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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
Gerard Mangnus & Judith Valckx
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NLdoet
Leefbaarheid van ons dorp

Team Schallemaaj
Over een zestal weken, om precies te zijn op 1 juni, zal Team Schallemaaj de Alpe
d’Huez beklimmen. Het team wil daarmee geld inzamelen voor KWF
Kankerbestrijding (voor onderzoek naar kankerbestrijding).
Het evenement wordt sinds 2006 georganiseerd onder de naam Alpe d’HuZes. Elk jaar
beklimmen duizenden deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto
‘opgeven is geen optie’ op 1 dag tot maximaal 6 keer de legendarische Alpe d’Huez om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Team Schallemaaj bestaat
uit Johan Oomen, Greet Kloosterboer, Boudewijn Bergsma en Jan Huisman. Voor De
Snisser Courant spraken we met de laatste twee.
De voorbereiding bestaat uit veel trainen, zowel fietsen en spinning als krachttraining,
goed op je voeding letten en geld inzamelen voor het goede doel. Het team organiseerde al
verschillende acties, waaronder een spinningmarathon en workshops ‘fietsonderhoud’.
Half maart stond de teller op € 3000,00.
Jan en Boudewijn gaan ook trainen in Limburg en de Ardennen zodat ze zeker elk 2500
km in de benen hebben voor de start. Verder vertrekken ze al een paar dagen op voorhand,
om te kunnen acclimatiseren. Ze hebben een huisje onderaan de berg gehuurd, zodat ze
niet eerst door de kou, het kan op 1 juni nog vriezen en sneeuwen op de top, de afdaling
naar de start moeten doen.
Die start, tussen vijf en half zes ‘s morgens, willen ze niet missen. Het is dan nog donker
en het hele parcours is verlicht door kaarsen. Kaarsen die een boodschap bevatten; dat
moet een magisch moment zijn. Na ongeveer anderhalf uur verwachten Jan en Boudewijn
aan de top te zijn van de 14 km lange klim met 21 bochten en helling van max 12%. Ter
vergelijking: Pantani fietst diezelfde rit in 38 minuten. Vervolgens zal Team Schallemaaj
afdalen en nog eens te klimmen en nog eens, en nog eens…
Hoe kun je Team Schallemaaj steunen?
Doneer via https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/schallemaaj of koop een kaars of
bier bij Jan (jan_huisman@yahoo.com). Het bier is een special KlimHop bier gebrouwen
door Jos Huijgens van Brouwerij De Kip. Het is een donker zwaar bier dat je voor €2,50
per flesje kan kopen. Eerst proeven? Dat kan bij ‘t Schallemaaj voor €4,00.
Ook in ‘t Schallemaaj, een benefiet(s) op 21 april, met muziek van DJ Erwin, Tremble en
uiteraard ‘t Scharrelorkest, een tombola en veiling. De avond start om 18 uur met een
heerlijke maaltijd. Dit alles voor €17,50 waarvan er €7,50 voor het goede doel bestemd is.
Op 7 mei is er een motortoertocht van MZV. Deze lenterit sponsort verschillende goede
doelen, waaronder Team Schallemaaj. Lever je statiegeld flessen in bij de Emte te
Kloosterzande en doneer je bonnetje in de bus die erbij hangt. Alle opbrengsten van team
Schallemaaj gaan rechtstreeks naar het KWF.
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Terugblik naar Carnaval
Dorpsraad OssenisseZeedorp

Dorpsfeest
26 augustus 2017
Tijd voor vernieuwing!
Vorig jaar werd tijdens het tiende
dorpsfeest afscheid genomen van het
bestaande team. Heb je ideeën of wil je
meehelpen organiseren aan het feest dit
jaar, laat het weten aan Zara, Lenno of
Jos (Huijgens) die zich er nu voor
inzetten. Dit weten ze al; de bbq wordt
omgetoverd naar een avond vol
lekkernijen waarbij voor elk wat wils
is, gecombineerd met verrassende
elementen. Het is vooral de bedoeling
wat meer dynamiek in de avond en/of
dag te brengen.
Het volleybaltoernooi gaat door indien
het drietal iemand vindt die het wil
organiseren. Dus meld je aan!

