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Uit de Dorpsraad van ‘t Durpsuus 
Een nieuwe hoogspanningsleiding door de zak van 
Beveland. 
 

Misschien heeft u ze al gezien rondom Nisse, man-
nen met een grote boormachine. Soms midden in 
het weiland en soms naast de wegen rond het 
dorp. Ze zijn bezig geweest met grondboringen om 
te onderzoeken hoe de samenstelling van de bo-
dem is.  
Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in 
Nederland, wil een nieuwe hoogspanningslijn aan-
leggen van het verdeelcentrum Goes naar West-
dorpe in Zeeuws Vlaanderen. Deze hoogspannings-
lijn van 50.000 volt (50 KV) komt geheel in de 
grond te liggen en zal geboord worden, is de ver-
wachting. Het traject loopt langs de Gerbenesse-
weg, Lootweg naar de Koedijk. Als ook de andere 
hoogspanningslijnen die gepland zijn in de grond 
konden verdwijnen zou het landschap er heel wat 
beter uitzien. De kans daarop is echter niet groot. 

Dick van Gelswijk. 

World Cleanup day 
   
Op 20 september gingen we 
met behulp van 6 bewoners 
van Nisse én de hele Omnisschool de Meidoorn 
aan de slag met het opruimen van Zwerfafval. Su-
pergoed, dat deze jonge leerlingen al bewust wor-
den van een schone omgeving. De Gemeente Bor-
sele bood ons hesjes, zodat we goed opvielen in 
het verkeer en grijpers. De benedenbouw nam het 
Dorpsplein onder handen, de kleuters de omge-
ving van de school en de bovenbouw de grote 
speeltuin en het gebied daar-
om heen.  
Tot onze grote verrassing 
kwam er nog onverwachte 
hulp van één van onze klein-
ste dorpsgenoten: Tycho ging 
samen met zijn moeder en-
thousiast gewapend met een 
grijper en een hesje aan de 
slag. Vol trots liet hij zijn ‘buit’ zien. We hebben 
gemerkt dat het redelijk schoon is in Nisse, maar 
het kan natuurlijk altijd beter. Over ongeveer een 
half jaar gaan we weer op pad.                Nicolette. 

Nieuwe beheerder voor ´t Durpsuus 
 
In januari neemt Mieke Harinck het beheer van 
het dorpshuis over van Suus en Michael. Nadat 
bekend was geworden dat het huidige beheer 
wilde stoppen is de sollicitatie procedure voor 
een nieuwe beheerder gestart. Er hebben zes 
kandidaten gesolliciteerd, waarvan er vier op 
gesprek geweest zijn. Mieke was de best pas-
sende kandidaat. Ze heeft een ruime ervaring 
in de dienstverlening, woont vlak bij in ´s heer 
Abtskerke en heeft goede idee-
ën voor het dorpshuis. Als be-
stuur wensen wij Mieke vanaf 
deze plek veel succes en bedan-
ken wij Suus en Michael voor 
hun inspanningen.  
Namens het bestuur van de 
Stichting Dorpshuis Nisse 

Afscheid Suus en Micha 
 
Lieve wandelaars, café-bezoekers, terraszitters, 
fietsers, feestgangers en stamgasten,  
Na twee jaar gaan we er mee stoppen als be-
heerders van 't Durpsuus. Het is een mooie 
plek waar we veel nieuwe mensen hebben ont-
moet en oude bekenden beter hebben leren 
kennen. Het was een bijzondere ervaring waar 
we met veel plezier op terug kijken. Voor ons is 
het nu tijd voor weer nieuwe uitdagingen. We 
hopen van harte dat de nieuwe beheerder 't 
Durpsuus laat bruisen als nooit tevoren! Om het 
jaar af te sluiten, zullen we waarschijnlijk op 
nieuwjaarsdag om half 1 's nachts open zijn om 
met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Allen 
welkom!  
Iedereen  die er aan heeft bijgedragen dat onze 
tijd in 't Durpsuus plezierig was: hartelijk dank! 
Tot ziens aan de andere kant van de bar!  
 
