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Het is een bijzondere tijd. Bij navraag bleek, dat er 
niet veel kopij zou komen van de verenigingen in 
Nisse om een Belevenissen uit te brengen. Nieuws 
over dingen en activiteiten die niet door zouden 
gaan, is niet heel opwekkend.  
Toch heeft de dorpsraad besloten de Belevenissen 
uit te geven, maar dan wel een andere; bijzondere 
verhalen van dorpsgenoten. We besteden aandacht 
aan hoe het de school is vergaan in coronatijd en  
‘t Durpsuus zet haar deuren weer open en vertelt 
hoe zij de boel proberen op te bouwen. 
Het werk van de dorpsraad staat even op een laag 
pitje. Wij hopen na de zomer weer aan de slag te 
kunnen gaan. Als u ideeën heeft wat prioriteit moet 
hebben, horen wij dat graag.  
Veel plezier deze zomer in de anderhalve meter  
wereld en blijf gezond. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Dick van Gelswijk, 
 

 
 

Ook hun twee dochters, de jongste Joyce en 
Kirsten, vinden het erg leuk om een handje 
mee te helpen.  
Het feit dat zij in ’s Heer Abtskerke woont, 
vindt zij prettig. Zo houdt ze de nodige afstand 
tot haar werk en zal het niet snel voorkomen, 
dat ze ‘toch nog even iets gaat regelen in  
’t Durpsuus’. 
 
Het terras ziet er weer tiptop uit met behulp 
van schoonvader, die het onkruid te lijf is  
gegaan en de leuningen een likje verf heeft 
gegeven. De bloembakken geven veel sfeer en 
de prachtige parasols zorgen voor bescher-
ming tegen de felle zon. 
Sinds een aantal weken bieden Mieke en  
Ronny de mogelijkheid om frites en snacks te 
halen op vrijdag en zaterdag. Veel dorpsbewo-
ners maken hier gretig gebruik van.  
En gelukkig mocht het terras op Tweede  
Pinksterdag open. Ook toen merkten Mieke en 
Ronny, dat men dit gemist had; vanaf  
12.00 uur stroomde het terras gezellig vol.  
Mieke is blij met ’t Durpsuus ook al vraagt de 
geringe ruimte in de keuken de nodige  
aanpassingen en ze vindt het heel leuk om 
nieuwe mensen te leren kennen en hun verha-
len te horen.    Vervolg pag. 3 

Uit de Dorpsraad 

van ‘t Durpsuus 
We hebben een gesprekje met Mieke Harinck, de 
beheerder van ’t Durpsuus sinds 1 januari over haar 
ervaringen tot nu toe in Nisse.  
Mieke was goed gestart met o.a. een nieuwjaarsbij-
eenkomst van de Dorpsraad en de eerste keer de 
‘aanschuiftafel’ met maar liefst 19 dorpsbewoners. 
Dat waren beide succesvolle bijeenkomsten.  
Met in maart een lunch voor 90 personen van het 
Herdenkingsdijkje en een 50-ers feestje in de plan-
ning sloeg Corona toe en werden deze activiteiten 
afgeblazen.  Het beheer van ons Durpsuus is voor 
Mieke en haar man Ronny een spannend avontuur. 
Zij zijn er zonder horeca ervaring aan begonnen, 
maar hebben beiden inmiddels de vereiste diplo-
ma’s op zak. Met een flinke dosis enthousiasme en 
zin om weer een leuke ontmoetingsplek te maken 
van ‘ t Durpsuus gaat dit zeker lukken. 
Ronny is vier dagen in de week in loondienst en één 
dag in de week werkt hij samen met Mieke in  
’t Durpsuus.  
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We vinden het leuk om van jullie te horen hoe het tot nu toe gegaan is op school.  
Doortje en Danique vertellen: 
Danique: ‘Het was gek om ineens thuis te moeten werken en we hadden ineens véél strengere meesters! 
Eerst werkten we met ons allen in de huiskamer, maar dat liep uit op geklier, dus moesten we op onze eigen kamer-
werken. Helaas geen afleiding meer en niemand om mee te klieren. 
Thuis werken is efficiënt en dat geldt ook voor thuis leren, denk ik. De pauze om 10.00 uur was wel heilig: dan werd 
er gespeeld tot 10.30 uur, ‘want op school doen we dat ook zo’. 
‘Het was wel leuk om contact te hebben met meester Elmar; we skypeten en zoomden best vaak.’ 