Kipfeest
7, 8 en 9 juli 2017
Het Kipfeest in 't Schallemaaj duurt dit
jaar 3 dagen. Alle dagen zijn er vers
bereide hapjes en maaltijden, bier
proeverijen in het speciale Kipcafé en
uiteraard muziek. Vrijdagavond treden
Meneer Bosman en Het Snisser
Scharrel Orkest op. Zaterdag (van 12
uur tot 24 uur) is er muziek op het
podium achter 't Schallemaaj door
verschillende bands, waaronder;
Ambras, Da Gaia, Dede Kay + Band,
Honkers Brass band, Brozinha. Zondag
is er een Kiplekkerbrunch vanaf 12.00
uur met live muziek.
Meer info volgt later.
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Coopertests
d’Ossekoppenloop
In aanloop naar d’Ossekoppenloop op
9 september worden coopertests
georganiseerd: vrijdag 12/5, 9/6, 14/7,
11/8 en 13/10. Om 20u30 verzamelen
lopers bij Strand Zeedorp (boven aan de
dijk bij de driesprong Kanaaldijk/
Westdijk/Zeedijk, net buiten Zeedorp).
Deelname aan de Coopertests is gratis!
Neem eens een kijkje!
www.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
Ei j't a hoore?
Heb je het al vernomen?

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 juli 2017
Sluitingsdatum kopij: 15 juni 2017
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
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Snissenjèrs

Gerard Mangnus & Judith Valckx
Aan de Hooglandsedijk nummer 6 staat de boerderij waar Gerard en Judith
wonen. Zij is er geboren en getogen, hij woont er sinds 2010. Sinds 1976  vanaf
hun 17e  zijn zij een stel en vanaf 1980 wonen ze samen. Zij vertellen hun verhaal.
Judith (1959) deed de lagere school in Ossenisse en het gymnasium aan het Jansenius
in Hulst. Daarna vertrok ze naar Utrecht om er Geneeskunde te studeren aan de
universiteit. In 1984 studeerde ze af als basisarts en ging ze aan de slag als gemeentearts
bij de GGD en ze werkte in de psychiatrie. Na een paar jaar wachttijd startte ze de
vervolgopleiding van 1,5 jaar tot huisarts, om vervolgens als waarnemend huisarts
binnen de psychiatrie aan de slag te gaan. Na een jaar verhuisden Judith en Gerard
samen, vanwege het werk van Gerard, naar Hulst. Judith ging werken als
verpleeghuisarts bij de Blaauwe Hoeve (tegenwoordig Curamus) in Hulst. Na 7 jaar
verhuisden het stel naar Gouda en later Nieuwerbrug, wederom vanwege het werk van
Gerard. Judith werkte in die regio als verpleeghuisarts. Vanaf 2010 werkt ze weer bij
Curamus, opnieuw in de functie van verpleeghuisarts (tegenwoordig heet dat specialist
ouderengeneeskunde). Ze werkt 2,5 dagen per week en draait ook oproepdiensten: ⅔
deel van haar tijd werkt ze bij de Blaauwe Hoeve in Hulst en ⅓ deel binnen de
ouderenzorg van Tragel in Clinge.
Judith heeft groene vingers; haar grootste hobby is de tuin. Ze geniet enorm van de rust
en ruimte en is graag op het erf. Daarnaast wandelt ze graag met Gerard en bezoeken ze
vaak samen het Scheldetheater in Terneuzen, Hulst Cultureel en het Podium in
Zaamslag. Judith leest veel vakliteratuur, want bijblijven is belangrijk! En in het dorp
draagt ze graag een steentje bij aan het onderhoud van de tuin bij het Dorpshart.
Gerard (1959, Kloosterzande) ging naar de Heilig Hartschool in Kloosterzande en deed
het Atheneum aan het Jansenius in Hulst. Tegelijkertijd met Judith ging hij studeren in
Utrecht; Scheikunde aan de universiteit. In 1983 startte hij zijn loopbaan bij ingenieurs
bureau DHV in Amersfoort waar hij zo’n 5,5 jaar werkte. Gerard werkte achtereen
volgens als adviseur, projectleider en hoofd milieulaboratorium bij dit bedrijf dat zich
ondermeer bezighield met bodemsaneringsprojecten. Eind 1988 ging hij aan de slag als
hoofd laboratorium bij het Amerikaanse chemisch bedrijf Engelhard in Terneuzen, waar
hij later operations manager werd. Na 6 jaar maakte hij de overstap naar de Engelhard
vestiging in De Meern en werkte er als site manager van de katalysatorfabrieken (later
overgenomen door BASF). Dit zorgde ervoor dat hij en Judith in 1996 weer naar het
midden van het land verhuisden. In 2002 stapte hij over naar commerciële en marketing
functies. Vaak maakte hij zakenreizen naar China, Amerika en het Verre Oosten, maar hij
ervoer dit op een gegeven moment als zwaar. Gerard en Judith besloten samen terug te
gaan naar ZeeuwsVlaanderen en te gaan wonen op de boerderij van Judith haar ouders.
Gerard gooide het roer om en richt zich vanaf 2010 (na het overlijden van Judith haar pa
in 2006) op het akkerbouwbedrijf. De producten op het land zijn suikerbieten voor
SuikerUnie, baktarwe voor Koopmans Meelfabrieken, brouwgerst voor de Mouterij op
Hoek en Bos en graszaad voor sportvelden en weilanden. Daarnaast is hij ondertussen
voorzitter van ZLTOafdeling Hulst. Dit is vrijwilligerswerk. Voor ZLTO is hij vaak te
vinden bij overleg met gemeenten en provincie en overleg op de ZLTO kantoren in
Colijnsplaat en Den Bosch. Ook op het dorp doet hij vrijwilligerswerk. Bij de
ontwikkeling van het Dorpshart is hij vanaf het begin betrokken geweest met
subsidieverstrekking en de financiering rond krijgen. Maar ook bij de uitvoeringsfase
zoals bestrating en het
onderhoudsproject Groene
Vingers. Vanuit het
Dorpshart is Gerard ook
betrokken bij Hof ter Nesse;
daar was hij bestuurslid en
nu  sinds heel recent 
voorzitter. En hij hielp bij
Vergezichten. Tijd die
overblijft besteedt hij graag
aan erfonderhoud, tuinieren
en lezen van kranten en
vakliteratuur.
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OssenisseZeedorp

