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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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Activiteitenoverzicht

NLdoet ´15 Speeltuin Dorpshart
Zoals op vele plaatsen in Nederland hebben een aantal dorpsbewoners 
groot en klein  zich in Ossenisse ingezet voor de actie NLdoet. Doel: het
opknappen van de oude speeltuin in het dorpshart.
15 maart 2015: Het bos rondom de speeltuin en de klimop, die over het schors
groeide, zijn teruggesnoeid. Er is zoveel mogelijk onkruid en zand verwijderd
uit de schorsbak. En het schors is opnieuw verdeeld over het oppervlak van de
speeltuin. Binnenkort wordt het aangevuld door de gemeente. Er is nieuwe
beplanting aangebracht in het dorpshart, waaronder: twee hoogstamfruitbomen
van het appelras Ossekop. Ook aan de voorkant van het terrein is gesnoeid.
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Dorpsraad
Loterij en vlaggen

d’Ossekoppenloop
Een traditie is geboren: zaterdag
12 september staat d’Ossekoppen
loop op de agenda. Ook nu weer is
d’Ossekoppenloop de openings
loop van het wedstrijdseizoen en
verwachten we veel deelnemers.

Coopertests
Voorafgaand aan de trimloop
worden Coopertests georganiseerd.
Deze worden telkens de tweede
vrijdag van de maand gehouden:
● Vrijdag 8 mei
● Vrijdag 12 juni
● Vrijdag 10 juli
● Vrijdag 14 augustus
En na de trimloop:
● Vrijdag 9 oktober
Om 20.30 uur verzamelen bij
Strand Zeedorp (boven aan de dijk
bij de driesprong Kanaaldijk /
Westdijk / Zeedijk, net buiten
Zeedorp). Deelname is gratis!

Trimloop
Hof ter Nesse was die zaterdag open. Daar werd gezorgd voor koffie en een
heerlijke lunch. Lisa Huige had voor de deelnemers aan NLdoet zelfs
appeltaart gebakken.
Vervolg NLdoet 
Op woensdag 1 en 8 april zullen in het kader van NLdoet
nog werkzaamheden plaatsvinden op de Schelpenhoek. Voor meer informatie:
Arnold Mannaert (via 0114 681397) of 
info@ossenissezeedorp.nl
.
Volgende meewerkdag dorpshart 
Op 11 april staat een volgende meewerkdag
gepland voor het dorpshart, aanmelden kan via Arga Moree of
info@ossenissezeedorp.nl
.

12 september om 14.45 uur start
de kidsrun over circa 500 meter.
Om 15.00 uur starten de drie
overige afstanden gezamenlijk
(circa 5, 8 of 11 km).

Uitgebreide informatie
Wil je meer weten? Kijk dan op
https://dossekoppenloop.wordpress
.com/
of op de openbare
Facebookpagina.
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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (589)
Maandag t/m vrijdag: 7:52 10:02
12:02 14:02 15:02 16:02 17:02

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
“IJ sodemieterde zo de dulfe in”
Hij viel in de sloot.

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Bezorging: Robert Doedee
Correspondentieadres:
Lageweg 41, 4589 KV Ossenisse

