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AGENDA
28 februari
Shantykoor
‘het Veerse Scheepstuig’
Mariakerk 19.30 uur
29 februari
Toneelvereniging
Baarland
‘t Durpsuus 19.30 uur
1 april
Theateravond
Bonhoeffer
Mariakerk 20.00 uur

Dorpsraad op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het bestuur van de dorpsraad Nisse heeft 6 leden
en dat kunnen er 9 zijn, er zijn dus 3 vacatures.
Op 22 april, tijdens de jaarvergadering worden
nieuwe leden verkozen. Inmiddels heeft één dorpsgenoot aangegeven plaats te willen nemen in de
Dorpsraad. Wij hopen dat er nog twee dorpsgenoten zijn, die zich vóór die datum kandidaat willen
stellen.
Twee leden hebben de dorpsraad afgelopen jaar
verlaten vanwege werk, studie of gezin. Wij zijn
dus op zoek naar nieuwe leden. Het werk in de
dorpsraad is leerzaam en interessant. Maar het is
vooral leuk en geeft energie. Je leert een aantal
dorpsgenoten op een andere manier kennen.
Je komt op voor de belangen van het dorp en de
dorpsgenoten. Ongeveer eens in de zes weken vergaderen we en verdelen we de activiteiten, zoals
het bijwonen van overleg met de gemeente, bedrijven en andere dorpskernen.
Meer weten bel of mail de secretaris
Petra Elbertsen of de voorzitter Dick van Gelswijk:
Dorpsraadnisse@gmail.com
gelswijk@planet.nl tel. 06 20044851
Met een vriendelijke groet,
Dick van Gelswijk

Noot van de redactie

Even een berichtje vanuit het Dorpshuis.
We zijn nu een paar weken aan het werk.
Alle groepen en clubjes uit Nisse hebben we
nu wel een keertje langs zien komen, denken
we. En wat zijn we hartelijk ontvangen! Dank
daarvoor!
We hebben een goeie start gehad. Zowel de
nieuwjaarsborrel als de gezellige avond voor
de vrijwilligers van Kossemisse was een succes. In februari staan ook weer activiteiten op
het programma, zoals Carnaval voor kinderen,
georganiseerd door de TON. Ook de toneelvereniging van Baarland komt 29 februari bij
ons spelen.
Verder willen wij de inwoners van Nisse en
omstreken vragen of ze het leuk vinden om
ons op vrijwillige basis bij evenementen te
willen helpen. Het zou fijn zijn als er mensen
zijn waar we eventueel een beroep op kunnen
doen als dat nodig is. Vooral ook, omdat we
nu nog niet zoveel mensen kennen in het
dorp.
We willen ook de ‘Aanschuiftafel’ weer in het
leven roepen. We weten nog niet precies hoe,
maar mensen die daar ideeën over hebben of
het leuk vinden om daarbij te helpen moeten
zeker eens binnen lopen om daar over te praten.
Ook kan daarover worden gemaild:
Mieke en Ronny
<durpsuusnisse@hotmail.com>

22 april
Jaarvergadering
Dorpsraad
‘t Durpsuus 20.00 uur
5 mei
Vrijheidsmaaltijd
9 mei
meidoornloop

www.nisse-info.nl

We werden deze keer (weer) overvallen door een
grote hoeveelheid kopij. Gelukkig kunnen we ook
wat op de website plaatsen.
Er is onlangs weer gewerkt aan deze site door Erwin
en Hans. Het is de moeite waard om eens een bezoekje te nemen op de website!
Behalve de actuele agenda voor het komend half
jaar vind je nog meer informatie over Nisse.
Hieronder de link van de website met het verslag
van de Kossemisse en prachtige foto’s.
https://www.nisse-info.nl/wp-content/
uploads/2020/02/kossemisse-2019.pdf
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Belevenissen van school