Groeten,                                Micha en Suus 
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Belevenissen van school 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat de school een bijdrage leverde voor de dorpskrant. We willen nu regelmatig weer 
wat nieuws brengen. 
Stan Meulblok, onze directeur, geeft geen les meer, en is alleen op woensdag aanwezig op school. 
Elmar is meester in de bovenbouw, in de middenbouw staan juf Nicole en juf Marion en in de onderbouw is meester 
Hans nog steeds te vinden met juf Marijke. Juf Marijke zit echter in de lappenmand en wordt momenteel vervangen 
door juf Nelleke. 
De school groeit! Daar zijn we heel trots op. De kleutergroep heeft momenteel 15 kleuters en daar komen na de 
kerstvakantie zeker nog 7 kinderen bij. We hopen uiteraard dat die groei de komende jaren 
door blijft zetten! We kunnen zeggen, dat het “Groene” concept waarmee we werken, aan 
slaat!  
We werken het hele jaar door met diverse thema’s. Het eerste thema is: Waar komt ons 
eten vandaan? Zo hebben de kleuters o.a. een bezoekje gebracht aan fruitteler Louws, de 
molen in Nisse en aan de kaasboerderij Ternisse. We hebben een bezoek gebracht aan de 
Akkerwinde boerderij, waar we van alles over de aardappel hebben geleerd. De midden-
bouw heeft  samen met de bovenbouw het Tropisch bos ‘het Omnium’ in Goes bezocht. 
Gedurende de 8 weken dat we aan zo’n thema werken, wordt er met alle groepen ook ge-
kookt samen met zeer enthousiaste ouders.  
De schoolreis hebben we dit jaar als proef aan het begin van het schooljaar georganiseerd.  
Heel de school in de bus van de AMZ op naar Bobbejaanland. Pluspunten van zo’n vroege schoolreis: minder druk in 
het park en de kinderen leren elkaar al goed kennen aan het begin. 

We hebben met de hele school meegedaan aan de World Cleanup day. Uiteraard kun-
nen we als Groene School hierbij niet achterblijven. Het was heerlijk weer en het ver-
liep zo leuk en goed en iedereen was zo enthousiast dat we zelfs nog meer plekken 
hebben opgeruimd! Dus Nicolette, we staan volgend jaar weer klaar hoor!  
Momenteel is het thema op school: Techniek. Eind november gaat dit bij de kleuters 
stilaan over in Sinterklaas en Kerst. In het nieuwe jaar beginnen we met het Thema 
“Weer/Klimaat” en na de voorjaarsvakantie start het 
thema “Groeien en leven”.  

We sluiten het schooljaar af met “Zout water”. 
Mocht u nou op een of andere manier een steentje bij kunnen dragen aan 1 van de 
komende thema’s, neem dan contact op met de school; het is altijd super leuk als 

we ergens naar toe kunnen, of als iemand iets kan vertel-
len over een onderwerp en dingen kan laten zien! 
Een paar belangrijke data voor de Nissenaren om te note-
ren: Op woensdag 4 december komt Sinterklaas met zijn 
aanhang weer aan in Nisse en zal een bezoekje brengen aan de school. In de hal van school 
is er dan voor belangstellenden een viering.  
Daarna gaat het feest in besloten kring verder in de klassen. 
Op woensdag 18 december is er na lange tijd weer eens een 
lampionoptocht door het dorp onder begeleiding van Kerstmu-
ziek en de Kerstman. We starten om 19.00 uur bij school en u 
kunt uiteraard aansluiten als we langslopen.  
Dit is altijd een heel sfeervol evenement.   

Team Omnisschool de Meidoorn. 
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Het T.O.N seizoen is rustig opgestart met badminton, knut-
selclub, bingo, workshop herfststuk maken en voorberei-
ding voor de officiële openingsavond okTONberfest. Want 
eten, drinken, muziek en spelletjes zijn altijd een goede 
combinatie om het seizoen te beginnen, maar helaas.. 
geen tijd in oktober, wat dan? Eerste weekend van novem-
ber dan? Hoe moet dat dan met de naam? “We maken er 
gewoon het netgeenokTONberfest van”. Wat gaan we 
doen? Lederhosen van zolder halen,  Bierpul-sjoelen, spij-
kerslaan, blikwerpen, de beste Duitse schlagers luisteren 
en natuurlijk Duits eten: Soep met pretzels, worst met sau-
erkraut, kartoffelsalat en als toetje Heiβe Liebe…. Nou, ik 
kan je vertellen het was echte heiβe Liebe!!   
Een KERS op de taart het ijs, van wat er ooit in het hele 
bestaan van TON heeft plaatsgevonden! Monique ons oud 
bestuurslid, mocht de Heiβe liebe komen proeven… en 
daar was haar grote Lieβe Jan die opeens op zijn knieën 
zat, met de vraag of zijn Schatz hem wilde heiraten!  Wat 
een verrassing, wat een 
feest! We wensen jan en 
Monique veel plezier bij de 
voorbereidingen. 
Wil je meer weten over alle 
leuke activiteiten die de 
TON doet? (elke maand 
voor kinderen knutselclub 
en Bingo, wekelijks badmin-
ton, Losse activiteiten waar-
van 14 dec Koissemisse als 

