
 

de  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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Als de dijken breken 
 

Dat is de titel van een nieuwe tvserie die deels werd opgenomen in Ossenisse en wel 
op Boerderij Ondersteboven bij  Arnold Mannaert  en  Annie Audenaert .  
 

De dramaserie, een Vlaams Nederlandse coproductie die zal worden uitgezonden door 
EO en VRT, vertelt het verhaal van een hedendaagse watersnoodramp waarin het westen 
van Nederland en een deel van Vlaanderen onder water komt te staan als de kustwering 
bezwijkt. De makers van de serie hebben de gevolgen en manieren om na een dergelijke 
ramp in leven te blijven uitgebreid onderzocht. Dit vormt de basis van de serie. Een aantal 
personen worden van dichtbij gevolgd, hoe zij, net als miljoenen Nederlanders en 
Vlamingen, vechten voor een veilige plek op droge bodem. Met het klimaatakkoord vers 
in het geheugen is het een actueel onderwerp. Annie hoopt dan ook dat het een goed 
verhaal wordt en niet zo maar leuke televisie.  
 

Wienesse is de naam van Boerderij Ondersteboven in de serie en ligt zogezegd bij 
Gorinchem. Een idealistisch stel (gespeeld door Frank Lammers en  Bianca Krijgsman ) 
houdt er geiten. De droog gelegen boerderij trekt veel vluchtelingen aan. Op sommige 
dagen waren er dan ook tachtig figuranten van ver en nabij, die de hele dag moesten 
wachten op hun opnamemoment. En als er dan een containerschip passeert is het nog 
langer wachten, die mogen niet in beeld, want die heb je niet in Gorinchem. Naast de 
figuranten was er elke dag een vaste crew van veertig personen en ‘s nachts een bewaker 
voor alle apparatuur. 
 

Via via kwamen de producenten bij Arnold en Annie. Ze kregen kort bedenktijd en een 
paar weken later was het zover; opbouwen van decor en dan de opnames begin december. 
Zeven dagen werd er continu gefilmd; vooral opnames voor aflevering 3 en 4. Pas nu 

beseffen ze wat het allemaal 
met zich meebrengt. Het is een 
circus, een invasie, maar ook 
een belevenis. Of ze nog eens 
hun boerderij als decor willen 
hebben, daar zijn ze niet zeker 
van; eerst eens zien hoe 
Ondersteboven in beeld komt. 
De geitjes die mogen wel 
terugkomen wat Annie betreft. 
 

Foto: Frank Lammers en Loek Peters 
tijdens de opnames.   

Carnaval der 
Ossenkoppen 
 

Het staat weer voor de deur, het feest 
der feesten. Dit jaar op wel een heel 
speciale dag: zondag 14 februari. 
 

Op de  zaterdag  ervoor bezorgen leden 
van de Raad van Elf  bloemen  bij de 
zieken en ouderen van  Ossenisse. 
 

Op  zondag  ontvangen we iedereen 
weer gastvrij: parkeren mag in de 
bermen in de polder; lantaarnpalen zijn 
versierd met vlaggetjes en vrolijke 
muziek klinkt over het dorp. 
 

Op  zondag  starten we, onder 
begeleiding van  Raad van Elf , met het 
gezellige  kindercarnaval  en de 
verkleedwedstrijd  voor de  kleinsten . 
Er is gratis chips en limonade. Ieder 
kind ontvangt een  presentje . Hier 
wordt ook de  uitslag  van de 
kleurwedstrijd  bekend gemaakt. 
Vanaf 12 uur ‘s middags zijn er weer 
verse frieten , gemaakt van Snisse 
petetters, verkrijgbaar naast Hof ter 
Nesse. 
 

Om  half 3  start de  grote optocht  vanaf 
Zeedorp  met prachtige creaties. Laten 
we met zijn allen weer genieten van 
een feest op de Snis;  vlag met ons mee 
door het uithangen van onze  Snisse 
vlag . Een dag vol met ambiance!  
 

Laat zien waar een klein dorp groot in 
kan zijn. Nodig familie, vrienden en 
bekenden uit voor een mooie middag 
op de Snis! 
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Inwonersaantal 
Inclusief buitengebied 
 

Januari 2016 telde ons dorp 316 
inwoners, waarvan  
● 166 mannen 
● 150 vrouwen 

 

Januari 2015 telde Ossenisse 314 
inwoners. 

 

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 
 

Bots schetsen? 
  

