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Prijzen Loting 
Ossekoppen
1e prijs : 2067 weekend weg
2e prijs : 2551 badpakket
3e prijs : 0424 mini 
koffiezetapparaat
4e prijs : 0438 bierpakket
5e prijs : 2179 theepakket
6e prijs : 0885 Snisse port
7e prijs : 0249 dvd-pakket
8e prijs : 0948 dvd
9e prijs : 0469 inbussleutels/
rolmaat
10e prijs : 2472 kookboek + 
standaard
11e prijs : 0358 chip en dip
12e prijs : 2159 puzzel

Prijzen af te halen vóór 1 mei 
2012 op het adres:
fam. Verdurmen 
Molenpad 9 Ossenisse
Wij danken u hartelijk voor 
uw steun. Ieder die daar een 
bijdrage aan heeft geleverd: 
bedankt!

de Snisser courant

De SNIZZ KIDS 
Deze keer eens geen terugblik maar aandacht voor de grootste 
loopgroep die in onze regio te bewonderen was. Toevallig komt 
deze groep namelijk ook nog eens van ons kleine dorp. Voor wie 
ze nog niet kent, wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen, een 
stukje geschiedenis. Enkele jaren geleden begonnen een paar kleine 
groepjes schooljeugd voorzichtig mee te doen in de optocht. Anno 
2012 zijn nu bijna alle kinderen van Ossenisse verenigd in een 
geweldige grote groep die meedoet aan de verschillende optochten 
in de buurt. Met een kleine 30-tal deelnemers waren ze alleen al een 
opvallende verschijning, de jongste generatie van de Snis!
De Snizz kids zijn nu zo’n 3 jaar actief. In 2009 begonnen na de 
kerstmusical in Hof ter Nesse, waarbij de pakken van hun spetterend 
optreden de basis vormden in hun eerste carnavalsjaar.
Ga er maar aan staan: Daar moet een hele organisatie achter zitten, 
elke dag weer zoveel kinderen schminken, daar komt heel wat bij 
kijken en dan hebben we het nog niet gehad over wie er voor de 
begeleiding zorgt op welke dag en het vervoer. De kern wordt gevormd 
door enthousiaste ouders, die dit jaar elk kind in het dorp hebben 
benaderd om eventueel mee te doen. Verheugend natuurlijk om te 
zien dat er zoveel animo is om samen wat te ondernemen! Want wat 
is er mooier voor de Snisse kinderen, dan om na het limonadebal 
ook mee te doen in de grote optocht op je eigen dorp! De Snizzkids 
zijn inmiddels overal bekend. En wie ze niet herkend, je kan ze niet 
missen, ze hebben inmiddels ook al een eigen T-shirt met  opdruk 
voorzien van  een eigen logo!
Het thema van dit jaar was het contrast tussen de moderne spelen 
en de spelletjes van vroeger. “Op de Snizz geen Wii, maar Mens 
Erger Je Nie”.  Natuurlijk haalden ze hiermee mooie prijzen: 2e prijs 
op de Snis en zelfs de beste in de kinderoptocht op Klooster! Het 
prijzengeld komt geheel ten goede aan de kinderen zelf. Een prachtig 
initiatief voor onze allerkleinsten. Met dank aan alle sponsors van 
het dorp die ze geheel belangeloos ondersteunen! Voor wie ook 
belangstelling heeft,  inlichtingen zijn te verkrijgen via de fam. 
Brouwers (tel. 683456). Volgend jaar zijn ze zeker weer present. De 
Snizzkids zijn helemaal bij de tijd en op vele foto’s te zien op hun 
eigen facebookpagina!
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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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Buurtbus
Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia
Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp - Reuzenhoek)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag vanaf 7:36 elk uur
Zondag vanaf 8:36 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 de Koster-Reijns 
0114-681551
Carolien de Cocq 0114-681946
Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws
“Lompen os ...”

