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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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Free Country Dancers
Dorpsagenda

Werken langs de dijk
Buitendijks nonstop fietsen naar Terneuzen
Sinds eind september kan er op de Scheldedijk buitendijks ononderbroken gefietst worden
van Zeedorp naar Terneuzen. Tussen de Westdijk en de Kampersedijk werden de koperslak
blokken over een afstand van 1,5 km vervangen door asfaltverharding. Het waterschap
investeerde € 292.000 in dit project. Het nieuwe fietspad grenst aan de slikken en schorren
ten noorden en ten zuiden van het gemaal van Kampen. De natuur is hier prachtig!

Nieuwe radartoren in aanbouw op dijk in Kreverhille
De Schelderadarketen dateert van 1991. Sinds die tijd is het scheepvaartverkeer verder
geëvolueerd. Op lastige deeltrajecten, zoals de bocht bij Hansweert, zijn uitbreidingen van
de Schelderadarketen noodzakelijk. Als in de bocht bij Hansweert bijvoorbeeld een 400
meter lang containerschip vaart, ontneemt dat het radarzicht op eventueel achteropkomend
verkeer, zoals binnenvaartuigen of plezierboten. Vandaar de noodzaak om een radartoren te
bouwen op de zeedijk aan Kreverhille. Deze radarpost zal onbemand zijn.
Op 30 meter boven het dijktalud (buitenzijde), dit is 17 meter boven de zeedijk, krijgt die
toren ook een uitkijkplatform. Zo kunnen fietsers en wandelaars langs de dijk, genieten van
een schitterend uitzicht op de Westerschelde. De totale hoogte van de toren bedraagt 38
meter boven het platform achter de dijk. De foto toont de achthoekige fundering met een
diameter van 4,87 meter, die eind september klaar was. De totale bouwtijd van de toren
bedraagt ongeveer 100 werkdagen.
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d’Ossekoppenloop
Dorpsraad OssenisseZeedorp

Kerst 2017
We vieren het samen
Donkere dagen maken hun intrede en
de feestdagen komen dichterbij. Sinds
sluiting van de Sint Willibrorduskerk
organiseert het Kerstcomité in
december in Hof ter Nesse een
kerstmiddag.
Sfeervolle bijeenkomst Hof ter Nesse
Jaarlijks trekt de kerstmiddag een volle
zaal in Hof ter Nesse. Iedereen komt dan
samen rondom de kerststal uit de
voormalige kerk. Het is een middag waar
veel mensen naar uitkijken, ook
oudinwoners. Onder het genot van
koffie/thee en kerststol praat iedereen
weer bij. Als muzikale omlijsting
worden er samen kerstliedjes gezongen
en er is ruimte voor een gedicht of een
overdenking. Dit jaar is er een optreden
van De Jumbo’s. Noteert u alvast zondag
10 december? Het begint om 14.00 uur
en de entree is gratis.
Winterdorp bekijken
In de kerstperiode is er weer een
winterdorpje met trein te zien in de
Heilige Willibrorduskerk. Data zijn nog
niet bekend. Deze worden via facebook
pagina van de stichting bekend gemaakt.

Dank aan Leo Steenbakker, Nederlands hoofdbeheerder van het Beheer en Exploitatieteam
Schelderadarketen (BET) die de redactie bovenstaande informatie gaf. Het Beheer &
Exploitatieteam Schelderadarketen (BET) is verantwoordelijk voor de technische
exploitatie van de Schelderadarketen en voor vernieuwingen en uitbreidingen.

Dineren in kerstsfeer
In de Kipstraat bij ‘t Schallemaaj wordt
er bijzonder gekookt tijdens Kerst.
Lenno & See hebben het plan met Kerst
2 dagen een speciaal kerstdiner te
serveren. Kijk hiervoor op hun website.
Kerst vieren we op De Snis samen;
U bent van harte welkom !
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Sinterklaas
Komt de Sint met de boot, auto of op
een paard naar ons dorp? Wanneer?
We hoorden geruchten dat hij op
3 december ‘s morgens langs komt.
In ieder geval zijn alle kinderen van
Ossenisse van 0 t/m basisschoolleeftijd
welkom in Dorpshuis Hof ter Nesse om
de Sint te begroeten. Een uitnodiging
voor de kinderen met daarin de juiste
datum en tijd valt nog in de brievenbus.

