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door Wout Bareman

TERNEUZEN – Nu de inzet van vrij-
willigers in allerlei sectoren snel
groeit, is een goede coördinatie
van het vrijwilligerswerk belang-
rijk.

Het Terneuzense raadslid Ellen
de Neef (Partij voor Zeeland Ter-
neuzen) pleit voor de oprichting
van een door de gemeente onder-
steund vrijwilligerssteunpunt. In
een toelichting op vragen aan B
en W wijst ze op vergelijkbare
steunpunten in Lochem, Gelder-
malsen en Noordwijk.
De Neef stelt vast dat nu met na-
me de organisatie AanZ en het
Jeugd- en Jongerenwerk zich be-
zighouden met de inzet van vrij-

willigers. „In de aanloop naar ver-
dere decentralisering wordt een
nieuwe organisatie gevormd met
meerdere vormen van dienstverle-
ning. Maar er is geen centraal
punt waar vrijwilligers zich nu di-
rect kunnen aanmelden.”
Bij de coördinatie van vraag en
aanbod kan een steunpunt een be-
langrijke rol spelen. Duur hoeft
het niet te zijn, aldus De Neef.
„Het kan voor een groot deel digi-
taal en telefonisch worden georga-
niseerd. Het voordeel is dat alle
aangeboden vrijwilligerswerk sa-
menkomt op één punt.”
Gerry Loof, ChristenUnie-lijst-
trekker in Terneuzen, pleitte eer-
der voor heroprichting van het en-
kele jaren geleden wegbezuinigde
steunpunt vrijwillige thuiszorg.

door René Hoonhorst

BRESKENS – Met de verhuizing
van de supermarkt van de Mercu-
riusstraat naar het Spuiplein en de
sluiting van een aantal winkels
aan het Oranjeplein zijn de Bres-
kense weekmarkten op maandag
en donderdag in ‘een dood gat’ be-
land.

Met die noodkreet probeerde de
uitbaatster van de kaaskraam vori-
ge week de commissie Ruimte in
Sluis te overtuigen van de nood-
zaak de markten naar het Spui-
plein te verplaatsen. Zelf is het
kaasvrouwtje er maandag niet.
„Omdat de motor van de kaaswa-
gen kapot is”, weten de drie overi-
ge standhouders.
Ze steunen haar betoog in het
Sluise belfort alle drie. De wagens
van Corstanje Fruit uit ’s Heer
Hendrikskinderen en van ‘Zeeuw-
se Bakker’ Chris Koole uit Veere
staan al meer dan dertig jaar in
Breskens. Ook Ronald en Annie
De Keyser uit het Vlaamse Waar-
schoot komen al negentien jaar
naar Breskens.
In hun begintijd was het Oranje-
plein ‘het koopcentrum’ van het
vissersdorp. Maar na de opknap-
beurt van het Spuiplein en de ver-
huizing van de supermarkt naar

dat plein is de loop er uit. Nadat
ook andere winkels vertrokken,
slijterij de Vuurtoren als laatste,
resteert alleen een slagerij. Te wei-
nig om weer volk naar het Oranje-
plein te laten komen, stellen de
drie marktkramers.
Debby Goedegebuur haalt, met
zoon Lars in de wandelwagen,
brood en koeken bij Chris Koole.
Zij kan zich voorstellen dat Chris
niet naar Breskens komt ‘om vlie-
gen te vangen’ en denkt ook dat
het aan het Spuiplein een stuk le-
vendiger is. Maar secretaris Rob
Traas van de Breskense dorpsraad
vindt dat de weekmarkt er juist
voor moet zorgen dat het Oranje-
plein weer meer gaat bruisen.
„We moeten de weekmarkt niet
naar het Spuiplein brengen, maar
de toeristische zomermarkten
juist naar het Oranjeplein sturen.
Alleen op die manier kan het
Oranjeplein zijn functie als evene-
mentenplein invullen. Als dorps-
raad hebben we destijds aange-
drongen op aanleg van het zebra-
pad tussen de twee pleinen, juist
om de uitwisseling op gang te
brengen.”
Wethouder Conny Almekinders
wees commissieleden daar ook al
op, maar kreeg toch de opdracht
mee nog eens met de standhou-
ders op de markt te gaan praten.

Het verhaal over Ossenisse is het
laatste van de rubriek In de kern,
waarin in aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen weke-
lijks een dorp werd geportret-
teerd. Vanaf dinsdag 25 maart
komt daar de rubriek De Ontmoe-
ting voor in de plaats, met sfeer-
verhalen over bijeenkomsten van
Zeeuws-Vlamingen.

