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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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WhatsAppgroep Ossenisse e.o.

Tentenkamp

Buurtpreventie: Ossenisse gaat ook met zijn tijd mee.
Een WhatsAppgroep in ons dorp!

Op 22, 23 en 24 juli is zover: het
jaarlijkse tentenkamp voor kinderen
van 4 tot en met 13 jaar uit Ossenisse
en Zeedorp. Zo’n 25 kinderen doen
dit jaar mee aan het kamp.

December 2015 waren er weer veel waarschuwingen van de politie over
inbraken en pogingen tot inbraak. Via de besloten Facebookgroep ‘Snis,
Onderlinge Communicatie’ werd door initiatiefneemster Rita Verstraeten een
bericht geplaatst met de vraag of er interesse was voor een WhatsAppgroep in
Ossenisse. Via een waarschuwingssysteem van een WhatsAppgroep kunnen
goede resultaten worden bereikt. Hier betreft het dus een goede vorm van
buurtpreventie en melding van noodgevallen in Ossenisse en Zeedorp. Alle
omliggende polderwegen kunnen ook aansluiten! De dekking is op postcode met de
nummers 4589. Rita Verstraeten, beheerder van deze WhatsAppgroep, vertelt.
Stille WhatsAppgroep In eerste instantie kwam er weinig respons, maar
geleidelijk aan melden zich steeds meer mensen. De WhatsAppgroep is vanaf de
oprichting al stil; alleen situaties die snel handelen vereisen, worden met een
berichtje in de groep gedeeld. Het stil zijn van de groep is dus een goed teken!
Levendige chatgroep Naast de echte WhatsAppgroep is er ook een chatgroep op
Facebook ‘Leden WhatsAppgroep Ossenisse’, waar je lid van kunt worden. In deze
groep kan naar hartenlust worden gediscussieerd, vragen gesteld worden, maar ook
worden dingen gemeld die geen spoed zijn.
Wat velen niet weten De WhatsAppgroep in Ossenisse is niet alleen voor
verdachte situaties, maar ook voor medische noodgevallen, waarbij snel handelen
van levensbelang kan zijn. Zo kwam ook de AED op het dorp weer ter sprake en het
feit dat er zo weinig mensen waren die konden reanimeren en/of de AED bedienen.
De ambulance naar de Snis is meestal toch wel even onderweg. Via de Gemeente
Hulst hebben 15 inwoners van Ossenisse nu een training gevolgd. Op dit moment
telt de WhatsAppgroep 31 deelnemers. Belangrijk binnen de groep is dat men naar
elkaar luistert en probeert oplossingen te vinden voor de gemelde situatie.
Respect en vertrouwen dienen in deze groep te allen tijde aanwezig te zijn,
zeker voor wat betreft het omgaan met elkaars telefoonnummers.
Voor geïnteresseerden Voor meer informatie: de WhatsAppgroep van Ossenisse is
te vinden via http://wabp.nl/ Groepsnaam: Ossenisse 1954 noodgeval; postcode van
de wijk 4589. Aanmelden kan per email aan ritaverstraeten@zeelandnet.nl met
daarin vermeld je naam, adres en mobiel telefoonnummer.

Kinderen van 9 t/m 13 jaar verzamelen
op vrijdag rond 18 uur, op het terrein
van dorpshuis Hof ter Nesse. Tenten
worden opgebouwd en slaapplaatsen
verdeeld.
De locatie voor de activiteit op
vrijdagavond is rondom Hof ter Nesse;
misschien gebeuren er wel spannende
dingen in het donker! Slapen, dat doen
ze gewoon midden in het dorp.
Zaterdagochtend worden de kinderen
van 4 t/m 8 jaar ook verwelkomd.
Daarna gaan de kinderen met
begeleiders ergens anders heen.
Waarheen, dat blijft nog geheim! Het
tentenkamp zal sowieso vol sport en
spel zitten. Alle ouders werken 
verdeeld in groepjes  mee om een
leuke invulling aan het kamp te geven.
Traditioneel wordt er zaterdagavond,
rond de klok van half 11, een verhaal
verteld rondom het kampvuur. De
kinderen luisteren dan meestal muisstil.
Zondagochtend wordt het kamp
afgesloten en hopelijk kunnen de
kinderen met plezier terugkijken op
een leuk tentenkamp.
Het thema van het kamp houden we
nog even geheim. Kijk in dat weekend
even rond in het dorp dan kun je zien
wat we allemaal doen.
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d’Ossekoppenloop
Zaterdag 10 september
Voor de 3e keer is de loop in ons dorp
de openingsloop voor het hardloop en
wandelseizoen 20162017 van
Stichting Sport Promotie Zeeuws
Vlaanderen. We verwachten weer zo’n
200 deelnemers. Enkel dankzij vele
vrijwilligers kan ook dit jaar de loop
een succes worden. Info: https://
dossekoppenloop.wordpress.com/

