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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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Snissenjèrs: Robin Leysen &
Annemiek Hamelink
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Het Gat van Ossenisse
Activiteitenoverzicht

Carnaval 2016
Dorpsraad OssenisseZeedorp

Werken aan de weg

Dorpsfeest

De weg komende van/naar Kloosterzande is soms erg smal wanneer er tegenliggend
verkeer is. Het waterschap gaat daar iets aan doen, zonder direct een racebaan te
creëren want dat is zeker niet de bedoeling.

In vorige edities lanceerden we
namens de organisatoren van het
dorpsfeest een oproep voor nieuwe
mensen voor de organisatie. We
vroegen ons af hoe het er nu mee
staat.

In juni start het waterschap met het versterken van de bermen door grasbetontegels naast
het asfalt te plaatsen, zodat men veiliger kan uitwijken. Tegelijkertijd wordt het asfalt
verbeterd, door de bovenste laag eraf te frezen en het daarna van een nieuwe laag te
voorzien. Nieuwe wegmarkering wordt ook aangebracht.
Het waterschap zal in fases werken, eerst worden de Grindweg naar Hontenisse en de
Drogendijk aangepakt, vervolgens de Waterstraat tot de aansluiting met de Groenendijk.

Dit jaar vindt het dorpsfeest (de tiende
editie) plaats op zaterdag 27 augustus,
dus noteer die datum alvast maar in
jullie agenda’s.
De organisatie is dit jaar nog in handen
van het vertrouwde team: Bas Janssen,
Nena en Zara Janse. Nena en Bas
hebben al aangekondigd dat zij het
stokje willen doorgeven en doen het dit
jaar ook al wat rustiger aan.
Wat kunnen we verwachten op de
tiende editie? ‘s Avonds zal er zeker
weer een barbecue zijn. Overdag zal
het inmiddels vertrouwde volleybal
toernooi waarschijnlijk ook de tiende
editie op het programma staan. Of er
daarnaast nog andere activiteiten zullen
zijn, ligt nog niet vast.

Schets: Annemiek Hamelink

Plaatselijk verkeer wordt omgeleid en bestemmingsverkeer is tot een minimum beperkt.
Aanliggende bewoners en bedrijven zullen voor aanvang van de werkzaamheden bezoek
krijgen van de toezichthouder. Dit om meer uitleg te geven en de toegankelijkheid te
bespreken, zodat bijvoorbeeld de melk kan worden opgehaald tijdens de werken.
Planning is dat de werkzaamheden voor bouwvak 2016 gereed zijn. Welke werken in en
rond Ossenisse nog verder gepland staan lees je op de achterzijde van deze Snisser
Courant in het artikel van de Dorpsraad.

Jos Huijgens, die altijd het vlees en
sardientjes bakt op de dorpsbarbecue,
heeft laten weten dat hij samen met
Tom Willaert en Lenno Spaans graag
het dorpsfeest frisse wind in wil
blazen. Maar er is nog niets definitief
beslist.
We hopen in ieder geval weer vele
Snissenjèrs te treffen op zaterdag 27
augustus; alvast duimen voor goed
weer, zodat ook de tiende editie weer
memorabel wordt.
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ClubKasCampagne
Rabobank
Stichting Gemeenschapshuis Hof Ter
Nesse en Carnavalsstichting
d’Ossekoppen hebben zich beide
aangemeld voor de Clubkas
Campagne van de Rabobank. Ben je
Rabobanklid dan heb je een stemcode
thuis ontvangen. Stemmen kan nog tot
en met 18 april via de website
www.rabobank.nl/zvl.

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
Je kan teranangen
Je kunt me wat

Colofon
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp
Correspondentieadres: Lageweg 8,
4589 KW Ossenisse
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,
Annemiek Hamelink
Vormgeving: Margo Hermans
Redigeren: Petra Schelle
Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half juli 2016
Sluitingsdatum kopij: 15 juni 2016
Email: snisser@ossenissezeedorp.nl
Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar bij
Café ´t Schallemaaj en Hof ter Nesse
in Ossenisse; en bij bibliotheek en
Woonzorgcentrum Antonius in
Kloosterzande.
De Snisser Courant digitaal, dus via
email, ontvangen? Stuur dan een email
naar: snisser@ossenissezeedorp.nl