NLdoet in Ossenisse
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties
in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen
uit de mouwen te steken.
Er waren dit jaar 2 NLdoet acties in Ossenisse: de stenen trap in het Dorpshart en de
Schone Scheldeactie. Van het Oranjefonds hebben wij weer extra financiële
mogelijkheden gekregen onze plannen verder uit te voeren en de dijken langs de
Westerschelde er weer properder uit te laten zien! Dank aan degenen die zich hiervoor
ingezet hebben.

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

Hof ter Nesse o.a.
Iedere dinsdag aerobic 19.30 uur
Iedere woensdag country 20.00 uur
April
17 Ma Prijskaarten 14:00 u
22 Za Clubkaarten 19:30 u
28 Vr Oefenavond country 20:00 u
30 Zo Schieten 14:30 u
30 Zo Gaaibollen 19:30 u

Mei
19 Vr Oefenavond country 20:00 u
20 Za Clubkaarten 19:30 u
21 Zo Schieten 14:30 u
21 Zo Gaaibollen 19:30 u

Juni
10 Za Prijskaarten 14:00 u
11 Zo Schieten 14:30 u
11 Zo Gaaibollen 19:30 u
17 Za Clubkaarten 19:30 u
23 Vr Oefenavond country 20:00 u
25 Zo Schieten 14:30 u

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

Feest en Activiteiten Comité

Leefbaarheid van ons dorp
Als FAC kunnen we weer terugkijken op een geslaagde Sinterklaasmiddag begin
december. Er werd ijverig geknutseld aan mijters en staffen. Er waren veel
kinderen aanwezig; zelfs kleinkinderen van enkele Snissenjèrs.
Activiteitenkalender
De volgende activiteit is Koningsdag, met de alom bekende bingo. Ook het tentenkamp
organiseren we dit jaar weer in het eerste weekend van de zomervakantie.