Noodnummers
Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118 414444
Huisartsenpost 0115 643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender)
kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm
AEDslot nummers (Hof ter Nesse)
Peter Rottier / Janneke Aerts
0114 682869 / 682734
Ineke Elbers 0114 681931
Nicol de Waal 0114 683576
Lidy de KosterReijns 0114 681551
Sjef Boeij 0114 681928

Zeeuws
‘t Lig kop over klôôten
Het ligt door elkaar
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Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half januari 2018
Sluitingsdatum kopij: 15122017
Email: snisser@ossenissezeedorp.nl
Exemplaren bij Café ´t Schallemaaj en
Hof ter Nesse in Ossenisse en bij
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Antonius in Kloosterzande.
De Snisser Courant digitaal, dus via
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naar: snisser@ossenissezeedorp.nl
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Snissenjèrs

Eddy de Caluwé
Geboren en getogen is Eddy in het dorp Graauw. Hij heeft ook nooit ergens anders
gewoond. Tot 1 maart 2017. Toen verhuisde hij van Graauw naar Ossenisse. Nu is hij
de eigenaar van het huis aan Dorpsstraat 8. De uitstraling van het huis was voor hem
de doorslag om het te kopen. En ondertussen kan Eddy vertellen dat hij graag in ons
dorp woont.
Eddy (1964) ging naar de lagere school op Graauw en daarna naar de Clemens Mavo in
Hulst. Bij de broeders was dat toen. Daarna volgde hij de elektroopleiding aan de MTS in
Terneuzen. Na zijn school ging hij, als uitzendkracht, op de tekenkamer bij Bravenboer &
Scheers aan de slag. Na een half jaar werken startte Eddy  op z’n 23e  aan de dienstplicht.
16 maanden werkte hij als elektromonteur op de vliegbasis in GilzeRijen en werd daar
onderofficier. Eén van zijn taken was het geschikt maken van helikopters voor
nachtvluchten. Eddy vond dat hij een mooie baan had binnen het leger. Na zijn dienstplicht
werkte Eddy een half jaar, op uitzendbasis, als elektricien voor Fabricom locatie Dow.
Vervolgens solliciteerde hij in oktober 1988 bij Dow in Terneuzen voor een functie als
elektricien, maar werd aangenomen als operator voor de plastics plant. Hij werkte
toendertijd in ploegendienst en studeerde daarnaast drie jaar lang ‘bedrijfstechniek’. Het
volgen van die studie was onderdeel van zijn arbeidscontract. Operator was hij zo’n 9 jaar.
Daarna werd Eddy teamcoördinator (wachtchef) en vanaf 2006 heeft hij de functie van
gatekeeper op de plastics plant. Dit is poortwachter tussen operations en maintenance. De
fabriek waar Eddy werkt draagt ondertussen de naam Trinseo; hij werkt daar nu 5 dagen per
week in dagdienst. In zijn vrije tijd was Eddy vanaf 1982 tot en met 2015 actief lid van de
Graauwse carnavalsvereniging ‘De Jeugdvereniging’. Nu besteedt hij zijn vrije tijd graag
aan klussen aan zijn huis, koken, bakken en hardlopen; hij heeft ondertussen 5 marathons
gelopen. Ook fietst hij graag op de racefiets en wandelt hij veel. Zo heeft al een paar keer
de Nijmeegse 4daagse gewandeld en 1 keer de Dodentocht in Bornem (een wandeltocht
van 100 km). Daarnaast is hij medeorganisator van Graauwrock; Eddy is sinds 7 jaar
verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie rondom ‘The Road to’. Ook in
Ossenisse draagt Eddy ondertussen een steentje bij als vrijwilliger. Zo heeft hij geholpen bij
het nieuwe dorpshart en d’Ossekoppenloop.
Dochter Nanet (1994) is
geboren en getogen op
Graauw en heeft een half
jaartje in Ossenisse gewoond.
Nu woont ze samen met haar
vriend Johan in Hulst. Nanet
is tandartsassistente in Hulst.
Ze rijdt graag paard  haar
eigen paard staat gestald in
Ossenisse  en is ze geregeld
te vinden in de sportschool.
En sinds dit jaar is ze hofdame
bij de carnavalsvereniging De
Djerken op Graauw.
Zoon Jesper (1999) is ook geboren en getogen op Graauw en woont daar nog steeds. Jesper
is 2e jaars leerling timmerman en volgt een BBLopleiding (combinatie 4 dagen werken bij
De Caluwé & Broekaart en 1 dag naar school). Jesper is fanatiek karpervisser. Samen met
vrienden gaat hij geregeld naar de kreek Zestigvoet nabij Clinge om daar te nachtvissen. De
jongens meten en wegen hun vangst en gooien de vis dan altijd terug.
Als gezin gaan Eddy, Nanet en Jesper graag jaarlijks op skivakantie of op vakantie naar de
zon. Zo hebben ze dit jaar voor het eerst gedoken op Kreta.