Ga je straks mee schaatsen? 
 

Colofon 
Frequentie: 4 x per jaar 200 stuks 
Verspreiding: Ossenisse/Zeedorp 
Bezorging: Jacques Serrure 
Correspondentieadres: Lageweg 8, 
4589 KW  Ossenisse 
Redactie: Margo Hermans, Peter Hiel,  
Annemiek Hamelink, Petra Schelle 
Volgend nummer: half april 2016 
Sluitingsdatum kopij: 15 maart 2016 
Email: snisser@ossenissezeedorp.nl 
Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar 
bij Hof ter Nesse en Café ´t 
Schallemaaj in Ossenisse; en bij 
bibliotheek en Woonzorgcentrum 
Antonius in Kloosterzande. 
 
De Snisser Courant digitaal ontvangen 
per email? Stuur dan een email naar: 
snisser@ossenissezeedorp.nl 

Snisjèrs: Ann Lommelen  
& Yves Roovers 

 

Het huis aan de Oostdijk nummer 1 heeft jarenlang te koop gestaan; sinds 
augustus 2015 zijn er nieuwe bewoners. Ann Lommelen (1973) uit Beveren en 
Yves Roovers (1968) uit Wommelgem, hebben er samen hun intrek genomen.  
 
“Waarom Ossenisse?”, vroeg ik hen. “Weg zijn van de drukte in de stad Antwerpen 
en hier in de polder genieten van de rust, de ruimte en het waanzinnige uitzicht! 
Weet je dat wij nog nooit zulke mooie gekleurde luchten hebben gezien als hier in de 
polder van Ossenisse”, vertelden zij mij. 
 

Ann  (afkomstig uit Mol) heeft, na haar middelbare school in Geel, de opleiding 
'piano' aan het Lemmensinstituut te Leuven gevolgd en heeft zich aansluitend aan de 
universiteit Leuven gespecialiseerd in cultuurmanagement. Ann werkt sinds 1997 bij 
het Conservatorium Antwerpen. Zij is verantwoordelijk voor de productieleiding 
muziek (o.a. regelen van repetities en concerten van studenten klassieke muziek aan 
het Conservatorium Antwerpen, organiseren van galaconcerten, sponsorwerving en 
administratie) en heeft daarmee meer dan een voltijdse baan waarbij haar werkuren 
vaak wisselen. Haar schaarse vrije tijd besteedt Ann graag aan piano spelen, 
hardlopen, recreatief fietsen, en genieten van haar huis en tuin en de weidse 
omgeving van Ossenisse. 
 

Yves  (gewoond in Wommelgem) volgde een middelbare brood en banketopleiding 
in Antwerpen en ging, na zijn diensttijd in het leger, aan het werk in een bakkerij. Na 
6 jaar stapte hij over naar een andere zaak waar hij als meesterbakker aan de slag 
ging. Een sociaal leven als bakker had hij niet, daarom nam hij ontslag. Hij begon te 
werken achter de balie in een ijzerwinkel. Later ging Yves aan de slag bij een bedrijf 
in de ventilatiebranche; eerst als productiearbeider, later op kantoor. Daar hielp hij 
klanten, deed de planning en maakte calculaties. Daarna heeft hij samen met anderen 
een nieuw ventilatiebedrijf opgezet in de omgeving van Brussel. Na verloop van tijd 
besloot Yves zijn eigen ventilatiebedrijf op te richten in de omgeving van 
Antwerpen. Ondertussen heeft hij al 6 jaar zijn eigen bedrijf ‘Kader20’ in 
Wommelgem en heeft hij 7 personeelsleden. Kader20 maakt industriële vierkante 
ventilatiekanalen voor onder andere winkelcentra en ziekenhuizen. Yves vindt het in 
Ossenisse heerlijk om weg te zijn van de hectiek van de stad Antwerpen. Hij klust 
graag in en om hun huis en geniet dan van de rust die er heerst in de polder. Sinds 
1½ jaar loopt hij ook hard en dit doet hij dan graag samen met Ann. 
 

 
Foto: Karma Fotografie  Karin Driessens 
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Reünie van de Rademakers 
  

Ossenisse was op 14 november 2015 de plaats voor een bijzondere ontmoeting. De 
familie Rademakers met hun rijke geschiedenis aan Lageweg 19 stond centraal.  
 