Vacature Help de leefbaarheid van
het dorp te vergroten en neem plaats in
het bestuur van Hof ter Nesse!

Voormalige Kerk
De kerk is open voor publiek tijdens
tentoonstellingen of op afspraak:
kerkossenisse@hotmail.com |
www.facebook.com/StichtingVoormali
geKerkOssenisse1594032137518515/

Camping De Zeemeeuw

Leefbaarheid van ons dorp Ossenisse
Het FAC organiseert deze activiteiten al een aantal jaren met veel plezier. Het huidige
comité bestaat uit Nicol, Mascha en Brigit. Zij denken na over de toekomst van het
FAC: “Onze kinderen worden ouder en we merken dat het moeilijker wordt ons in te
leven in de belevingswereld van de kleinere kinderen. We vinden het belangrijk voor de
leefbaarheid van Ossenisse dat er iets
georganiseerd wordt voor de kinderen.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door
subsidie van de gemeente en de inzet
van dorpsgenoten.”

www.campingdezeemeeuw.com

Wie heeft er interesse?!
Daarom vragen Nicol, Mascha en Brigit
of er geïnteresseerden zijn om hen te
ondersteunen in het organiseren van één
of meerdere activiteiten en hen op
termijn te vervangen. Lijkt je dat wat,
neem contact op met hen via Brigit:
brigitvdbroek@zeelandnet.nl.

www.boerderijondersteboven.nl
Vanaf Pasen 2017 open.

FAC
Koningsdag 27 april (bij voldoende
aanmeldingen)
Tentenkamp weekend van 15 juli

De Polderhoeve
www.tavernedepolderhoeve.nl

Boerderij Ondersteboven
Café ´t Schallemaaj
Bijna ieder weekend optredens: meer
info facebook en de website
http://schallemaaj.weebly.com/
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Carnaval
Een terugblik
Het was een late carnaval dit jaar.
Waar je dan op hoopt, is dat er begin
maart een heerlijk lentezonnetje
schijnt boven de zeedijk.
Toen op zondag 5 maart de eerste
Ossekoppen hun ogen openden en
richting de Oostdijk keken scheen er
zowaar een zonnetje! Het liep die dag
anders. Na de middag sloeg het om in
bitterkoud weer met regen en wind.
Desondanks was er een dijk van een
optocht vanaf Zeedorp met in totaal 18
wagens! Ongekende luxe: in geen tijden
hebben we zo’n optocht beleefd. Ook de
loopgroepen telden meer dan 50 man
volk! Hulde aan al degenen die de moeite
namen om het Snisser carnaval een
succes te maken. Veel lachende gezichten
en een gezellige sfeer tijdens de optocht.
Blijkbaar heeft men er dan toch weer zin
in om carnaval af te sluiten op ons dorp.
Hof ter Nesse puilde weer uit voor en na
de optocht. De opkomst bij het
kindercarnaval was enorm en vele
bezoekers en wagenbouwers maakten er
naderhand weer een waar feest van.
Als Ossekoppen kijken we terug op een
geslaagd carnaval 2017. En onze trotse
eerste jeugdprins Zlatan beleefde een
onvergetelijke dag. Ieder die een bijdrage
leverde aan deze dag bedanken we langs
deze weg en graag tot volgend jaar!

Foto: Brigit van den Broek

Uitslag van de loterij
01) weekend weg: 0304
02) vlinderpakket: 1161
03) zannalee pakket dames: 0291
04) zannalee pakket heren: 1000
05) babbelaar theepakket: 0828
06) kalender: 0601
07) douchepakket: 0194
08) groeten uit Zeeland rode wijn: 0200
09) groeten uit Zeeland witte wijn: 0077
10) houten denkpuzzelset: 0265