DINSDAG 18 MAART
HEIKANT - Brasserie Du Commerce, 13.30
uur: Kaarten;
HULST - De Lieve, 9.00 uur: Vluchtelingen-
werk; 13.30 uur: Prijskaarten; 19.00 uur:
Bridge; De Korenmarkt, 12.00 uur: Samen
eten; 14.00 uur: Koffie middag; De Blaau-
we Hoeve, 14.00 uur; Schildersclub;
KLOOSTERZANDE - WZC Antonius,10.00
uur: Bibliotheek, modeshow en verkoop;
14.00 uur: biljarten, sjoelen, welfare;
SINT - JANSTEEN - De Warande,14.30
uur: Sjoelen;
SLUISKIL - Het Meulengat, 10.00 uur:
Wandelen senioren; 13.30 uur: kaarten;
TERNEUZEN - De Vliegende Vaart, 15.15
uur: Bewegen op niveau; De Kameleon,
14.00 uur: Dames hobbyclub;
VOGELWAARDE - ’t Gelaag, 13.30 uur:
Kaarten;
ZUIDDORPE - Soka Plus, 14.00 uur: Kof-
fiemiddag.

KERN OSSENISSE

door Florence Imandt

OSSENISSE – Sommige mensen
houden van rust en wonen graag
achteraf. Nou, die mensen zitten
in Ossenisse goed. Het dorp ligt
nogal excentrisch zo vlak onder
de Westerscheldedijk. Het telt
maar een paar straten en inclusief
het buurtschap Zeedorp mis-
schien honderd huizen. Daarvan
staan er een stuk of tien te koop.
Wat dat betreft is het net als over-
al. Ook het meest monumentale
pand, de voormalige pastorie uit
1895, staat te koop. Voor 689.000
euro zo leert Funda. Dat is behoor-
lijk wat duurder dan de gemiddel-
de huizenprijs van 178.000 euro.
Maar ja, dan heb je ook wel wat:
een rijksmonument van nationaal
belang. Aldus de makelaar.
Een beetje apart moet je mis-
schien wel zijn om in Ossenisse
te willen wonen, als je er niet van-
daan komt tenminste.
Maar dat het een dorp van dwars-
liggers zou zijn, ontkennen de in-
woners stellig. „Eigenzinnig mis-
schien”, zegt Peter Rottier, beheer-
der van het dorpshuis. „Maar de
mensen hier gaan serieus en goed
met elkaar om. Als er al eens een
probleempje is, wordt dat onder-
ling opgelost. We zijn in die film
van de VPRO destijds een beetje
dwaas weggezet, maar dat valt al-
lemaal erg mee. En een tweestrijd
is er beslist niet.”
Rottier, ook bekend als D’n Krul,
is trots op zijn dorpje. „Nou, om-
dat het klein is, maar toch ook
heel actief. Als er bepaalde feest-
jes zijn, lopen die altijd prima
door de medewerking van ieder-
een. Het dorpshuis draait zonder
subsidie.”
Peter Hiel, secretaris van carna-
valsvereniging d’Ossekoppen be-
vestigt de grote gemeenschapszin.
Hij woont dan wel in het nabij ge-
legen Kloosterzande, via de carna-
valsclub is hij toch zeer betrok-
ken en bekend met De Snis. „Het
dorpshart wordt opnieuw inge-
richt en dat gebeurt voornamelijk
met vrijwilligers (er komen bij-

voorbeeld speelvoorzieningen en
een parkeerterrein, FI). En deze
maand is ook weer de zwerfvuil-
route waarbij inwoners zelf rond-
slingerende rommel opruimen in
het dorp en de aangrenzende pol-
ders.”
In De Snis bestaat de Raad van
Elf uit vrouwen. „Dat komt om-
dat bij de oprichting jaar geleden
meer vrouwen enthousiast waren
dan mannen. Onze raad is graag
gezien vanwege de sfeer en gezel-
ligheid. We zijn ook het enige
dorp dat tijdens de optocht het
dorp versiert met vlaggen.”
Hiel heeft niet de indruk dat Osse-
nisse er maar wat bijhangt bin-
nen Hulst. „De burgemeester
heeft echt oog voor elke kern, ze-
ker tijdens carnaval. We kunnen
ons geen betere wensen. Maar
ook de dorpsraad gaat er echt
voor. In principe hoeft er wat mij
betreft niet veel te veranderen.
Het is wel belangrijk voor de leef-
baarheid dat de subsidie voor vere-

nigingen in de kleine kernen over-
eind blijft. En dat de toegankelijk-
heid naar betrokken bestuurders
laagdrempelig is.”
Peter Rottier heeft wel een duide-
lijke wens. „Ik zou heel graag wil-
len dat het terreintje tegenover de
kerk wordt aangepakt. Daar ston-
den vroeger een café en winkel,
maar dat is nu een grote wilder-
nis en dat vind ik erg jammer. Ik
vind dat de gemeente daar in zou
moeten grijpen. Zo’n bouwvallig
huis midden in het dorp, dat is
echt zonde.”
Desondanks heeft de dorpshuisbe-
heerder niet de indruk dat Osse-
nisse bestuurlijk vergeten wordt.
„Er is best wel oog voor ons dorp-
je. Maar ja, de gemeente Hulst
heeft nou eenmaal niet zo veel
geld.”