“Dom mens”

Snisjèr: Judith Valckx
‘Later gaan we terug’
Dat Judith Valckx en haar man Gerard Mangnus ooit weer terug 
zouden keren naar Zeeuws-Vlaanderen, stond voor beiden vast. 
Judith is geboren en opgegroeid in Ossenisse. Gerard zijn wieg stond 
in Kloosterzande. Zij leerden elkaar kennen op de middelbare school 
in Hulst. Gerard vertrok daarna naar Utrecht om scheikunde te gaan 
studeren. Judith werd ingeloot voor de studie geneeskunde, ook aan de 
Universiteit Utrecht. Haar specialisatie werd ouderengeneeskunde.
Judith en Gerard bouwden hun leven op in Utrecht, al kwamen ze 
regelmatig in de weekenden en vrije dagen naar Ossenisse. Zeeuws-
Vlaanderen behield zijn aantrekkingskracht. In 1988 kreeg Gerard 
een baan bij voormalig chemieconcern Engelhard in Terneuzen 
en vestigden zij zich weer in onze contreien. In 1996 vertrokken 
ze echter weer, ook ditmaal vanwege een nieuwe werkkring voor 
Gerard. Het werd Nieuwerbrug, een rustig dorp in ‘Het Groene 
Hart’ van Nederland. Judith werkte als verpleeghuisarts in Gouda 
en Gerard leidde er een chemische fabriek van Engelhard (later 
BASF) in de Meern.
In de tussentijd runden de ouders van Judith nog steeds een 
akkerbouwbedrijf aan de Hooglandsedijk. Judith en haar zus, die in 
Brabant woont, kwamen in hun vrije tijd vaak een handje helpen en 
de schoonzonen leerden zo het werk op het land kennen. 
Zo blijft het familiebedrijf in stand. In 2006 overlijdt de vader van 
Judith en zet haar moeder het bedrijf voort, met behulp van de 
loonwerker en de schoonzonen. In haar vrije tijd leeft zij zich uit in 
het tuinieren. Het resultaat is een prachtige tuin, waar de liefde voor 
de natuur van afstraalt. 
In 2010 wordt de knoop doorgehakt: Judith en Gerard komen 
definitief terug naar Ossenisse en het akkerbouwbedrijf wordt 
voortgezet. Judith gaat daarnaast als verpleeghuisarts in ‘De Blaauwe 
Hoeve’ werken. 
De moeder van Judith gaat in Kloosterzande wonen, wel in een 
huis met tuin natuurlijk, waar ze naar hartenlust kan tuinieren. 
Judith heeft de groene vingers van haar moeder geërfd, de tuin is 
een paradijsje. En dat er een ransuil, tjiftjaf en groene specht hun 
domein gevonden hebben, mag dan ook geen wonder heten!

April



De Kerkhofploeg
Het is weer voorjaar… na een prachtige lentemaand komt alles weer 
tot leven. Dat betekent ook dat de kerkhofploeg weer actief wordt!
Het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid; ondanks de sluiting 
van de H. Willibrorduskerk is er nog altijd volop activiteit om de 
daarnaast gelegen begraafplaats voor de toekomst te behouden en er 
voor te zorgen dat het een waardige laatste rustplaats blijft.
Dit dankzij een groep vrijwilligers op de Snis, die maandelijks in 
touw is om een en ander goed te onderhouden.
Al lopende over het kerkhof, vind je een stuk geschiedenis van 
het dorp terug, met hele oude graven en generaties die vóór ons in 
Ossenisse leefden, met opvallend veel dezelfde namen. Ze leefden 
in een tijd waar het dagelijks leven van wonen en werken zich veelal 
in Ossenisse zelf afspeelde. In de periode dat de kerk nog actief een 
rol speelde in ieders bestaan. Het is dan ook verheugend om te zien 
hoe dit stukje geschiedenis voor veel inwoners van ons dorp als 
belangrijk wordt ervaren om ook te onderhouden voor de toekomst.
Elke maand komt men dus bij elkaar voor het nodige onderhoud: 
onkruid bestrijden, bladeren en paden vegen en allerlei andere 
karweitjes. Daar waar vroeger de kerkhofploeg voornamelijk bestond 
uit enkel oudere, oorspronkelijke inwoners van de Snis, is het 
werkelijk opvallend en verheugend om te zien dat ook veel nieuwe 
Snisjèrs zich aansluiten bij de ‘kerkhofploeg’ om hun steentje bij te 
dragen! 
Gewoon betrokkenheid en de wens deze plaats te behouden tot 
een waardige laatste rustplaats. Officieel valt de begraafplaats nu 
onder de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee, zeg maar de nieuwe 
parochie Groot-Hulst en is het nog altijd een waardige laatste 
rustplaats voor een ieder die dat wenst. Men hoeft ook niet per se 
Rooms-Katholiek te zijn, om hier begraven te worden. Te prijzen 
valt ook de medewerking die verleend wordt vanuit de bewoners 
van onze kerk. Stroomvoorziening, vergeten gereedschap, nooit 
wordt vergeefs een beroep gedaan. Het is natuurlijk fantastisch om 
te zien, dat er hedendaags de medewerking is van velen die geen 
emotionele binding hebben met de begraafplaats en waarvan er ook 
geen familie is begraven.  Natuurlijk maken vele handen licht werk. 
Denkt u er over (ook al kunt 
u niet elke maand) om ook 
een steentje bij te dragen: de 
coördinatie is in handen van 
familie De Boey (tel. 681928). 
Samen met dorpsgenoten op 
een ontspannen manier de 
handen uitsteken, dit alles 
onder het genot van een bak 
koffie , een lekkere koek en 
met een stuk gezelligheid. 
U bent welkom. Zo houden 
we onze begraafplaats tot in 
lengte der jaren in stand!
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St Voormalige Kerk