Doortje: ‘ik had een gebroken pols en dat was natuurlijk wel knap lastig met schrijven  ’ 
Danique: ’ik hoefde bijna niets te doen, want het ging hartstikke makkelijk ‘ik ging als een speer’ 
Ze vonden het wel makkelijk thuis, want ze hoefden geen toetsen te maken. 
Danique: ‘ik vond het leuk om muziek te mogen luisteren tijdens het werken. 
We konden makkelijk afspreken, want we wonen dicht bij elkaar, maar Doortje mocht nog 

niet naar binnen ☹, maar we mochten wel kamperen  ’ 
‘We konden alleen buiten spelen. Ieder kind had min of meer een vaste vriend of vriendin 
om mee te spelen. Dat liep eigenlijk vanzelf zo en daar kon je dan ook makkelijk afspraken 
mee maken. 
Het was raar, dat we ineens weer naar school konden en niet leuk, omdat we toen veel 
toetsen moesten maken. 
Het was niet leuk, omdat we afstand van de meester moesten houden. Nu gaat het weer 
bijna normaal. Gelukkig gaan we waarschijnlijk allebei over naar de volgende groep. 
Wat sporten betreft, ging het best goed; je hoefde daar geen afstand te houden van de 
trainers.’ 

 

 

 

Belevenissen van school 

Ervaring van Pim als ‘thuismeester’ 

De afgelopen tijd gaf ik ineens les aan groep 4, 7 en aan de brugklas. Dragan schreef 
zijn tafels over van zijn tafelkaart (en had dus op papier een 10 maar hij kon geen tafel 
opzeggen). Danique was binnen een uur met haar dagtaak klaar en kreeg dan extra 
leerstof (maar ook die was in een ogenblik af). En Damian zat online in de klas maar 
onder zijn bureau in allerlei app-groepen of op internet. 
Gelukkig was het de afgelopen tijd vaak droog. (Gelukkig als in: dan konden de kin-
deren naar buiten waar anderhalve meter makkelijker te organiseren is). Ook eten 
was buiten makkelijk: we zetten een tafeltje apart voor Doortje en Danique.  

 

Meester Hans vult aan: ‘De kleuters kregen voor iedere 
dag een gevarieerd programma wat aansloot bij het 
thema dat we op dat moment zouden doen op school. 
Dit programma bestond uit filmpjes, liedjes, of spelle-
tjes op de computer/I-pad, doe-activiteiten, etc.; ge-
noeg te doen voor hen!   

Voor de midden- en bovenbouw werd er een program-
ma gemaakt, waarbij de kinderen rekenen en taalactivi-
teiten moesten doen. Er werd gebruik gemaakt van 
video-programma’s waardoor de kinderen live te zien 
waren. De kinderen konden vragen stellen aan de leer-
krachten.  

De Meidoornschool 
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van ‘t Durpsuus 

Wat de toekomst zal brengen, is nog even een vraagteken. Het is nog onzeker 
hoe het gaat lopen met corona. Mieke is zeker van plan om in de wintermaanden 
weer de ‘aanschuiftafel’ te gaan organiseren. Daarnaast zijn de biljarters al  
begonnen en per 1 juli kunnen er nog meer activiteiten opstarten. 
De TON zal ook weer het nodige te bieden hebben, zodra het sein ‘veilig’ wordt 
gegeven. We gaan het beleven. Natuurlijk zijn alle bewoners van Nisse welkom 
voor een hapje of een drankje en met mooi weer valt een ijsje zeker niet te ver-
smaden! Toeristen weten het terras al weer goed te vinden. 
Openingstijden van woensdag en donderdag van 12.00 - 18.00 uur, vrijdag  
(van 12.00 - 24.00 uur) en zaterdag (van 12.00—20.00 uur) frites en snacks. Zondag van 12.00—18.00 uur. 
 
 
 

 

Liliane Schoone is voorzitter van de Seniorenraad in Borsele. Sinds twee jaar is zij betrokken bij deze organisatie.  
Op dit moment zitten er 7 mensen in het bestuur van de raad. Er mogen nog 2 mensen bij. 
De Seniorenraad is 20 jaar geleden ontstaan uit een initiatief van een aantal oudere inwoners van de gemeente.  
Zij maakten zich zorgen of de belangen van ‘de ouderen’ wel voldoende belicht werden door de gemeente. 
In overleg met de gemeente is de Seniorenraad ontstaan, waarvan de leden tegelijk met de vorming van een nieuwe 
gemeenteraad na de verkiezingen, gekozen worden. Ze worden dan benoemd door burgemeester en wethouders. 
Ook deze leden kunnen vier jaar zitting nemen in de Seniorenraad.  
Zij kunnen de Gemeenteraad gevraagd of ongevraagd van advies dienen. De gemeenteraad legt ook regelmatig  
plannen voor aan de seniorenraad om een reactie te geven. 
Liliane vertelt, dat zaken als wonen, regelingen vanuit de WMO, sociaal-cultureel leven de aandacht heeft van de  
Seniorenraad. In diverse werkgroepen wordt hier aan gewerkt. De werkgroepen bestaan naast leden uit de raad ook 
‘losse’ mensen uit de gemeente, die iets willen/kunnen bijdragen aan het onderwerp.  