Meer agendanieuws vindt u
op onze website.

REGIOAGENDA

Inwoners van Ossenisse koesteren hun kleine maar fijne
dorpje. Als er iets op touw wordt gezet, is het altijd een
succes, zeggen ze, omdat iedereen er graag aan meedoet.

In De Snis doet

Einde In de kern,
start Ontmoeting

Steunpunt vrijwilligers

� Het is een klein dorp met slechts een paar straten, maar de inwoners zijn
trots op de saamhorigheid in de kern.

‘Spuiplein maakt
markt gezelliger’

� ’Zeeuwse Bakker’ Chris Koole uit Veere staat al meer dan dertig jaar op de
Breskense weekmarkt. Ook hij wil naar het Spuiplein. foto Peter Nicolai

Open Huis Dagen
van woensdag 19 maart 
t/m zaterdag 22 maart.

Vlietstraat 15, Terneuzen
Tel. 0115-614082

Bij ziekenhuis ‘‘Zorgsaam’’
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door Eugène Verstraeten

HULST – De partij Algemeen Belang
Groot Hulst roept alle lokale par-
tijen in Zeeuws-Vlaanderen op om
een vuist te maken tegen het ver-
dwijnen van allerlei voorzieningen.

Van de landelijke politieke par-
tijen heeft de regio volgens Jos
van Eck (ABGH) ‘weinig of niets’
te verwachten, omdat die hun
oren moeten laten hangen naar
hun landelijke partijgenoten.
Sprekend is volgens Van Eck het
beleid van PvdA en VVD om het
opgebouwde sociale beleid af te
breken. „Het rijk hevelt over naar

de gemeenten met een forse be-
zuiniging erbij en zoek het maar
uit. De landelijke politieke par-
tijen volgen dat gedwee. ABGH is
het beu dat onze voorzieningen
verdwijnen.”
ABGH heeft ook geen goed
woord over voor de plannen voor
een gemeentelijke herindeling,
waar in Provinciale Staten on-
langs een balletje over werd opge-
gooid. „Te gek voor woorden. Heb-
ben ze daar niets anders te doen?
Dat moet maar een keer afgelo-
pen zijn.” ABGH wil samen met
alle lokale partijen in de regio een
vuist maken om deze ontwikke-
lingen te keren.

door Harmen van der Werf

HOEK – De rust is weergekeerd op
vakantiepark Marina Beach vlakbij
Hoek. Na een geruchtmakende
start vorig jaar heeft de nieuwe be-
heerder, de Oostappen Vakantie-
groep, het vertrouwen gewonnen.
Dat gevoel is gisteren nog ver-
sterkt met de presentatie van het
nieuwe bestemmingsplan voor wat
vroeger Vakantie-Eiland De Braak-
man heette.

De Oostappen Groep nam februa-
ri vorig jaar het park over van
Westenmeijer. Vooral over de mo-
gelijke plaatsing van chalets tus-
sen (deels) permanent bewoonde
bungalows op het park ontstond
onrust. Bewoners Eddy en Marij-
ke de Block zijn na het inzien van
het ontwerp-bestemmingsplan ge-
rustgesteld. Tussen de bungalows
zijn geen chalets ingetekend. „En
het park wordt veel beter onder-
houden”, vertellen ze spontaan.
„Vuilcontainers worden op tijd ge-

leegd. De steigers in jachthaven
zijn vernieuwd.”
Jos Mennen, directeur van Oostap-
pen Groep, vindt die reactie leuk
om te horen. „We hebben al veel
parken overgenomen, maar dit
was er het slechtste aan toe.” Zo
lagen verspreid over het terrein
twaalf gastanks. „Wij brengen dat
aantal terug tot twee, veel veiliger
en efficiënter.”
De Oostappen Groep mag straks -
na goedkeuring van het bestem-
mingsplan - het aantal permanen-
te standplaatsen uitbreiden, van
802 naar 1112. Het aantal toeris-
tische plaatsen gaat terug van 457
naar 400, die in permanente plaat-
sen kunnen worden omgezet.
Mennen: „Mensen kopen minder
caravans. Ze hebben liever een
kant-en-klaarvakantieverblijf.
Daar spelen wij op in.” Het be-
stemmingsplan is voor de komen-
de tien jaar. „We kunnen ermee
uit de voeten”, aldus Mennen,
„wat niet wil zeggen dat wij ook
direct alles gaan uitvoeren.”