Snisjèrs: Robbert en Wendy
Op de driesprong OostdijkWeverstraat woont de familie Van
WaesBaert met hun 4 kinderen. 
Robbert (1973) komt oorspronkelijk uit
Westdorpe en Wendy (1974) uit Koewacht. In 1999 kochten zij hun
woning en tijdens de milleniumnacht sliepen ze er voor het eerst. In 2000
zijn ze getrouwd en ondertussen is hun gezin compleet met Jochem (2008),
Madelief (2010), Abel (2012) en Merle (2014).
Werken buitenshuis doen ze beiden.
Wendy is juf bij Basisschool ‘t Getij
in Kloosterzande; 2 dagen per week geeft ze les aan groep 6 en 8. Robbert
is verantwoordelijk voor ‘t klantenbeheer bij Ecosmart (onderdeel van Van
Gansewinkel); zijn werkgebied omvat heel Nederland en België.
Hoe ze in Ossenisse terecht gekomen zijn?
In 1999 werkte Robbert voor
de Rabobank in Kloosterzande. Ze zochten een woning met grond erbij;
ruimte voor paarden en pony’s. In Ossenisse aan de Oostdijk vonden ze het
plekje van hun dromen.
Robbert heeft eigenhandig veel gebouwd en verbouwd.
Begonnen met
een paardenstal, om te oefenen. Later, toen hij metselen in zijn vingers had,
heeft hij een steen rond het huis gezet en verschillende aanbouwen gedaan.
Er staan nog wel een paar wensen op het lijstje, maar Wendy en hij zijn dik
tevreden en wonen er ontzettend graag. “We hebben het helemaal van ons
gemaakt, en dat geeft veel voldoening”, zegt hij.
Overschot aan tijd hebben ze weinig.
Samen met de kinderen besteden
ze graag tijd aan de verzorging van de 4 Shetlandpony’s en het paard.
Regelmatig bezoeken ze keuringen en jongerenfokdagen. Daar lopen
Jochem en Madelief al hindernisbanen met de pony’s. In Vrouwenpolder
was Jochem de beste jeugdige voorbrenger. Hij mocht daardoor deelnemen
aan de Nationale Kampioenschappen in Lunteren. Tuinieren doen ze graag,
vooral in de moestuin. De kinderen vinden het geweldig om in de zomer
stiekem aardbeien en tomaten te plukken en eten. In de gezonde Snisse
lucht groeit groente en fruit opperbest!

Redactie:
Robert Doedee, Peter Hiel,
Margo Hermans, Petra Schelle.
Volgend nummer: juli 2015
Sluitingsdatum kopij: 01072015
Email:
snisser@ossenissezeedorp.nl
Er zijn ook exemplaren
verkrijgbaar bij Hof ter Nesse,
´t Schallemaaj, de bibliotheek en
Sint Antonius.
V.l.n.r.: Robbert, Merle, Jochem, Madelief, Abel en Wendy in Dierenpark Emmen
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100jarig bestaan van de
Heilige Willibrorduskerk
Op 3 mei 2015 is het precies 100 jaar geleden dat de kerk in Ossenisse is
opgeleverd. Een bijzonder moment natuurlijk voor het meest markante
gebouw dat ons dorp rijk is.
In het voorportaal in de kerk zit een gedenksteen
waarop staat dat op 2 juni 1914 de eerste steen werd gelegd door pastoor
Verhoeven. Amper een jaar later is de kerk ingewijd door bisschop Hopmans.
Bijzonder bouwwerk
Het was oorlogstijd en de pastoor was erg bang dat de kerk niet kon worden
afgebouwd. Daarom werd heel het dorp gemobiliseerd om mee te helpen om de
kerk af te krijgen. Grote sommen geld werden geschonken om toch vooral een
mooie kerk te krijgen. Anno 2015 lijkt het bijna onvoorstelbaar dat in die tijd
een gebouw van zo’n omvang op een klein dorp kon verrijzen. Alleen al
kijkend naar de prachtige gemetselde gewelven is er sprake van een bijzonder
bouwwerk. In sommige gebrandschilderde ramen is nog steeds de naam terug te
vinden van de schenker.
Baken voor de scheepvaart
De toren meet 37 meter hoog en is niet alleen bepalend voor het beeld van
Ossenisse, maar heeft ook lange tijd gediend als baken voor de scheepvaart op
de Westerschelde. De Willibroduskerk was één van de eerste katholieke kerken
die werd gesloten in ZeeuwsVlaanderen, maar was tevens ook de laatste
waaraan een woonbestemming is gegeven door het bisdom.
Voortbestaan van de kerk
De kerk sloot in 1998 en heeft 7 jaar leeg gestaan. Vanaf augustus 2005 is de
kerk bewoond, waarbij steevast wordt gewerkt aan het onderhoud ter
voortbestaan van de kerk. Met behulp van subsidie van de Gemeente Hulst is de
toren in 2008 opgeknapt. Naast het inrichten van de kerk naar een woonruimte
met behoud van het specifieke karakter, is er de bewoner van de kerk veel aan
gelegen dat de kerk ook nog steeds het gemeenschappelijk karakter blijft
behouden. Voorbeeld zijn de vele tentoonstellingen die er plaats hebben
gevonden en ook op afspraak is de kerk nog steeds toegankelijk! Het brengt
mooie herinneringen weer boven voor de vele (oud) Snisjers die de kerk nog
eens bezoeken.
Stichting Voormalige Kerk Ossenisse
Voor het behoud van de kerk als markant gebouw speciaal aan de buitenkant is
een stichting opgericht: Stichting Voormalige Kerk Ossenisse. De giften zijn
specifiek bedoeld voor onderhoud en restauratie aan de buitenkant van de kerk
en de gehele toren. Mensen die een steentje bij willen dragen op welke manier
dan ook, kunnen contact op nemen met de stichting.
Donatie voor voortbestaan kerk
Zo zijn er  mede vanuit giften  voorzetramen geplaatst aan de voorkant en
de kant van de Lageweg. Waardering blijkt ook uit het gastenboek dat vooraan
in de kerk ligt. Vele oude voorwerpen uit de kerk zijn door (oud)
dorpsbewoners terug geschonken en hebben weer een plaats gekregen in het
kerkgebouw. Voor degenen die een bijdrage willen leveren aan het verder
voortbestaan van de kerk en toren: 06 10854318 of via email
kerkossenisse@hotmail.com
. Voor donaties: ING NL5 111 737.
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Agenda
hoogtepunten
Kijk voor een volledig overzicht
op 
www.ossenissezeedorp.nl
in
de agenda.

