiseren. De Snis heeft dit jaar
ook een gemeenschappelijke ecologische tuin en een werkgroep die leuke
plekjes in en om het dorp op gaat knappen met bankjes, bloembakken e.d.
Allerlei wetenswaardigheden over onder andere deze activiteiten in ons dor, zijn
voortaan te vinden op de website www.ossenisse-zeedorp.nl. Veel nieuwtjes
staan op de facebookpagina en soms op twitter van dorpsraad
ossenisse-zeedorp. De bedrijvigheid van de Snis is ook te lezen op allerlei
facebookpagina’s, waar je je voor aan kunt melden (voor ruilhandel, onderlinge
communicatie, gemeenschappelijke tuin en dorpsgezichten).
Kortom een dorp om trots op te zijn!
Jaarvergadering
Dit jaar vindt de jaarvergadering in aanwezigheid van het College van B&W van
Hulst plaats op 18 februari in Hof ter Nesse. U kunt de uitnodiging hiervoor
begin februari tegemoet zien. Naast een algemeen gedeelte willen we dit jaar
aandacht besteden aan het elkaar informeren hoe landbouwverkeer en overig
verkeer zo veilig mogelijk van de wegen gebruik maken.
Fier op Zeeuws-Vlaanderen
We zoeken mensen om ons dorp te promoten tijdens de zomerpresentatie in
Breskens in het kader van 200 jaar Zeeuw-Vlaanderen. Elke dorpskern mag
twee dagen lang zijn verenigingen, ambachten, bijzonderheden, recreatie en
bedrijven onder de aandacht brengen van vele bezoekers. Dit is jullie kans om
nieuwe leden en sponsoren te werven. Indien je slechts één dag aanwezig kunt
zijn, is dit ook een optie.
Het evenement wordt gehouden op het veerplein in Breskens op 19 en 20 juli.
Daarnaast zoeken we nog aankomende artiesten en bestaande verenigingen,
denk aan countrydansers, gaaibollen en veel meer, die hun kans willen grijpen
zich te presenteren voor het publiek. Het geheel wordt ondersteund door
reclamebureau Recht door Zee. Zij zorgen voor presentatieborden en nog veel
meer. Je hoeft het dus niet allemaal zelf aan te kleden.
Ik hoop dat jullie massaal ja zeggen tegen deze uitdaging om Ossenisse op de
kaart te zetten.
Aanmelden kan bij Suzan Scheele, Lageweg 2, Ossenisse. Telefoon 0623585699
of email info@ossenisse-zeedorp.nl.