GROEDE – De klok van de toren
van de Grote Kerk in Groede
wordt ’s nachts ‘uit’ gezet. De eige-
naren van de bed & breakfast op
de Markt hebben daar bij de ge-
meente om gevraagd.
De dorpsvereniging en het ge-
meentebestuur vonden het ver-
standig die vraag tijdens de verga-
dering van de dorpsvereniging
eerst aan de inwoners van het
dorp voor te leggen. „We willen
niet dezelfde situatie als in Re-

tranchement”, gaf voorzitter
Peter Overhaus aan. Daar zette de
gemeente Sluis de klok vorig jaar
zonder overleg uit, wat tot flinke
protesten in het dorp leidde. Er
waren weinig uitgesproken voor-
of tegenstanders onder de bezoe-
kers van de vergadering. Wel
vond een aantal van hen de perio-
de van 23.00 tot 8.00 uur wat
lang. De dorpsvereniging vraagt
de gemeente de klok van 0.00 tot
7.00 uur niet te laten luiden.

TERNEUZEN – Basisschool De Meer-
paal uit Terneuzen is Zeeuws
Kampioen schoolschaken gewor-
den.
Het Terneuzense team bleef in de
finale, zaterdag in Terneuzen, ne-
gentien andere Zeeuwse scholen
voor. Het winnende team be-

stond uit Fardin Hematyar, Mar-
tijn Schelleman, Anna Vervaeck
en Matteo Schaetzel. De vier leer-
lingen van de Terneuzense school
mogen nu meedoen aan het Ne-
derlands Kampioenschap voor ba-
sisscholen. Dat is op 24 mei en 14
juni in Arnhem.

OSSENISSE – Het piepkleine Osse-
nisse is een bijzonder dorp, niet
alleen vanwege de geringe om-
vang, maar ook gezien de afgele-
gen ligging vlak achter de dijk
langs de Westerschelde. Sinds de
gemeentelijke herindeling van
2003 is het onderdeel van de ge-
meente Hulst, voorheen maakte
het deel uit van de gemeente Hon-
tenisse en nog eerder van Vogel-

waarde. Het dorp telt zo’n 315 in-
woners en is ondanks de zeer lan-
ge geschiedenis altijd klein geble-
ven. Het dorp werd al rond 1200
genoemd als parochie en lange
tijd bleef het een zelfstandige pa-
rochie. In 1915 werd nog een nieu-
we kerk gebouwd. Die is tegen-
woordig niet meer in gebruik als
godshuis. Ook winkels en een
school zijn er niet meer.

Ook in carnavalstijd is De Snis bij-
zonder met zijn Raad van Elf die
geheel uit vrouwen bestaat. Het
dorp overstroomde diverse ma-
len,voor het laatst in 1953. In de
Westerschelde liggen diverse
zandbanken die Platen van Osse-
nisse worden genoemd. Ooit
maakte de VPRO een documentai-
re over Ossenisse. Die viel niet bij
alle dorpelingen in goede aarde.

Kerkklok in Groede
gaat ’s nachts ‘uit’

� Al rond 1200 was Ossenisse een parochie. De kerk van het dorp, gebouwd in 1915, is inmiddels niet meer in ge-
bruik als godshuis. foto’s Mark Neelemans

Meerpaal Zeeuws schaakkampioen

iedereen mee

Ossenisse, altijd klein gebleven

‘Laat lokale partijen
samen vuist maken’

Tevredenheid over plan
voor Marina Beach Hoek

In de nacht van 18 op 19 maart voert Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan een drinkwaterleiding naar Walcheren-Zuid  
bij de Bernhardweg-West te Nieuwdorp. Door de schakelingen in het net die hiertoe nodig zijn, bestaat op 19 maart op 
Walcheren de kans op tijdelijk bruin water en een lagere waterdruk uit de kraan.

Op verzoek van de Provincie Zeeland heeft Evides Waterbedrijf een drinkwaterleiding onder de Bernhardweg-West verlegd.  
De nieuwe leiding sluiten we nu aan op het bestaande leidingnet.
 
Bruin water
Het drinkwater voldoet aan alle kwaliteitseisen en kan normaal geconsumeerd worden. Is er sprake van bruin water, laat dan de 
kranen even goed doorspoelen tot er weer helder water uitstroomt. Wij adviseren u bij bruin water geen (witte) was te draaien. 
Bruin water kan vlekken op kleding achterlaten.

www.evides.nl/werkzaamheden

Kans op bruin water op Walcheren
19 maart