Hof ter Nesse o.a.
Iedere dinsdag 
Aerobics 
19:30u.
Iedere woensdag 
Country 
20u.
Country oefenavond
20u. op
17 apr / 22 mei / 26 juni / 24 juli
Clubkaarten 
19:30u. op
18 apr / 09 mei / 13 juni / 11 juli
Schieting 
14:30u. op
03 mei / 31 mei / 14 juni / 26 juli
Gaaibollen 
19:30u. op
03 mei / 31 mei / 28 juni / 26 juli
Inlichtingen en verhuur
: 0114
682869 of ossenissezeedorp.nl
(dorpshuis Hof ter Nesse).

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek
tijdens tentoonstellingen of op
afspraak (06 10854318).

Camping De Zeemeeuw
1 mei Openingsbal 21u.
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
27 april Koningsdag (sportmiddag)

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl

´t Schallemaaj
19 april  Fanfare Ms. de Averij
26 april  3 singer/songwriters
3 mei  Friends of Folk
10 mei  The Everly Beatles
17 mei  Apple Pie & Cream (BE)
31 mei  True Sparrows (BE)
www.schallemaaj.weebly.com
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Uitslag loterij
De carnavalsprijzen zijn gevallen:
0700  1e prijs weekend weg
0565  2e prijs beautybon
0003  3e prijs schroevendraaierset
0957  4e prijs theeset
0702  5e prijs vetbolhouder
1098  6e prijs theelichtset
0208  7e prijs vogelvoersilo
0424  8e prijs bierpakket
0423  9e prijs lantaarn met kaars
0890  10e prijs fles wijn met glas
0335  11e prijs fles wijn met glas
0718  12e prijs geurkaarsenset
Prijzen af halen voor 1 mei 2015:
Molenpad 9, 4589 KS Ossenisse.

Vlag kopen?
Grijp je kans!
Bij het jubileum van d’Ossekop
pen ontstond het idee om een echte
dorpsvlag uit te brengen. Dat
hebben we geweten ook!
Massaal werd erop gereageerd en
bijna huisaanhuis werd de vlag
met het Snisse wapen besteld.