Een stukje familiegeschiedenis  
Het huis is in het jaar 1900 gebouwd voor Jan Rademakers & Francisca de Bakker: 
‘opa en oma’. Jan was gareelmaker. Hun huis diende ook als café.  
● Jan Rademakers kwam uit een gezin van 16 kinderen.  
● Jan Rademakers & Francisca de Bakker kregen 13 kinderen. Allemaal geboren in het 
huis aan de Lageweg: Paulus, René, André,  Huib, Joos, Willie, Frans, Wies, Jan, 
Ursula (La), Pulcherie (Rie), Christine (Tine), Prudentia (Dens).  

●Tot priester gewijd zijn er 2: Paulus en Huib. Pulcherie werd kloosterzuster. Huib is 
later uitgetreden en getrouwd in Brazilië.  

●Alleen Frans en Joos bleven op de Snis wonen. Joos beheerde het postkantoortje met 
zijn vrouw Aurélie Verdurmen; eerst in de Dorpsstraat, later aan de Lageweg.  

●Frans bleef in het ouderlijk huis wonen en begon er, samen met zijn vrouw Miek 
Warrens, een slagerij, Végéwinkel en OK benzinepomp.  

●De rest verspreidde zich over de hele wereld van Sas van Gent (Willie) tot  Brazilië 
(Huib ), Canada (La) en Indonesië (Paulus). 

  

Gastvrijheid  genoeg op de Snis anno 2015. Naast de bekende gastvrijheid van Café ’t 
Schallemaaj, was er volop medewerking van de nieuwe bewoner van Lageweg 19, 
Koen de Bakker. Samen met zijn partner Bernita maakt hij het mooie plekje verder 
naar hun zin. Zo is er ruimte voor kippen, een moestuin, een walnotenboom en 
pruimenboom. We mochten overal in en om het huis rondlopen.  
 

Herinneringen  aan de oude situatie in het huis bleken bij velen nog levendig. Zo wist 
Paul, van ome Wies, ‘van horen zeggen’ te vertellen, dat oma vaak uit het 
slaapkamerraampje naar de zeedijk keek. Ze kon schepen voorbij zien varen. Zo 
probeerde ze het gemis van haar kinderen die ver weg waren, te temperen. Paulus, 
Huib en La waren per boot naar verschillende continenten vertrokken en bleven jaren 
weg van de Snis. Het raam is vernieuwd en geeft nog steeds uitzicht op de zeedijk! 
  

Frans  is voor velen een hele bekende Snisjèr gebleven. Een markante man vol grappen 
en grollen. Altijd in voor een praatje met een cynische ondertoon. Samen met vrouw 
Miek hardwerkend in de winkel, waar het vooral een plaats van gezelligheid was. Dat 
bleef ook zo na de sluiting van de winkel. Wanneer Frans op zijn vensterbank ging 
zitten, was deze binnen de kortste keren vol. De laatste nieuwtjes, al dan niet 
verzonnen, met een hoop jolijt. Veel familieleden herkennen zichzelf in de 
karaktertrekken van Frans. Na een bezoek aan het kerkhof, van de 13 kinderen is er 
niemand meer in leven, werd de inwendige mens versterkt in ’t Schallemaaj.  
 

Voor de nazaten was het een geweldige dag, de verste reünist kwam zelfs helemaal uit 
Groningen. De kinderen van Frans komen allemaal nog regelmatig op de Snis; de 
anderen komen zeker terug, vol van goede herinneringen aan de 14 e  november! 

 

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 20.30 uur 
 

Januari 
Za 16/01 19.30 uur clubkaarten 
Zo 17/01 14.30 uur schieten liggende wip 
Vr 22/01 20.00 uur oefenavond country 
Zo 31/01 14.30 uur schieten liggende wip 
  

Februari 
Za 20/02 19.30 uur clubkaarten 
Zo 21/02 14.30 uur schieten liggende wip 
Vr 26/02 20.00 uur oefenavond country 
  

Maart 
Zo 06/03 14.30 uur schieten 
Vr 18/03 20.00 uur oefenavond country 
Za 19/03 19.30 uur clubkaarten 
Ma 2e Paasdag 14.00 uur prijskaarten 
 

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

 

Voormalige Kerk 
De kerk is open voor publiek tijdens 
tentoonstellingen of op afspraak  
(06 10854318). 

 

Camping De Zeemeeuw 
www.campingdezeemeeuw.com 

 

FAC  
 

 

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/. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ossenisse-zeedorp.nl/
http://www.campingdezeemeeuw.com/
http://www.campingdezeemeeuw.com/
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Kerstival 
Meer dan Kerst alleen 
 

Café ‘t Schallemaaj en de 
voormalige kerk Ossenisse sloegen 
deze winter de handen ineen. Samen 
organiseerden zij in Ossenisse voor 
de eerste keer het ‘kerstival’. 
 