Snissenjèrs: Robin Leysen &
Annemiek Hamelink
Het huis aan Lageweg 29 dateert uit 1928; bekend als het vroegere huis van de
gemeentesecretaris. Sinds 2012 wonen Robin Leysen en Annemiek Hamelink in
deze statige woning: “Het huis voelde direct goed en we zijn gevallen voor het
enorme uitzicht de polder in”.
Robin, in 1969 geboren in Assebroek (Brugge), groeide op in SintKruis (Brugge)
en volgde daar de lagere school. Middelbaar onderwijs volgde hij in het centrum van
Brugge en daarna deed hij een ‘tussenjaar’ tot Industrieel Ingenieur. Op zijn 18e
vertrok Robin naar de militaire academie in Brussel om beroepsmilitair te worden.
Na 4 jaar, in 1992, rondde hij zijn opleiding af. Hij was kandidaat officier. Zijn
carrière startte bij de militaire eenheid in Brasschaat (Antwerpen) en kocht een huis
in Brecht. In 1993 vertrok Robin als blauwhelm naar Joegoslavië en diende daar een
half jaar als officier logistieke bevoorrading voor de Belgische Compagnie in de
schoot van het Frans Bataljon. Na terugkeer volgde Robin bij Defensie een cursus
Computer Science en startte als ICTer in Brussel. Hij ontwikkelde software voor en
was projectmanager bij Defensie. De lange reistijden BrechtBrussel stonden hem
tegen en in 2009 nam hij ontslag. Robin werd aangenomen bij Digipolis Stad
Antwerpen. Hij werkte er als projectontwikkelaar en projectmanager. De laatste paar
jaar miste Robin uitdaging in zijn werk en het idee van zelfstandige begon steeds
meer vorm aan te nemen. Sinds januari 2016 is ‘Robin Leysen PM  Smart Project
Management Services’ een feit. Daarnaast heeft Robin een eigen webshop ‘Het
Noteerhuis’; hij verkoopt mooie schrijf en papierwaren.
Anekdote: Annemiek en Robin hebben elkaar via internet leren kennen. Robin
maakte begin jaren 2000 een profiel aan op een datingsite naar aanleiding van een
weddenschap. Hij was al haast vergeten dat dat profiel nog online stond toen
Annemiek erop reageerde in 2004. Het klikte direct en in 2005 trok Annemiek bij
Robin in zijn huis te Brecht.
Annemiek, in 1971 geboren in Wemeldinge, groeide er op en ging er naar school. In
Goes volgde ze de middelbare school en in Antwerpen een masteropleiding tot
productontwikkelaar. Na een studie van 5 jaar was Annemiek in 1996 Industrieel
Ontwerper. In 1997 stapte ze zonder concrete plannen in het vliegtuig naar Dublin.
Onderdak vond ze snel, werk ook. In eerste instantie bij de helpdesk van IBM, later
als ontwerper bij een nieuwe keukenshowroom. Na bijna 3 jaar verliet Annemiek
Dublin. In 2000 startte Annemiek als zelfstandig ontwerper, na nog kort in
loondienst te hebben gewerkt bij een keukenzaak. Begin 2001 had ze haar eigen
keukenzaak in Antwerpen en vertegenwoordigde ze een Engels keukenmerk. In
2009 stopte Annemiek haar zaak. Vanaf die tijd doet ze vanuit huis administratief
werk voor Conlibrio en startte ze haar keramiekwebshop Two Trees. Het keramiek
wordt wereldwijd
verkocht; van
Singapore, Hong
kong, de Westkust
van Amerika tot Sint
Petersburg. Sinds
2014 werkt Annemiek
ook een paar dagen
per maand als
adviseur en verkoper
bij een tegel en
interieurzaak in
Kontich. En wekelijks
draagt Annemiek een
dag haar steentje bij
als mantelzorger bij
haar ouders.
Foto: Karma Fotografie,
Karin Driessens
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Het Gat van Ossenisse

Dorpsagenda

Een prachtig initiatief dat ieders steun verdient!