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
Alf oest
Halverwege de oogst
(vernoemd naar de datum 15 augustus)

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
Fotografie: Karin Driessens
Redigeren: Petra Schelle
Bezorging: Jacques Serrure
Website: Robert Doedee
Volgend nummer: half oktober ‘16
Sluitingsdatum kopij: 15 september ‘16
Email: snisser@ossenissezeedorp.nl
Exemplaren 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

juli

Snissenjèrs: Kim Soetens &
Christophe De Middelaer
Sinds december 2014 wonen Christophe en Kim in Ossenisse. Nog voordat zij
binnen in het huis waren geweest, besloten ze al Dorpsstraat 17 te willen kopen.
Hier vonden zij de ruimte die ze zochten voor hun paardenliefhebberij. Ze vielen als
een blok voor het erf met de stallen, de rijbak en de weides erachter.
Kim (1984) is geboren en
getogen in Sint Niklaas. Ze
volgde in Sint Niklaas  na
de lagere school  haar
middelbare opleiding Latijn
Moderne Talen en
aansluitend deed zij in Sint
Niklaas de opleiding
Bachelor Agro
Biotechnologie & Dierzorg.
Op haar 22e verhuisde Kim
naar Stekene met haar
ouders. Samen met
Christophe heeft ze een jaar
in Haasdonk gewoond en
sinds anderhalf jaar dus in
Ossenisse. Kim werkt vanaf
haar 24e bij Kerckhaert
Ruitersport in Temse.
Inkoop, administratie en
verkoop in de winkel
behoren allemaal tot haar taken in haar 40urige werkweek. Kim rijdt sinds haar 10e
jaar pony en vanaf haar 16e heeft ze een eigen paard. Paardrijden is altijd haar
grootste hobby geweest. Vroeger deed Kim dressuur en springwedstrijden; vanwege
haar rug nu alleen nog dressuur. Onlangs heeft ze haar eerste wedstrijd in Nederland
gereden; in Kloosterzande maakte ze haar debuut.
Christophe (1978) zag ook het levenslicht in Sint Niklaas. Hij groeide er op en
volgde er zijn opleidingen. Tijdens het middelbaar Industriële Wetenschappen
maakte hij na het 4e jaar de overstap naar Boekhouden & Informatica. Daarna ging
hij werken in het aannemers en renovatiebedrijf van zijn pa. In de avonduren volgde
hij opleidingen tot aannemer metsel & betonwerk en installateur centrale
verwarming. Later ging hij aan de slag bij General Motor in Antwerpen en deed hij
assemblage van cockpits. Een jaar later stapte hij over naar New Holland in
Antwerpen waar hij werkte aan de assemblage van versnellingsbakken voor
tractoren. Sinds 2002 werkt Christophe bij Volvo Cars in Gent. De eerste 5 jaar als
assemblage operator. Daarna zo’n 5 jaar als vervanger van zieken en afwezigen. Nu
is Christophe teamleader en begeleidt hij zo’n 8 à 10 mensen bij de assemblage van
deuren; dit doet hij in een 2ploegen systeem. Tijdens een shift van 8 uur passeren er
zo’n 430 auto’s langs het team. De laatste maanden is hij thuis druk met de
verbouwing van hun huis. Hij doet alles zelf en pakt het hele huis van boven tot
onder aan. Daarnaast is er ook veel werk aan hun erf en hebben hij en Kim het plan
om een nieuwe stal voor de paarden te bouwen. Dat hij goed in verbouwen is had hij
al laten zien: 4 jaar is hij bezig geweest met verbouwen van zijn huis in Haasdonk.
Christophe heeft van zijn 9e tot 12e jaar ponyconcours gereden. Daarna heeft hij 3
jaar in een manege gereden. Van zijn 17e tot 23 deed hij aan springen en daarna
mennen. Vanwege een blessure bij zijn paard heeft hij geen sport meer met hem
beoefend. Christophe heeft 4 jaar geleden 2 veulens gekocht; hij heeft ze zelf
zadelmak gemaakt. Christophe rijdt met het zwarte paard (Nesciro) wedstrijd en
Kim met de koffievos (Nesquick).
In de schaarse vrije tijd gaat Christophe graag hardlopen met hun grote hond en Kim
wandelt met de kleine hond. Of ze fietst mee met Christophe, terwijl hij hardloopt.