Muziekfestival Nisse

Er is sinds de vorige uitgave van de
dorpskrant weer
heel wat gebeurd
op school. Zo hadden we natuurlijk
weer het welbekende Sinterklaasfeest, waarbij Sint en Pieten dit keer met parachutes bovenop de kerktoren van Nisse waren beland. Zelfs Omroep
Zeeland was op dit spektakel afgekomen! Het feestje op
school was daarna weer super gezellig!
Na sinterklaas wordt de school altijd gelijk omgetoverd tot
een kerstsfeertje. En op de woensdag voor de kerstvakantie is dan het traditionele kerstfeest op school. Met lichtjes, muziek en heerlijk gemaakte gerechtjes door de kinderen en ouders zelf, was het weer een knusse gebeurtenis. Dit jaar hebben we ook weer eens een lampionnenoptocht gelopen door het dorp. Remco Otte van ROLS evenementen had een oude auto omgetoverd tot een heuse
kerstauto met kerstmuziek. Hij reed voorop de lange rij
met lichtjes. Wat gezellig zeg! En……..er was nog een extra
verrassing onderweg, want in de kerk trad KOOR A 58 toevallig op, waarbij wij met alle kinderen en ouders even een
paar liedjes mochten beluisteren en uiteraard meezingen!
Ik weet niet of de kerk wel eens zo vol is geweest!
Terug op school werd iedereen een fijne vakantie en fijne
dagen toegewenst!
De school is goed aan het groeien! Meester Hans heeft
bijna iedere dag wel kijkertjes die binnenkort 4 jaar wor-

Drie dagen live muziek op het Dorpsplein en in de
Maria kerk. En op zaterdag ook de Lekker uit Zeeland
markt en op zondag de Vintage markt. Ook voor oldtimer
-onderdelen maken we op die dag graag een plaatsje vrij.
Wil je deelnemen aan de markt?
De markt op zaterdag biedt creatieve mensen een podium waar zij hun producten kunnen verkopen en promoten.
Op de Vintage markt op zondag maken we plaats vrij
voor retro/ vintage producten: sieraden, lp’s, accessoires of mode uit de jaren 50-60-70, suikerspinnen, popcorn en vintage interieur items. Ook een kapper/stylist
met gevoel voor de jaren 50-60 is welkom.
voor oldtimeronderdelen of –accessoires maken we ook
graag een plaatsje vrij.
We streven naar een diversiteit in producten op de
markten. We bekijken alle aanmeldingen en maken een
keuze. Daarna ontvangt u bericht of u deel kunt nemen.
Meedoen als band, muzikant? Geef je op!

den. Eind van het schooljaar, dus in juli, hebben we ongeveer 24 kleuters!! Dat is lang geleden dat we zo’n groot
aantal kleuters hebben gehad! Dus ik denk dat er goede
reclame gemaakt wordt!
Tot de volgende Belevenissen!
Team de Meidoorn.

Iets voor jou om mee te doen als vrijwilliger?
Alles is bij toerbeurt, je staat op wisselende plaatsen en
werkt samen. Er is geen minimum en geen maximum
leeftijd om vrijwilliger te zijn. Je ontmoet veel nieuwe
gezellige mensen, het is ontzettend leuk om te doen!
Informatie en aanmeldingen:
muziekfestivalnisse@gmail.com
Team Festival Weekend Nisse,
Cecilia Martens
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75 jaar Bevrijding

TON

Rommelmarkt

Voorlopige agenda dit voorjaar:
21 Februari

Carnaval Beestenboel! Iedereen
welkom van 18.30 u in de stal ’t
Durpsuus voor een leuk
verkleed feestje.

16 maart

Workshop Voorjaarsstuk maken.
Interesse? nisseton@hotmail.nl /
06-10785200

20 Maart

Film/friet middag-en avond samen
met de soos. Film voor kinderen
met gezamenlijk friet eten.

27 April

Koningsdag: ouderwets gezellig!
En ja we gaan ook weer ‘pieremegoggelen’;
bouw alvast je varend voertuig voor op de
Vaete!