2017

Ossenisse Sociaal

The Free Country Dancers: 20 jaar
Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de droom van Ans de Waal werkelijkheid werd om
mensen samen te brengen met dansen. Ze richtte the Free Country Dancers op.
Zondag 10 september werd dit feestelijk gevierd met alle donateurs en werd tevens
een tentoonstelling over the Free Country Dancers geopend in de kerk van Ossenisse.
Als tiener wilde Ans
al dansen. Haar
grote voorbeeld was
Penny de Jager uit
Top Pop. Op het
internaat spoorde ze
haar vriendinnen al
aan om samen een
dansoptreden te
doen. Maar de
zusters zagen
professioneel dansen
niet zitten. Gelukkig
is er nog vrije tijd,
daarin volgde Ans
les, onder andere
country dance in
Schoten (B).
In 1997 besloot ze
zelf een groep te
starten in Ossenisse.
Ze waren toen met 18 personen. De groep is in 20 jaar gegroeid tot 96. Sommigen
kunnen wegens ziekte of ouderdom niet meer dansen, maar ze blijven betrokken. The
Free Country Dancers is dan ook veel meer dan een groep die country danst. Om te
beginnen zijn er in de loop der jaren heel wat dansstijlen bijgekomen: Iers, rock & roll,
Latijns Amerikaans, freestyle… Ans zorgt ervoor dat The Free Country Dancers in
ontwikkeling blijven en zorgt voor de vernieuwing in muziek, dans en kostuums.
Het enthousiasme waarmee Ans steeds iets nieuws brengt is aanstekelijk. Zo had ze heel
in het begin blouses besteld met een opdruk op de rug; ze waren een dag voor het
optreden gereed. Maar wat bleek, de opdruk stond te laag en verdween in de broek of
rok. Spontaan boden enkele dansers aan om de blouses uit elkaar te halen, aan te passen
en weer in elkaar te zetten. Dat is het begin geweest van een groep die passende
kostuums naait voor alle verschillende optredens en dansstijlen. Naast dansen en
kostuums naaien, wordt er soms ook samen gefietst. Elke zomer organiseert Ans een
fietstocht voor de leden, waarbij er iets te beleven of te bezoeken valt en gaan ze ergens
samen eten.
Twee avonden per week is er les, regelmatig geven ze demonstraties en optredens van
Hulst tot Slagharen. Bij Tragel zien ze Ans en haar groep ook graag komen; cliënten
doen met veel plezier mee. Maar ook scholen, studentenclubs en bedrijven vragen The
Free Country Dancers om langs te komen, waarbij de leerlingen, studenten of
werknemers uiteraard mee mogen doen. Meest memorabel is wel de motorclub met
aangepaste dans op deathmetal.
Viermaal per jaar is er een bal. Onder andere met Nieuwjaar en Pasen. Donateurs die
naast dansen koken en/of bakken als passie hebben, zorgen dan voor de versnaperingen.
Kortom Ans weet het beste in mensen boven te halen en heeft daardoor een heel
betrokken groep van The Free Country Dancers om zich heen verzameld. Benieuwd naar
meer? Je kunt foto’s van de tentoonstelling (bezocht door ruim 200 bezoekers) en nog
veel meer informatie terugvinden op de website http://www.thefreecountrydancers.com.
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Dorpsagenda
Hoogtepunten op agenda
Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in agenda.

Hof ter Nesse o.a.
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.00 uur
Oktober
21 clubkaarten 19.30
22 schieten op liggende wip 14.3018.30
22 gaaibollen 19.30
27 oefenavond country 20.00
November
18 clubkaarten 19.30
19 schieten op liggende wip 14.30
25 mosselavond 17.30
(aanmelden via Peter 682869)
26 gaaibollen 14.30
December
10 kerstviering 14.00
17 gaaibollen 14.30
22 kerstviering country 20.00
24 schieten op liggende wip 14.30
26 prijskaarten 2e Kerstdag 14.00

Inlichtingen en verhuur: 0114 682869 of
www.ossenissezeedorp.nl (dorpshuis
Hof ter Nesse).

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
www.facebook.com/StichtingVoormalig
eKerkOssenisse1594032137518515/

Camping De Zeemeeuw
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
Sinterklaasviering, datum volgt

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl

Café ´t Schallemaaj
Bijna ieder weekend optredens: meer
info facebook en de website
http://schallemaaj.weebly.com/