2016

Gluren bij de buren: Tom Willaert
In deze rubriek staat geregeld één van de vele ondernemers die Ossenisse rijk is in
de kijker. Deze keer gaan we langs bij Tom Willaert aan de Hooglandsedijk. De
meesten van ons kennen Tom van, uiteraard zichzelf, maar vooral als financieel
adviseur bij zijn eigen bureau Tom Willaert Financial Services. Sinds kort doet
hij ook ‘iets’ met voeding en daar wilden we wel wat meer van weten.
Tom en zijn gezin zijn in 2007 aan de Hooglandsedijk komen wonen nadat ze de oude
boerderij, die vroeger al bekend stond als de Burghoeve, al kochten in 2001. Het was
een bewuste keuze voor meer rust en ruimte,
nadat zijn lichaam serieus aan de bel had
getrokken omdat de levensstijl (druk druk druk en
leven op koffie tot het lunchtijd was) die hij er tot
dan toe op nahield, niet gezond was. Dat was al
de tweede wakeup call! Tussen zijn 26e en 30e
had Tom ook al gezondheidsproblemen gehad.
Een verwaarloosde oorontsteking leidde tot
verlamming in het gezicht en veel (hoofd)pijn.
Naast koffie was paracetamol nooit ver weg.
Drive, humor en zelfspot kunnen zelfs Tom op de
lange termijn niet op de been houden. Hij wilde
van al die medicijnen af en omdat Tom nooit iets
uit wil sluiten, besloot hij het alternatieve circuit te onderzoeken.
Op het moment dat hij in Ossenisse kwam wonen, belandde hij via via bij een natuur
arts in Goes, Michael van den Berghe. Wat bleek: Michael heeft ook in Ossenisse
gewoond en meer zelfs… Hij is in zijn jonge jeugdjaren opgegroeid in één van de drie
arbeidershuisjes die ooit bij de Burghoeve stonden. Hij speelde vroeger in het wagen
huis (tot na de watersnoodramp) en kon Tom tot in detail vertellen hoe de hoeve er ooit
heeft uitgezien en wat zich daar vroeger heeft afgespeeld. Leren over de locatie waar
hij nu woont, daar heeft Tom altijd belangstelling voor.
Het is die ruime belangstelling, de interesse in mensen en de ‘open mind’ die al
hetgeen Tom doet, drijft. Hij wil graag mensen bewust maken van wat zij kunnen, wat
zij zijn. Lekker in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Daarbij is het belangrijk om
naar jezelf te luisteren. Mensen die bereid zijn te investeren in zichzelf, helpt hij graag.
Of het nu ondernemers zijn die hij ondersteunt in het gezonder maken van hun bedrijf,
of over mensen die gezonder en/of bewuster willen gaan leven.
Michael en Tom besloten de handen ineen te slaan. In het najaar (zoals eerder dit
voorjaar) organiseren zij, in het wagenhuis aan de Hooglandsedijk, interactieve
workshops/lezingen over hun kennis en ervaring over wat voor effect gezonde voeding
op je lichaam en geest heeft. Uit de workshops van dit voorjaar zijn ook al mooie
verhalen gekomen. Tom is zeker niet de enige die door een ommezwaai in zijn voeding,
zijn levenskwaliteit drastisch heeft verbeterd. Ondersteunend daarbij is Juice Plus!
Daardoor heeft Tom de paracetamol volledig af kunnen bouwen. Juice Plus zijn
biologische voedingsnutriënten uit groenten en fruit en ‘the next best thing’ na gewone
gezonde (bio)voeding. Niets is synthetisch en hun waarde wordt door tal van
internationale studies onderbouwd. Tom verkoopt deze voedingsproducten. Maar
mensen bewuster maken dat ze door goede voeding hun kwaliteit van leven kunnen
verbeteren en zich lekker in hun vel doen voelen, is belangrijker dan de verkoop. Meer
weten? Neem contact op met Tom via 06 22909001. Of kijk op www.foodforbrains.net
en/of www.facebook.com/foodforthoughtandawareness.
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Dorpsagenda
Hoogtepunten op agenda
Kijk voor volledig overzicht op
www.ossenissezeedorp.nl in agenda.