Hoogtepunten op agenda

Sinds kort is er een heuse cd uitgebracht die gaat over ons dorp, specifiek over
‘Het Gat van Ossenisse’. Natuurlijk zijn we benieuwd hoe die cd ontstaan is!
Logeren in de vakantiewoning
De familie Van Garsse heeft al jaren een vakantiewoning in Zeedorp op nummer 7. Het
verhaal begint in 1985, als Guido Cassiman een week komt logeren in de vakantie
woning van de familie Van Garsse in Zeedorp. De omgeving inspireert Guido zo, dat
hij een lied schrijft over ‘Het Gat van Ossenisse’.
Hoe is de naam ontstaan?
Natuurlijk vragen velen zich af waar de naam ‘Het Gat van Ossenisse’ vandaan komt.
Het is de naam van de vaargeul op de Westerschelde, gelegen recht tegenover Zeedorp
(en Ossenisse). ‘Het gat van Ossenisse’ staat zo aangegeven op alle oude en ook
recente zeevaartkaarten.
Eigen dorpslied
Guido Cassiman is eind 2015 overleden aan de gevolgen van kanker. De knappe tekst
over Ossenisse en muziek die hij ooit hierbij schreef trof de nabestaanden; in het
bijzonder de hobbymuzikant Marc van Garrse. Hij vond dat dit niet onder het stof kon
blijven liggen. Misschien zou Ossenisse wel geïnteresseerd zijn in een eigen
dorpslied?! Het idee werd geboren dat met dit materiaal een project opgezet kon
worden ten voordele van het Nationaal Fonds tegen Kanker.
Ossenisse, gelegen op een onvindbare plek
De tekst van het lied beschrijft de charmes van Ossenisse: de polders, de Schelde, de
rust, de vriendelijke Snissenjèrs en ook het feesten en vertier. Het ligt op een bijna
onvindbare plek, want “ik zocht de halve wereld plat om dat te vinden”...

Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in agenda.

Hof ter Nesse o.a.
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.30 uur
April
16/04 19:30u clubkaarten
17/04 14:30u schieten liggende wip
17/04 19:30u gaaibollen
22/04 20:00u country oefenavond live
muziek

Mei
21/05 14:00u Kermis prijskaarten
21/05 20:00u Kermis countryavond
oefenavond
22/05 14:30u Kermis schieten liggende wip
22/05 19:00u Kermis gaaibollen
28/05 19:30u clubkaarten

Juni
12/06 14:30u schieten liggende wip
12/06 19:30u gaaibollen
17/06 20:00u country oefenavond
18/06 19:30u clubkaarten

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

Zang en begeleiding
In Zeedorp, op nummer 1, woont een uitstekende zanger en muzikant: Sjoerd van
Helmond. Hij heeft het lied fantastisch gezongen en de opnametechniek verzorgd; alles
kosteloos voor het goede doel. De begeleiding werd verzorgd door Marc van Garsse.

Voormalige Kerk

Prachtige zonsondergang op de cdhoes
De foto op het voorkant van de cd is een beeld van de Westerschelde, genomen vanaf
de kerktoren van Ossenisse, richting Terneuzen tijdens een prachtige zonsondergang.
Dank aan Elly (voormalige kerk van Ossenisse) voor het ter beschikking stellen van
deze foto.

Camping De Zeemeeuw

Opbrengst voor Nationaal Fonds tegen Kanker
De cd’s worden gratis aangemaakt; de volledige koopsom gaat naar het Nationaal
Fonds tegen Kanker. Voor al degenen die de cd willen aanschaffen: De cd is te koop
voor 5 euro en is verkrijgbaar bij Café ’t Schallemaaj en in de voormalige kerk van
Ossenisse. Een prachtig initiatief dat ieders steun verdient.

Kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak
(06 10854318).
www.campingdezeemeeuw.com

FAC
27/04 Koningsdag kinderen 012 jaar

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
www.boerderijondersteboven.nl

Café ´t Schallemaaj
April
23/04 Zang leerlingen Sonja Buijsrogge
24/04 True Sparrows
29/04 Young talent night & Juanita de
Poorter en Millemanos

Mei
01/05 Kyle Carey Trio
08/05 Op zoek naar Johan
22/05 Formation  live opname
29/05 Duo De Schepper & Sancuzuk

Bijna ieder weekend optredens: meer
info facebook en de website
http://schallemaaj.weebly.com/.
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Tamelijk droog weer!

Terugblik jaarvergadering

Weergoden waren carnaval niet goed
gezind. Optochten werden op
maandag afgelast of alleen
loopgroepen namen deel. Dinsdags
was het koud en slecht. Zondags
nadien hadden we geluk in Ossenisse!

Er waren veel dorpsgenoten aanwezig tijdens de jaarvergadering op maandag 14 maart.
Samen met Burgemeester en Wethouders en het Waterschap hebben we vragen
behandeld en vooruitgekeken. Natuurlijk zijn ook de dorpsactiviteiten de revue
gepasseerd.