Kerk is open voor publiek za. en 
zo. 14:00-17:00 tijdens tentoons-
tellingen: (of op afspraak 0114 
681142).

Mei: 
Mariabeeldjes

Juni: 
Keramiekbeelden

Augustus: 
Tekeningen & 
Schilderijen

Herberg de Snis

Iedere 2e vrijdag van de maand 
Pool-biljarten.

29 april BIER proeverij met hapjes 
met bbier bereid door Jos Huigens 
van de S’nis aanvang: 15.00 uur. 
Prijs p.p 20,00 euro

Herberg de S'nis Tel; 0114681946 
of Info: www.herbergdesnis.nl

Activiteiten
Agenda Hof ter Nesse:

Iedere dinsdag  va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond.
April
09  2e paasdag Prijskaarten 14u.
14  kaartclub ons vermaak 19.30u.
21  dans avond met orkest 20u.
22  schieting op lig. wip 14.30 u.
27  country oefenavond 20u.
30  gaaibollen 19:30u.
Mei
19  kaartclub ons vermaak 19.30u.
20  schieting op lig. wip 14.30 u.
20  gaaibollen 19:30u.
Juni
02  Kermis Prijskaarten 14u.
02  dans avond met orkest 20u.
03  schieting op lig. wip 14.30u.
03  gaaibollen 19:30u.
15  country oefenavond 20u.
16  kaartclub ons vermaak 19.30u.

Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.



Stand van zaken afsluiting dijk en pieren
Inmiddels is een datum bekend voor de zitting bij de Raad van 
State. Dat is 21 mei.
Op 20 maart is er nieuw ambtelijk overleg geweest tussen 
Provincie, Gemeente, Waterschap, Vogelbescherming en 