Er worden bijvoorbeeld informatie-avonden georganiseerd i.s.m. de SVRZ als het 
gaat over opname van je partner in een verpleeginstelling; hoe ga je hiermee 
om? Of een boekbespreking samen met de culturele raad en/of boekhandel, 
waarbij een schrijver wordt uitgenodigd. Daarnaast kunnen ouderen wekelijks 
terecht bij de bibliotheek in Heinkenszand met vragen over digitaal werken met 
computer/laptop/mobiele telefoons.   
De Seniorenraad wil graag een loket voor senioren in het gemeentehuis in  
Heinkenszand, zodat mensen daar met uiteenlopende vragen terecht kunnen. 
Er is ook een Jongerenraad actief in Borsele. Deze is te vinden: https://
www.borselevoorelkaar.nl/organisatie-profiel/jongerenraad-borsele.  
Zij hebben vanwege het coronavirus een ‘Zomerkrant’ uitgebracht met allerlei 
wetenswaardigheden en een leuke fotopuzzel, waarbij mooie prijzen te  
verdienen zijn. Deze krant is te vinden in ’t Durpsuus.  
Meer informatie over de Seniorenraad is te vinden op de website en de face-
bookpagina van het Vrijwilligershuis. 
Enthousiaste en geïnteresseerde mensen uit de gemeente Borsele (vanaf 55 jaar) 
die interesse hebben in de Seniorenraad kunnen zich aanmelden bij  
Liliane Schoone, tel. 06-51257914. 
De seniorenraad wenst u een fijne zomer toe. 
 

 

Seniorenraad 

https://www.borselevoorelkaar.nl/organisatie-profiel/jongerenraad-borsele
https://www.borselevoorelkaar.nl/organisatie-profiel/jongerenraad-borsele
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De Akkerwinde, Windekind 

 

G. Bosman en Zn. 

KTCC 

 

Dutess technical   

services & support             

 

    Erica´s Salon 

 

    Fa.  De Muynck/AMZ 

 

     Kaasboerderij Ter Nisse 

        

       Megamix 

        

       Thoen                              

       Engineering 

                     

       Tramper Goes b.v. 

 

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

In gesprek met Giljo Bosman 

 

 

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/  

Giljo begint zijn dag met sporten thuis op de spinningfiets (of 2 x per week op de sportschool) en is om 7.30 uur op kantoor 
om zijn mails te bekijken en de werkzaamheden hieruit voortvloeien. 
Hij heeft regelmatig afspraken met leveranciers of klanten. Op dit moment wordt er bij hen veel vergaderd via conference 

calls. Dit heeft het voordeel, dat je reistijd bespaart, maar soms mist Giljo het 
persoonlijk contact. 
Als hij niet op pad is, luncht Giljo thuis bij Anja.  
Wat betreft het coronavirus merkt het bedrijf Bosman weinig van de gevolgen. 
Gelukkig zijn er geen werknemers besmet en voor wat het transport betreft; in 
de agrarische sector loopt alles gewoon door. Voor vrachtwagens zijn er geen 
problemen om de grens over te komen. Bosman heeft vooral veel bedrijvig-
heid in Frankrijk. Bij  het laden en lossen houden de chauffeurs zich aan de 
regels die bij ieder bedrijf gelden, zoals wel of geen mondkapjes, vrachtbrieven 
‘beschermd’ aanleveren, en dat werkt goed.  
Sinds 2018 na de fusie tussen Swaluw, Minnaard en Bosman, werkt Wiebe  
(26 jaar) op diverse projecten in het bedrijf en heeft samen met Minnaard de 
dagelijkse leiding van Bosman Transport. Er zijn momenteel 150 mensen in 
dienst, waarvan 120 chauffeurs werkzaam voor Bosman. 
Giljo heeft zelf om de week ook storingsdienst. Hij vindt het prettig om op die 
manier voeling te houden met de chauffeurs en problemen op te lossen. 
 

Giljo is geboren en getogen in Nisse en heeft na de jaren, dat hij met zijn vader het bedrijf runde, in overleg met de gemeen-
te gezocht naar uitbreiding voor zijn bedrijf in Nisse. Inmiddels is er na de uitbreiding van het bedrijf (nu 3 hectare groot) een 
dijkje gelegd, zodat de vrachtwagens vanaf de weg niet meer te zien zijn. De bedoeling is om op het stuk land ervoor uitein-
delijk de Anguskoeien van Poelzicht te laten grazen. Op onze vraag of  er nu een  grens bereikt is voor verdere groei in Nisse, 
vertelt Giljo dat hij mogelijkheden onderzoekt buiten Nisse mocht verdere uitbreiding wenselijk zijn.  

 HIEP HIEP HOERA !!!      
Van harte gefeliciteerd met jullie diploma 

Myrthe Slagt, Maud Pellears  (HAVO),  

Elin Schelling (VWO) en Jarno Fierloos (HZ) 

https://nisse-info.nl/bewoners/belevenissen/