Dit jaar vielen Valentijnsdag en het
Snisser Carnaval op dezelfde dag. Het
feest begon ‘s middags voor de kleinsten,
de optocht volgde en het feest nadien
eindigde pas in de late uurtjes. Als dorp
kunnen we weer terugkijken op een
geslaagd jaar!

●

Rolstoelvriendelijker maken van stoepen.

●

De glas en plasticcontainer.

●

Het nog uit te voeren verkeersplan bebouwde kom Ossenisse en daarbij
behorende Walenhoek.

●

Status van de nog te plaatsen radartoren (Kreverhil) mogelijk met klimtoren.

●

Afwerking van de Nijspolder met daarbij het nog te plaatsen gemaal aan de
kruising Lageweg  Langeweg.

●

Onderhoudswerkzaamheden aan het traject Drogendijk  Grindweg naar
Hontenisse.

Uitslag
Wagens
1. De Boelies, Ne kikker of ne puit, mee
carnaval trekken we dr op uit
2. De Mutsen, Met Lucky Luck in de
strijd, daar zijn de Daltons niet op
voorbereid
3. De Snotkokers, Abracadabra: Let there
be magic
Enkelingen
1. Wie is de mol
2. Prins van Oranje
3. Valentijntje
Duo’s
1. Ge staat er schoon op, zelfs mee verf
en kwast
2. Carnaval zit in ons bloed
3. Stuwardessen
3 t/m 5 personen
1. Hospeeen, Ik heb er de pee in
2. De Dweze Mieters, De brandweer
6 en meer personen
1. Stuk voor stuk beeldig
2. De Plakkers, We zijn d’r zoet mee
3. De babbelaars, Op safari

Foto’s
Op de website van de carnavalsstichting
staan veel foto’s. Heb je ze al bekeken?
Je kunt ze vinden via http://www.ossekop
pen.nl/index.php/nieuws/fotos.

Actiepunten uit de vergadering

Over deze onderhoudswerkzaamheden volgt meer informatie aan de
omwonenden en gebruikers (na ontvangst informatie van het Waterschap).
Vooraf zal toezichthouder de heer Dieleman langs alle bedrijven gaan met uitleg
over en bespreking van toegankelijkheid. Attentie voor gevaar bij omleiding
via Zoutlandstraat, want deze is hier niet op berekend.
Planning: voor bouwvak 2016 gereed.
Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Grindweg zal met wethouder
Van Damme tijdig bekeken worden of bij de werkzaamheden door het
waterschap de gemeente kan aansluiten met een herinrichting van de
Walenhoek. De dorpsraadsleden maken een afspraak met haar voor een rondje
door het dorp en het nogmaals bespreken van vragen.
●

De heer Mangnus van het Waterschap heeft toegezegd dat de stenen voor het
project ‘Schulpenhoek’ (in 2015 uitgesteld) er zullen komen.

●

De werkgroep het Hart van Ossenisse heeft het ontwerp voor het pleintje op de
kop Lageweg  Kipstraat voorgelegd. Zij gaan  nadat opmerkingen uit en na de
jaarvergadering besproken zijn  met het ontwerp en begroting naar de gemeente.
Dan zal bekeken worden op welke manier de gemeente kan bijdragen tot
realisatie van het plan. Verder zullen acties ondernomen worden om financiële
en/of praktische steun te krijgen.

●

De werkgroep Ecologische Tuin zoekt nog vrijwilligers om het werk voort te
zetten.

●

De dorpsraad bekijkt hoe zij de communicatie naar de bewoners via de website
kunnen verbeteren. Facebook, nieuwsbrief en achterzijde van De Snisser Courant
vinden sommige mensen te vluchtig. Op de website kunnen mensen op ieder
moment informatie opzoeken, maar dan moet deze wel uptodate zijn.

●

De voorzitter sluit de vergadering af met een uitnodiging aan de bewoners om
mee te denken hoe we als dorpsgemeenschap een gebaar kunnen maken naar de
vluchtelingen, door bijvoorbeeld geld of iets anders in te zamelen of iets te
organiseren.

Dank!
Al met al was het weer een plezierige vergadering met veel betrokken bewoners! Dank
je wel voor een ieders aanwezigheid!
Foto: Karma Fotografie, Karin Driessens