Camping Zeemeeuw in een poging een zitting bij de Raad van State 
te voorkomen. De Dorpsraad heeft niet deelgenomen aan dit nieuwe 
overleg. Eerder is er ambtelijk overleg geweest tussen dezelfde 
partijen en de Dorpsraad waarbij dezelfde personen aanwezig 
waren. In dit eerdere overleg is in de tweede bijeenkomst door de 
Provincie een voorstel gedaan voor een compromis. Wij hebben 
ons door Provincie, Gemeente en Waterschap in bestuurlijk overleg 
laten overtuigen het compromis te aanvaarden hoewel van toename 
van recreatiedruk, reden voor alle maatregelen, geen sprake is. Een 
belangrijk argument voor ons was dat hiermee ook het beheerplan in 
het kader van Natura 2000 is geregeld. Dat compromis is vastgelegd 
in een gewijzigde vergunning. 
De Vogelbescherming wilde echter van geen compromis weten 
en eist in een beroep tegen de gewijzigde vergunning volledige 
afsluiting van de dijk, zowel in noordelijke richting als in zuidelijke 
richting, en pieren en strandje gedurende het hele jaar. Dit beroep 
wordt vervolgens nota bene door de Provincie ondersteund in 
het verweerschrift tegen het beroep van de Vogelbescherming. 
De gemeenteraad van Hulst was unaniem van mening dat het 
verweerschrift het compromis niet verdedigt, integendeel! Om die 
reden werden ons middelen ter beschikking gesteld om met hulp van 
een advocaat het beroep van de Vogelbescherming te weerleggen. 
Ook in Provinciale Staten is een motie van de Partij voor Zeeland 
aangenomen, mede ondersteund door coalitiepartijen VVD en 
CDA, waarin wordt vastgesteld dat het verweerschrift op zijn 
minst de indruk wekt de Vogelbescherming in de kaart te spelen 
en onvoldoende adequaat is. Volgens ons is er duidelijk sprake van 
een één twee tussen Provincie, verantwoordelijk voor compromis en 
verweerschrift, en Vogelbescherming Nederland.
We hadden geen vertrouwen in een verder overleg met onbetrouwbare 
partijen die elkaar de bal toespelen en hebben daarom niet 
deelgenomen aan het overleg en besloten de procedure bij de Raad 
van State af te wachten waar inmiddels een stuk ligt van onze 
advocaat dat het beroep van de Vogelbescherming bestrijdt en doet 
wat de Provincie had moeten doen en blijven verder hopen dat 
ook de Provincie nog verweer gaat voeren tegen het beroep van de 
Vogelbescherming.
Op 4 april hebben we het verslag van de vergadering van 20 maart en 
het door de Provincie voorgestelde nieuwe compromis ontvangen.
Acceptatie van dit compromis zou extra afsluiting betekenen in 
vergelijking met het vorige compromis vastgelegd in de gewijzigde 
vergunning. Richting Hellegat afsluiting tijdens de broedperiode 
april mei juni (in vorige compromis heel het jaar open) en de 
Zuidnol heel het jaar (in het vorige compromis winterafsluiting) tot 
de nieuwe strekdammen er liggen en dan winterafsluiting.
We overleggen nu met onze advocaat wat onze kansen zijn om het 
huidige compromis vastgelegd in de gewijzigde vergunning voor de 
Raad van State overeind te houden.
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Jaarvergadering
In dit nummer gaat de aandacht 
van deze achterzijde vooral uit 
naar de afsluiting van de dijken, 
omdat de tijd gaat naderen 
waarop er een beslissing valt. 
De jaarvergadering was dit 
jaar weer een inspirerende 
bijeenkomst voor de dorpsraad. 
Nadat diverse woordvoerders 
een verslag of uiteenzetting 
hadden gegeven en de vragen 
aan het College gesteld waren, 
kwamen we na de pauze aan 
het thema ‘evaluatie van de 
dorpsraad’. De evaluatie was 
opbouwend positief en kritisch. 
Zo vonden de bewoners de 
wijze waarop de dorpsraad 
de belangen van de bewoners 
behartigde positief. De inzet 
voor moeilijke onderwerpen, 
zoals toegankelijkheid van de 
dijken, werd erg gewaardeerd. 
Er waren suggesties om de 
bewoners meer te betrekken 
bij de activiteiten van de 
dorpsraad en het aanmoedigen 
van vrijwilligers voor de 
verschillende activiteiten. Ook 
de jaarvergadering werd positief 
geëvalueerd:onderwerpen op de 
agenda waren goed en werden 
voldoende en goed toegelicht 
en er was ruimte voor eenieder 
om te reageren. Er waren goede 
suggesties om de aanwezigheid 
van het College beter te 
benutten. Leuk was ook dat 
er vertegenwoordigers waren 
van andere dorpsraden en we 
complimenten kregen over de 
betrokkenheid van de aanwezige 
bewoners die allemaal actief 
meededen. Ook wij zijn blij met 
de reacties van onze bewoners, 
die ons weer motivatie geeft om 
door te gaan.

Dorpsraad

Ossenisse - Zeedorp