Herdruk
Vaak wordt ons gevraagd of we er
nog één in de aanbieding hebben.
Gezien de belangstelling hebben
we besloten om een eenmalige
herdruk te doen van dit unieke
dundoek van de Snis. Voor
iedereen die nog geen exemplaar
heeft, is dit de unieke gelegenheid
de enig echte Snisse vlag aan te
schaffen. Vraag bij familie en
kennissen of ze interesse hebben.
Ook leuk om cadeau te doen aan
oudSnisjers. Grijp je kans voor
het te laat is!

Bestellen
Voor inlichtingen kun je contact
opnemen met Wilma (0114
682616) of Peter (0114 682168).
Voor de prijs hoef je het niet te
laten. De vlag is net zo duur als in
2011; voor € 20 vlag je al mee!

Samen met Hof ter Nesse zijn we het nieuwe jaar gestart met de 
jaarlijkse
nieuwjaarsborrel
. Altijd weer een gezellig begin van het nieuwe jaar! En
op 
9 maart
stond de 
jaarvergadering 
van de dorpsraad weer op het
programma. Enkele punten die besproken zijn:

Slib aan de Westerschelde
Het slib wordt steeds 
gevaarlijker 
en onbegaanbaarder. Dit neemt met de jaren
toe. De gemeente zal vóór zomer 2015 aan drie dijkopgangen 
waarschuwings
bordjes
te plaatsen. Het is niet haalbaar om overal borden te plaatsen. Let dus
op: Het slib is gevaarlijk; je kunt er in 
wegzakken 
en moeilijk uit loskomen!

Openbaar vervoer en haltetaxi
De bus naar Terneuzen rijdt niet meer. Sommigen hebben alleen de haltetaxi als
alternatief. Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft u een gebruikerspas
nodig. Aanvragen via provinciezeeland (haltetaxi). Daarna dient u de de taxi,
minimaal 1,5 uur van te voren, telefonisch te reserveren. Het is nog onduidelijk
of de taxi vanaf de huidige bushalte naar de halte aan de molen in
Kloosterzande rijdt, of naar Terneuzen. U betaalt in de taxi contant of op
rekening, het volle openbaarvervoerstarief. Meer informatie via 
zeeland.nl
.
Na druk van de Gemeente Hulst en alle dorps en wijkraden heeft de Provincie
besloten 
Buslijn 10
te laten rijden tot de zomervakantie. 
Maak er 
zoveel
mogelijk 
gebruik van
, want 
daarna 
wordt er 
geëvalueerd
!

Veiligheid
In het kader van veiligheid gaf de burgemeester een aantal tips:
● 112 
bellen mag tegenwoordig bij 
verdachte situaties
, waarbij op
heterdaad betrappen
mogelijk is;
● Burgernet 
(app voor mobiele telefoon);
● Rookmelders 
geven je veelal tijdwinst bij brand;
● Gemeente zoekt 
vrijwilligers 
voor het project 
‘Hartveiligwonen.nl
’. Het
gaat om mensen die een 
AED 
kunnen bedienen of dit willen leren.

Slechte bereikbaarheid mobiele telefoons
Uit onze vragenlijst bleek dat er meerdere bewoners last hebben van slechte
bereikbaarheid in de 
kern 
van 
Ossenisse
. Toestellen met 4G zijn beter
bereikbaar. Wij willen er meer zicht op krijgen en vragen iedereen die slechte
bereikbaarheid ondervindt dit aan ons te 
melden via 
de 
website
.
Verder zijn er tijdens de avond 
ideeën 
naar voor gebracht over 
Openbaar
Groen
en 
Veiligheid 
waar de Gemeente of wij mee aan de slag kunnen.
Het was een constructieve avond.

Oproep: Musici gezocht!
‘t Schallemaaj
in de Kipstraat is een 
dorpsband gestart
. Ondertussen maken 5
dorpsgenoten één keer per week muziek onder de werknaam 
‘scharrelorkest’
.
Is het een band? Een orkest? Ze 
zoeken 
nog een 
naam
en 
extra leden
. Dus
bespeel jij een 
instrument 
en wil je samen 
muziek maken in Ossenisse
, neem
dan contact op met Lenno Spaans via 
schallemaaj@gmail.com
.