Hof ter Nesse o.a.
Juli en augustus geen aerobic
September dinsdags aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.00 uur
Juli
15/07 20.00 u country oefenavond
16/07 19.30 u clubkaarten
17/07 14.30 u schieten liggende wip
22 t/m 24/07 tentenkamp

Augustus
07/08 14.30 u schieten liggende wip
27/08 hele dag dorpsfeest

September
10/09 middag d’Ossekoppenloop
11/09 14.30 u schieten liggende wip
17/09 19.30 u clubkaarten
24/09 17.00 u BBQ country, live muziek
aanmelden bij Peter of Jeanneke

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

Voormalige Kerk
Kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
https://www.facebook.com/StichtingV
oormaligeKerkOssenisse159403213
7518515/timeline.

Camping De Zeemeeuw
http://www.campingdezeemeeuw.com/
index.html

FAC
22 t/m 24 juli tentenkamp kinderen

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/.

pagina 4 van 4

Dorpsfeest

juli 2016

Dorpsraad OssenisseZeedorp

Programma in het kort

Renovatie wegen Tegen de tijd dat je
dit leest liggen de Grindweg en de
Drogendijk er weer mooi bij. Het duurt
nog even en dan is de Waterstraat ook
klaar. Bedankt Waterschap! …Hoewel
een betere communicatie fijn geweest
zou zijn.

Het programma voor het tiende
dorpsfeest in Ossenisse op zaterdag
27 augustus is definitief. Houd ook je
brievenbus in de gaten!

Volleybaltoernooi
Om 11:00 uur start het jaarlijkse
volleybaltoernooi met verschillende
dorpsteams. Er zal weer een heuse
competitie plaatsvinden.

Terras en barbecue
‘s Middags is er een terras met muziek.
Vanaf 18:30 uur start de barbecue.

Meld je aan!
Formulieren om je in te schrijven
ontvang je vanzelf in jouw brievenbus.

Vernieuwd concept vanaf 2017
Vanaf volgend jaar wordt het concept van
het dorpsfeest gewijzigd. Het plan is om
het dorpsfeest en d’Ossekoppenloop
samen te voegen. Hoe dat er gaat uit zien,
lees je ergens volgend jaar in De Snisser
Courant.

Schulpenhoek Dank aan Waterschap
voor de geleverde stenen bij de locatie
Schulpenhoek. Met doorzettings
vermogen heeft Arnold Mannaert goed
werk verricht. Samen met trouwe
helpers Gerard Mangnus en Peter Hiel is deze klus geklaard: Petje af. Het resultaat is
prachtig. (Foto Liesbeth de Bruijn)
Walenhoek Wethouder Diana van Damme en ambtenaar Evert Piessens zijn op bezoek
geweest om onder andere de Walenhoek en het pleintje bij het Dorpshart te bekijken.
De noodzaak van veiliger maken van de Walenhoek zien zij niet echt; er zijn zoveel van
zulke punten in de Gemeente Hulst. Een ‘30 km/u zone’ zou een maatregel zijn, die
bijdraagt aan meer veiligheid binnen de kern. Dit geldt voor meerdere kernen in de
gemeente Hulst. Hiervoor zou Ossenisse in het MIP (meer jaren investeringsplan)
opgenomen moeten worden. Vooralsnog staan wij daar niet op. Dit betekent lobbyen
om erop te komen.
Glas en plasticinzameling Volgens Evert Piessens kan de opstelling van de glasbak en
bak voor plastic afval veranderd worden. De bakken dieper plaatsen om de inwerp
openingen minder hoog te krijgen is helaas geen optie, want dan zijn er keerwanden
nodig en wordt het te duur.
Dorpsonderhoud De wethouder zal onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan
de uit te voeren werken aan het pleintje bij het Dorpshart (hoek LagewegKipstraat). Zij
zag diverse mogelijkheden en zal het in de commissie Samenleving bespreken. De
wethouder is lovend over de staat van onderhoud van het Dorpshart.
Vrijwilligers Het Dorpshart ligt er zo netjes bij dankzij de inzet van enkele vrijwilligers
die iedere 14 dagen het parkje onderhouden. Hierbij doen we een oproep voor
versterking van deze ploeg; met meer handen komt het wat minder op steeds dezelfde
schouders neer. Het Dorpshart is een mooi rustpunt in het dorp geworden, maar heeft
wel onze voortdurende zorg en aandacht nodig. Even op woensdagavond van 19 tot 20
uur de handen uit de mouwen voor het mooi houden van het park.

Nieuw meubilair Hof Ter Nesse
Financiële bijdragen van VSB Fonds, Oranjefonds en Rabobank hebben het mogelijk
gemaakt dat Hof Ter Nesse mooi nieuw meubilair heeft.

Foto’s van dorpsfeesten van voorgaande jaren