25, 26 en 27 Mei

Wandeldriedaagse

Elke maand knutselen en Bingo voor kinderen.
Wil je langskomen, meer informatie over een activiteit?
Aarzel niet en neem contact op!
TON Bestuur, nisseton@hotmail.nl, 06-10785200

De 46ste editie van rommelmarkt Nisse
Voor de Rommelmarkt in Nisse 2020 hebben wij
weer bergen spullen nodig. Op zaterdag 4 Juli is de
legendarische rommelmarkt ten bate van het onderhoud van de Mariakerk te Nisse. Van alles is nu al
welkom, overtollige huisraad, vrijgekomen inboedels,
boeken, kleding, al wat u kwijt wilt. Het kan opgehaald worden; daarvoor is een telefoontje naar Adri
Mol (06-48213995) of Adrie Spruit (06-53235719)
voldoende. We zien uw spullen graag tegemoet!!!
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Ouderensociëteit
Biljarten, koersballen en midgetgolfen bij de ouderensoos in Nisse.
In 2019 werd in het biljartzaaltje van het Dorpshuis tenminste 11.835 keer de keu
gehanteerd. Met 9.433 caramboles leverde dat een collectief gemiddelde op van
0,79: tenminste. Want in het laatste kwartaal werden op de vrijdagmiddag, bij wijze
van experiment, geen scores genoteerd.
Dit om te ervaren wat het is om gewoon voor de lol en niet voor de punten te biljarten.
De uitroepen na het stoten waren ook dit jaar weer bijzonder. Voor de verandering werd afgesproken dat er niet meer gevloekt zou worden. In plaats daarvan was het wel geoorloofd om de naam van een Zeeuwse badplaats uit te spreken op een
zelfgekozen volume. Zodat het ‘Dómburg!’, ‘Re-nès-se!’,’Cádzánd!’en ‘Zòutelànde!’af en toe niet van de lucht was.
Ook werden de ballen regelmatig bestraffend toegesproken. Vooral als men zelf toevallig ‘niet op schot’ was. En hoe vaak
gebeurde het niet, dat de bal ‘scharrelings beneven’ was.
Gemiddelde score

Totaal aantal slagen

Biljartmoyenne

Biljartmoyenne

Per koersbalsessie

tijdens midgetgolf

Libre

Eénbandspel

Durpsuus Nisse 2019
Jaan S.
22,37

Goes 31-07-2019
Erik de B.
63

Durpsuus Nisse 2019
Lou M.
1,32

Durpsuus Nisse 2019
Lou M.
0,92

Hannes F.

18,20

Andries W.

65

Erik de B.

0,94

Erik de B.

0,67

Janny G.

17,80

Jaantje L.

73

Geerard T.

0,85

Geerard T.

0,61

Saar H.

13,66

Hannes F.

75

Ger M.

0,71

Dries v.d. P.

0,40

Koos v. W.

13,41

Dries vd P.

75

Dries v.d. P.

0,63

Andries S.

0,36

Jaantje L.

12,92

Andries S.

76

Hannes F.

0,48

Hannes F.

0,29

Andries S.

10,80

Koos v. W.

78

Andries S.

0,33

Andries W.

10,00

Lou M.

85

Janny G.

86

Louis L.

8,72

Woont u in Nisse of omgeving? Bent u 65 jaar of ouder? En heeft u óók zin in biljarten, koersballen of midget-golfen?
Meldt u aan bij de Ouderensoos: secretariaat Dorpsplein 2, 0113-404082, email: elfriede1@zeelandnet.nl

Ben je een bedrijf of onderneming in Nisse en wil je ook een bijdrage leveren aan de
Belevenissen en/of plaatsing op de website? Meld je aan bij de redactie:
nicolettekolker@gmail.com.
Zie ook https://nisse-info.nl/bewoners/belevenissen/

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven:
De Akkerwinde, Windekind

Erica´s Salon

Megamix

G. Bosman en Zn.
KTCCf

Fa. De Muynck/AMZ

Thoen
Engineering

Kaasboerderij Ter Nisse

Tramper Goes b.v.

Dutess technical
services & support