Stoep & schuurverkoop
In 2018 de zaterdag voor Pasen.
Coördinatie: argamoree@gmail.com
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Drukte op de Snis
d’Ossekoppenloop
Zaterdag 9 september was het alweer de
4e editie van d’Ossekoppenloop in ons
dorp. Weergoden zorgden ervoor dat
het ook dit keer een geslaagde dag was.
Puzzelstukjes
Al maanden vooraf waren dorpsgenoten
druk bezig met voorbereiden en ervoor te
zorgen dat op de dag zelf alles op rolletjes
liep. De puzzelstukjes pasten ook dit jaar
weer in elkaar!
Iedere vrijwilliger is belangrijk
Op de 2e zaterdag in september wisten 245
hardlopers en wandelaars de weg naar
Ossenisse te vinden. Dankzij de hulp van
zo’n 75 vrijwilligers op de dag zelf verliep
het evenement gesmeerd. Elke vrijwilliger
is even belangrijk, want enkel met hun
hulp kan een evenement een succes zijn.
Als blijk van dank kreeg iedere helper
vooraf in Hof ter Nesse koffie/thee en cake
en ontvingen zij ook 2 consumptiebonnen.
d’Ossekoppenloop gaf aan elke vrijwilliger
een flesje bier ‘Kiplekker’. We hopen dat
het smaakte!
Kofferbakmarkt
Aan de oproep van ‘t Schallemaaj om
tijdens d’Ossekoppenloop als verkoper
deel te nemen aan de kofferbakmarkt
gaven verrassend veel mensen gehoor. De
vele regen in de ochtend gooide helaas roet
in het eten. Toch konden supporters en
anderen neuzen en kopen bij 3 kramen.

Dorpshart
Middelpunt van ons dorp
Het dorpshart is een project van ons gemeenschapshuis Hof ter Nesse en de dorpsraad
OssenisseZeedorp. Als dorpsraad vinden we het geweldig hoe de werkgroep
Dorpshart met veel vrijwilligers en medewerking van Gemeente Hulst, Oranjefonds
en KNHM erin geslaagd is een mooi plein te maken. Het dorpshart is op deze manier
echt het middelpunt van het dorp geworden. Zo’n 35 vrijwilligers hebben hieraan
actief meegeholpen; heel veel voor een dorp met zo’n 330 inwoners.
Bijna klaar!
Het werk aan het dorpsplein zit er bijna op. Wat is er hard gewerkt! Soms met regen, maar
ook vaak met zonneschijn. De laatste werkdag in september was zo’n dag met veel regen.
Ondanks die regen is er toen wel hard gewerkt en het uiteindelijke resultaat maakt veel goed
Hulp gevraagd op zaterdag 28 oktober
Het leuke werk start op zaterdag 28 oktober. Die dag worden er 4 bankjes geplaatst en
vullen we de perken met planten. Ook op die dag is jullie hulp weer dringend nodig.
Half november wordt er een boom geplant. Alle bladeren moeten eerst van de boom zijn
gevallen, voordat hij verplaatst mag worden.
Uitnodiging voor een feestje: vrijdag 24 november
Na het plaatsen van de boom is het plein klaar! Op vrijdag 24 november wordt het plein
geopend met een feestje tussen 16.00 en 18.00 uur. Alle bewoners van Ossenisse, Zeedorp
en uit de omliggende polders zijn van harte welkom!
Vind jij het plein ook een aanwinst voor het dorp? Dan zou het een leuk gebaar zijn voor de
vrijwilligers als je dit laat blijken door bij het openingsfeestje aanwezig te zijn! Dus als je
tijd kunt vrijmaken om erbij te zijn, dan verwelkomen wij je graag. Het wordt vast een
gezellig feestje. Wij zorgen voor een drankje en een hapje.
Graag tot ziens op 24 november!

Pluim voor d’Ossekoppenloop

Verdeling over de afstanden
94 hardlopers kozen voor het lange
parcours van bijna 12 km; 76 voor het
parcours van 8 km; 40 voor de afstand van
5,7 km. De overige deelnemers waren
wandelaars. En kinderen die het rondje
rond de kerk renden.
Tombolaprijzen
Iedere volwassen finisher ontving, bij
inlevering van het borstnummer, een flesje
Kiplekker als dagprijs (kinderen hadden
een eigen dagprijs), een pen en een
cadeaubon van een hardloopwebwinkel.
Ook trok iedereen een lootje en alle
deelnemers hadden prijs! Er lagen
namelijk zo’n 250 items op de
tombolaprijzentafel: cadeaubonnen,
appeltaarten, tuinfakkels, verzorgings
producten, zuivelpakketten, jam en wijn.
Een enorm groot dank je wel aan alle gulle
schenkers van ons dorp, uit de regio en
door de lokale ondernemers!

Als dorpsraad geven we graag een pluim aan de organisatie van d’Ossekoppenloop.
Dankzij de inzet van de leden van het kernteam en de inzet van zo’n 70 vrijwilligers was
het evenement op 9 september geslaagd. De belangstelling van onze bewoners was ook dit
jaar weer een hart onder de riem van de organisatoren. Dank voor het organiseren, je hulp
en/of je aanwezigheid die dag.