eerste op de agenda staat). Neem contact op met 
Agnes Thoen-Buijze 06-10785200 of stuur een mail-
tje naar Nisseton@hotmail.nl 
 

Erica Platschorre   Kapsalon 
In 2006 zijn wij in de Diaconielaan een Salon begonnen. Achter in de schuur waar vroeger 
de paarden stonden bij Bure Mientje en waar later Jozien en Jaap een hondentrimsalon 
hadden. 
Na wat verbouwingen en toepassingen hebben we nu een kleine maar fijne Salon, van alle 
gemakken voorzien. Drie comfortabele stoelen, een luxe wasbak, klimaatbeheersing, lucht-
zuivering systeem en goed licht d.m.v. led-verlichting . Met een gezellig muziekje en de tv 
eventueel op voetbal is het helemaal af, zodat klanten zich op hun gemak en behaaglijk 
voelen. 
Keune is het product waarmee ik al 13 jaar werk. Naar volle tevredenheid van mij en mijn klanten. Samen met 
Bert, onze dorpsgenoot, die vertegenwoordiger was bij Keune was het fijn samenwerken. 
Al 27 jaar zit ik in het kappersvak . Ik heb een grote en trouwe klantenkring opgebouwd. Waar ik zeer dankbaar 
voor ben. De klanten komen uit heel Zeeland en zelfs van buiten de provincie . De meesten maken al voor een 
heel jaar afspraken met mij zodat ik, helaas voor sommigen, vol zit en dan ook een klantenstop heb. Mijn klanten 
zijn al jaren loyaal aan mij en ik aan hen.  
Tussen 14.00 en 17.00 ben ik altijd vrij om er te zijn als Diesel, mijn zoontje van 8 jaar, uit school komt met vriend-
jes en vriendinnetjes. Ik vind het belangrijk om dan thuis te zijn. In de schoolvakanties is de Salon dan ook geslo-
ten, in de zomervakantie ben ik twee en een halve week dicht. 
Erg trots ben ik op het mooie Nisse met lieve mensen, prachtige omgeving, schitterende kerk en een fijne school . 
Wij hopen hier nog lang te mogen wonen en werken.                                                                      Lieve groet van Erica. 

Rommelmarkt 

 De 45e Rommelmarkt op 6 juli was weer een groot 
succes. De gezamenlijke inspanningen van een groot 
aantal inwoners van Nisse leverden maar liefst 
11.022,94 euro op. Allemaal ten behoeve van het on-
derhoud van de Mariakerk. Ook de actie, waarbij men 
om 15.15 uur voor 5 euro een tasje kon kopen, dat 
men vervolgens gratis kon volstoppen met overgeble-
ven artikelen uit de kraampjes, bleek aan te slaan. 
Natuurlijk hopen we dat de 46e Rommelmarkt vol-
gend jaar op 4 juli opnieuw  een succes zal zijn. Daar 
ziet het op dit moment echter nog niet erg naar uit. 
Stond de zijbeuk van de kerk in voorgaande jaren 
rond oktober al weer redelijk vol met tweedehands 
spulletjes, dit jaar is dat nog niet het geval. 
Maar wat niet is kan komen. Overtollige huisraad, 
vrijgekomen inboedels, andere spulletjes, zoals boe-
ken, apparatuur, kleding en brocante die u nu al kwijt 
wil, kunnen ook nu al bij u opgehaald worden. 
Daarvoor is een telefoontje naar Adri Mol (06-
48213995) of Adri Spruit (06-53235719) voldoende. 
 
Namens het rommelmarkt comité,  Erik de Boer 
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De Akkerwinde, Windekind 

G. Bosman en Zn. 

Dutess technical services & support  

Erica´s Salon 

Fa De Muynck/AMZ 

Kaasboerderij Ter Nisse 

KTCC 

Megamix 

Thoen Engineering 

Tramper Goes b.v. 