Jaarvergadering 2017
Tijdens de jaarlijkse vergaderingen bespreken we (bijna) alle ins en outs van wat
bestuurlijk met OssenisseZeedorp te maken heeft en welke activiteiten er zich op
ons dorp ontwikkelen. Dit jaar vergaderden we op 14 februari; met dank aan College
van B&W, Waterschap Scheldestromen, Provincie, Schelderadarketen, de wijkagent en
al onze betrokken medebewoners was het een geslaagde informatieve avond.
Trugkieke
De film ‘Trugkieke’ is ter beschikking gesteld door Riet Rottier. Bas Janssen maakte
een facebookpagina ‘Trugkieke op de Snis’ waar je deze film, andere films en foto’s
kunt bekijken.
Beknopt overzicht van de jaarvergadering
Allerlei onderwerpen passeerden de revue. Er was voor iedereen gelegenheid tot vragen
stellen of opmerkingen maken. Een samenvatting van de besproken onderwerpen:
● Werkgroep Snel Internet zoekt minimaal 100 deelnemers in het buitengebied van
de gemeente Hulst. Bij voldoende deelname zullen Provincie en Gemeente de
aansluitingskosten (€200 per adres) vergoeden. Hierover moet de gemeente nog
wel officieel een besluit nemen. Aanmelden (nog zonder verplichting) via
www.heelzeelandbreedband.nl.
● 2 leegstaande woningen aan de Kipstraat kunnen gebruikt worden voor
statushouders uit Syrië of Eritrea. De meeste aanwezigen menen hen hartelijk te
kunnen begroeten en dat onze dorpsgemeenschap hen kan opvangen.
● De gemeente bekijkt of: 1) belijning op de Walenhoek het punt veiliger maakt, 2)
aanpak bestrating en 30 kmgebied hoger op de MIPlijst kunnen komen
(MeerjarenInvesteringsProgramma); 3) het trottoir Lageweg toegevoegd kan
worden aan een klus en kuisdag; 4) er afvalbakken geplaatst en geledigd kunnen
worden bij de te bouwen radartoren.
● Om een beeld te krijgen van de snelheid van het verkeer dat door het dorp rijdt
en op welke tijdstippen dit is, maakte een bestuurslid van de Dorpsraad een
registratiekastje. Dit kastje kan op de openbare weg gericht worden en het aantal
voertuigen registreren met de bijbehorende snelheid en tijdstip. Er worden geen
beelden opgeslagen en geen kentekens geregistreerd. Met de opgeslagen gegevens
wil de Dorpsraad gemeente en politie informeren over de gereden snelheden in het
dorp. Hierna kan gerichte actie worden ondernomen door politie en/of gemeente.
De gemeente zoekt uit of deze vorm van meting is toegestaan.
● De fiets en wandelroute langs de Westerschelde wordt opnieuw geasfalteerd.
● Fase 2 van de strekdammen start in april. Informatie hierover kun je vinden via
onze website www.ossenissezeedorp.nl / waterbouwkundige werken.
● De bouw van de radartoren bij Kreverhille zal medio april starten, mits de
vergunningprocedure rond is. Meer informatie via www.dorpsraadkloosterzande.nl
/ home: scheepvaartbegeleiding radartoren.
● De werkzaamheden aan het pleintje van het Dorpshart starten, onder voorbehoud
van toekenning van subsidie Oranjefonds, in mei 2017. Half april verwachten wij
hierover bericht.
● Groene Vingers: iedere 14 dagen op woensdag van 19 tot 20 uur wordt er aan de
tuin van het Dorpshart gewerkt. Ieder is welkom om even te helpen.
Pleintje Dorpshart
Planning (data onder voorbehoud) voor de werkzaamheden aan het pleintje: op 6 mei
het voorwerk, zodat een kraan op 12 mei het grove werk kan doen. Vrijdag 12 mei
geven we een officieel startschot met een klus en kuisdag. De zaterdagen daarna, in de
maand mei, hebben we gepland voor het bestraten (door professionals met vrijwilligers
hulp) en het inplanten. Alle hulp is op deze dagen welkom. We willen graag laten zien
wat een klein dorp met vereende krachten tot stand kan brengen. Via een nieuwsbrief en
de facebookpagina Dorpshart Ossenisse wordt je op de hoogte gehouden.

