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KERN OSSENISSE

In De Snis doet iedereen mee
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.
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 misschien honderd huizen. Daarvan
staan er een stuk of tien te koop.
Wat dat betreft is het net als overal. Ook het meest monumentale
pand, de voormalige pastorie uit
1895, staat te koop. Voor 689.000
euro zo leert Funda. Dat is behoorlijk wat duurder dan de gemiddelde 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 misschien wel zijn om in Ossenisse
te willen wonen, als je er niet vandaan komt tenminste.
Maar dat het een dorp van dwarsliggers zou zijn, ontkennen de inwoners stellig. „Eigenzinnig misschien”, zegt Peter Rottier, beheerder van het dorpshuis. „Maar de
mensen hier gaan serieus en goed
met elkaar om. Als er al eens een
probleempje is, wordt dat onderling opgelost. We zijn in die film
van de VPRO destijds een beetje
dwaas weggezet, maar dat valt allemaal erg mee. En een tweestrijd
is er beslist niet.”
Rottier, ook bekend als D’n Krul,
is trots op zijn dorpje. „Nou, omdat het klein is, maar toch ook
heel actief. Als er bepaalde feestjes zijn, lopen die altijd prima
door de medewerking van iedereen. Het dorpshuis draait zonder
subsidie.”
Peter Hiel, secretaris van carnavalsvereniging d’Ossekoppen bevestigt de grote gemeenschapszin.
Hij woont dan wel in het nabij gelegen Kloosterzande, via de carnavalsclub is hij toch zeer betrokken en bekend met De Snis. „Het
dorpshart wordt opnieuw ingericht en dat gebeurt voornamelijk
met vrijwilligers (er komen bij-

voorbeeld speelvoorzieningen en
een parkeerterrein, FI). En deze
maand is ook weer de zwerfvuilroute waarbij inwoners zelf rondslingerende rommel opruimen in
het dorp en de aangrenzende polders.”
In De Snis bestaat de Raad van
Elf uit vrouwen. „Dat komt omdat bij de oprichting jaar geleden
meer vrouwen enthousiast waren
dan mannen. Onze raad is graag
gezien vanwege de sfeer en gezelligheid. We zijn ook het enige
dorp dat tijdens de optocht het
dorp versiert met vlaggen.”
Hiel heeft niet de indruk dat Ossenisse er maar wat bijhangt binnen Hulst. „De burgemeester
heeft echt oog voor elke kern, zeker 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 leefbaarheid dat de subsidie voor vere-

door Wout Bareman
TERNEUZEN – Nu de inzet van vrijwilligers in allerlei sectoren snel
groeit, is een goede coördinatie
van het vrijwilligerswerk belangrijk.

Het Terneuzense raadslid Ellen
de Neef (Partij voor Zeeland Terneuzen) pleit voor de oprichting
van een door de gemeente ondersteund vrijwilligerssteunpunt. In
een toelichting op vragen aan B
en W wijst ze op vergelijkbare
steunpunten in Lochem, Geldermalsen en Noordwijk.
De Neef stelt vast dat nu met name de organisatie AanZ en het
Jeugd- en Jongerenwerk zich bezighouden met de inzet van vrij-

Mee

Het verhaal over Ossenisse is het
laatste van de rubriek In de kern,
waarin in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wekelijks een dorp werd geportretteerd. Vanaf dinsdag 25 maart
komt daar de rubriek De Ontmoeting voor in de plaats, met sfeerverhalen over bijeenkomsten van
Zeeuws-Vlamingen.
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䡵 Al rond 1200 was Ossenisse een

parochie. De kerk van het dorp, gebouwd in 1915, is inmiddels niet meer in gebruik als godshuis. foto’s Mark Neelemans

Ossenisse, altijd klein gebleven
OSSENISSE – Het piepkleine Osse-

Steunpunt vrijwilligers
willigers. „In de aanloop naar verdere decentralisering wordt een
nieuwe organisatie gevormd met
meerdere vormen van dienstverlening. Maar er is geen centraal
punt waar vrijwilligers zich nu direct kunnen aanmelden.”
Bij de coördinatie van vraag en
aanbod kan een steunpunt een belangrijke rol spelen. Duur hoeft
het niet te zijn, aldus De Neef.
„Het kan voor een groot deel digitaal en telefonisch worden georganiseerd. Het voordeel is dat alle
aangeboden vrijwilligerswerk samenkomt op één punt.”
Gerry Loof, ChristenUnie-lijsttrekker in Terneuzen, pleitte eerder voor heroprichting van het enkele jaren geleden wegbezuinigde
steunpunt vrijwillige thuiszorg.
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nisse is een bijzonder dorp, niet
alleen vanwege de geringe omvang, maar ook gezien de afgelegen ligging vlak achter de dijk
langs de Westerschelde. Sinds de
gemeentelijke herindeling van
2003 is het onderdeel van de gemeente Hulst, voorheen maakte
het deel uit van de gemeente Hontenisse en nog eerder van Vogel-

waarde. Het dorp telt zo’n 315 inwoners en is ondanks de zeer lange geschiedenis altijd klein gebleven. Het dorp werd al rond 1200
genoemd als parochie en lange
tijd bleef het een zelfstandige parochie. In 1915 werd nog een nieuwe kerk gebouwd. Die is tegenwoordig niet meer in gebruik als
godshuis. Ook winkels en een
school zijn er niet meer.

Ook in carnavalstijd is De Snis bijzonder met zijn Raad van Elf die
geheel uit vrouwen bestaat. Het
dorp overstroomde diverse malen,voor het laatst in 1953. In de
Westerschelde liggen diverse
zandbanken die Platen van Ossenisse worden genoemd. Ooit
maakte de VPRO een documentaire over Ossenisse. Die viel niet bij
alle dorpelingen in goede aarde.
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DINSDAG 18 MAART
HEIKANT - Brasserie Du Commerce, 13.30
uur: Kaarten;
HULST - De Lieve, 9.00 uur: Vluchtelingenwerk; 13.30 uur: Prijskaarten; 19.00 uur:
Bridge; De Korenmarkt, 12.00 uur: Samen
eten; 14.00 uur: Koffie middag; De Blaauwe 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: Koffiemiddag.
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nigingen in de kleine kernen overeind blijft. En dat de toegankelijkheid naar betrokken bestuurders
laagdrempelig is.”
Peter Rottier heeft wel een duidelijke wens. „Ik zou heel graag willen dat het terreintje tegenover de
kerk wordt aangepakt. Daar stonden vroeger een café en winkel,
maar dat is nu een grote wildernis 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 dorpshuisbeheerder niet de indruk dat Ossenisse bestuurlijk vergeten wordt.
„Er is best wel oog voor ons dorpje. Maar ja, de gemeente Hulst
heeft nou eenmaal niet zo veel
geld.”

䡵 Het is een klein dorp met slechts een paar straten, maar de inwoners zijn
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Kans op bruin water op Walcheren
19 maart
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
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