 

 

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

Graag stel ik me aan u voor! Ik ben Monique 
de Jong en geef sinds januari 2019 restorative 
yogales in het dorpshuis.  
De les bestaat uit ongeveer 4 liggende hou-
dingen. Deze houdingen worden onder-
steund met kussens en dekens, zodat je een 
comfortabel liggende rusthouding kunt aan-

nemen. Het gaat er om dat je moeiteloos in een houding kunt 
rusten. Eenmaal in de houding word je begeleid met  het bren-
gen van je aandacht naar je lichaam en adembeweging, zodat je 
met behulp van de adem, ruimte kunt creëren daar waar je 
spanning voelt.  Gaandeweg kun je jezelf door deze vorm van 
yoga steeds beter leren kennen.  
Een helende vorm van yoga, zeker voor degenen die veel stress 
ervaren of bijvoorbeeld klachten hebben zoals vermoeidheid, 
hoge bloeddruk en burnoutklachten. Elke les wordt afgesloten 
met de prachtige klanken van Tibetaanse klankschalen.  
Daarnaast ga ik een groep starten op de dinsdagmorgen (bij 
genoeg interesse) die gevuld zal zijn met Hatha Yoga. Wil je 
eens een keer komen meedoen? Je bent van harte welkom!  
Restorative Yoga: vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur en 
Hatha Yoga op dinsdagmorgen (tijd nog te bepalen): Monique 
de Jong 0633852023 Kosten: Hatha Yoga 7,50 euro en Restora-
tive Yoga 15,- euro 
Hatha Yoga donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur: Inez van 
’t Zelfden 0650913898 
 

 

Yoga 

Zakloop 
Sporten is gezond, buiten zijn is heerlijk, samen iets 
presteren schept een band, achteraf aan de bar plaats 
nemen is gezellig… 
Elkaar láten sporten is pure gunst!  
Naast feesten organiseren (en vieren) staan Nis-
senaren altijd klaar voor andere evenementen, zoals 
de rommelmarkt en de Zakloop. 
Tijdens de rommelmarkt, de meidoornloop en het mu-
ziekfestival, worden we meestal getrakteerd op heer-

lijk weer en dan komt 
die Zakloop weer… Ach 
ja het moet maar, het 
is voor het goede doel!  
En na een middagje 
blauwbekken zijn we 
toch weer trots en vol-
daan, dat we ons dorp-
je ook op deze manier 

(wederom) op de kaart hebben gezet.  
Loop, help, support en drink je mee op 24 november? 
We hopen jullie allemaal weer op het dorp te zien! 
 
De Zaklopers 

Ouderensociëteit 

   

 

                 Seizoen 2019-2020 

Herhalingscursus EHBO: 

Zaterdag 18 januari 2020 van: 09.00-16.30 uur  

Basis cursus Reanimatie-AED 

Van 19.00-22.15 uur Nisse 

Donderdag 19 december 2019, 9 januari en 6 februari 2020 

Herhalingscursus Reanimatie-AED 

Van 19.30-21.30 uur Nisse 

Donderdag 13 februari 2020,  Woensdag 19 februari 2020 

Voor inlichtingen en aanmelden:  

Email: janniedepundert@planet.nl  / Tel     : 0113 – 56 28 97 

Wat ouder maar nog kwiek ter been? Of anderszins be-
hoefte aan gezelligheid en regelmatig, sociaal contact? 
Dan heten wij u, als inwoner van Nisse, van harte wel-
kom in onze plaatselijke ouderensociëteit waarin niets 
moet en alles mag. 

Vaste activiteiten (naar keuze) zijn onder meer: biljar-
ten, koersballen (vooral het koersbalteam kan nog wel 
versterking gebruiken) en twee keer per jaar een excur-
sie. En natuurlijk de jaarlijkse ledenvergadering inclusief 
een heerlijk etentje in het Dorpshuis van Nisse. De ge-
zelligheid en de verhalen die in het dorp de ronde doen, 
krijgt u in de pauzes op de koop toe! En uiteraard vin-
den uw eigen verhalen altijd een dankbaar oor. 

Schroom niet. Meld u aan! In Nisse gaat er zo een nieu-
we wereld voor u open voor 20 euro per jaar.  

Erik de Boer, 0113-404082 / elfriede1@zeelandnet.nl 

mailto:janniedepundert@planet.nl