De bekende tentoonstelling van 
kerstdiaroma’s in de kerk werd flink 
aangevuld met een markt, een levende 
kerststal en veel muziek in Café  
‘t Schallemaaj en in de kerk. 
 
Op de markt tal van lokale 
handgemaakte producten zoals thee, 
kruidenzalven, honing en andere waren 
van de imker, kerststukjes, meubels en 
andere objecten in hout, porselein en 
glas, sieraden, kaarsen, beelden, 
dekens en poncho’s. Kortom voor elk 
wat wils. Een deel werd ten bate van 
de kerk verkocht. 
 
Verder was er in de kerk de presentatie 
van de cd ‘het gat van Ossenisse’. 
Gecomponeerd door Guido Cassiman, 
gezongen door Sjoerd van Helmond en 
muzikaal begeleid door Marc van Garsse. 
De cd is te koop bij de voormalige kerk 
voor 5 euro; de opbrengst gaat naar het 
kankerfonds. 
 

De levende stal, en het (kinder)koortje 
werd geregeld door dorpsbewoners; 
die geheel belangeloos en gratis hun 
dieren, materiaal en diensten ter 
beschikking hebben gesteld.   
 

 

Dorpsraad OssenisseZeedorp 
Terugblik 
 

2015 was wat kalmer vergeleken met de voorgaande jaren. Na alle drukke 
activiteiten brak er even een moment van rust aan. Tijd voor gewone activiteiten. 
We hebben met een groep enthousiaste mensen regelmatig onderhoud gepleegd aan het 
dorpshart en ook de vaste activiteiten als carnaval, Koningsdag, het dorpsfeest, 
d’Ossekoppenloop, het Sinterklaas en de kerstviering zijn weer door heel wat 
vrijwilligers goed georganiseerd en gezellig verlopen. Stil gezeten hebben we dus niet. 
 

De laatste maanden hebben we met Hof ter Nesse in de werkgroep ‘dorpshart’ de 
volgende fase opgepakt. En zijn er door de Dorpsraad en Hof ter Nesse 2 projecten 
aangemeld bij het Oranjefonds NLDoet. De projecten zijn goedgekeurd, te weten: 
1) Werkgroep Dorpszicht: onder andere bankjes en bestrating aan de dijken.  
2) Het Dorpshart: het opknappen van de speeltuin. Gemeente Hulst levert deze winter 
houtsnippers. Ze worden verspreid in de speeltuin. De gemeente maakt deze winter, 
middels gerichte snoei, een wandelpaadje in het ‘bosje’ van het dorpshart. Dit pad 
wordt bedekt met boomschors. Daar worden klimtouwen bevestigd als alternatieve 
speelmogelijkheden. Meer informatie hierover via Facebook. 
 
In februari/maart zal de jaarvergadering plaatsvinden. Wij hopen dat velen van jullie 
tijd vinden om deze avond met ons mee te doen. 
 

Het plan Dorpshart is toe aan de tweede fase 
 

Na de enorme inzet van veel vrijwilligers is er een prachtig park met mooie 
speelvoorzieningen en parkeerplaatsen gerealiseerd. Er was een periode van 
welverdiende rust, maar nu pakken we de draad van het Dorpshart weer op.  

Het plein op de hoek van Lageweg en Kipstraat is dringend aan vernieuwing toe. De 
oneffenheid in verharding, weggesnoeide bomen en rottende bielzen zijn een motivatie 
om dit jaar de handen uit de mouwen te steken. Hiervoor is het bestaande ontwerp 
besproken met de gemeente. Er wordt gezocht naar geschikte fondsen om middelen en 
materiaal te krijgen. Tegelijk wordt de toegang tot het park en de al aangelegde paden 
verbonden met het plein. Het zal een ruim plein zijn, met bankjes, lage begroeiing, een 
flinke boom in het midden en pergola’s als transparante afscheiding. En er is plaats 
voor een kunstwerk. Het plein kan incidenteel toegang geven tot auto’s met goederen 
voor evenementen en dergelijke. In de jaarvergadering 2016 informeren we u verder, 
kunt u vragen stellen en ideeën aandragen.  
 
We zijn heel blij met alle betrokkenheid en hulp! 

 


