
 

 

 
 

  A G E N D A  

10 oktober 

Glow in the dark  

BINGO-avond in  

‘t Durpsuus  

Informatie volgt. 

 

2 november 
Jaarvergadering  
Dorpsraad in  
‘t Durpsuus om 20.00 uur 
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Van 18 t/m 27 september werd de Nationale 
sportweek gehouden. ‘Borsele beweegt’ deed 
mee en heeft een krant uitgegeven met uitge-
breide voorlichting en activiteiten.  
Ook is er een website ingericht: www. borsele-
beweegt.nl. Prima initiatieven zijn dit: bewegen 
is immers goed voor lijf en leden. Wel jammer is 
dat Nisse maar minimaal genoemd wordt. In de 
krant wordt Nisse niet genoemd en op de websi-
te is pas na enig zoeken het ‘ommetje Nisse’ te 
vinden. Geen verwijzing naar Info-Nisse.nl of 
andere activiteiten.  De T.O.N. organiseert regel-
matig een activiteit waar beweging centraal 
staat en de school missen we. Het lijkt of er in 
Nisse geen beweging is en dat klopt niet.  
17 Dorpsgenoten hebben zich al ingeschreven 
voor de kustmarathon om te lopen of te fietsen. 
Bijna dagelijks vertrekken er groepjes wande-
laars voor een wandeling rond Nisse. Daar had 
best wel aandacht voor mogen zijn. De organisa-
tie is gewezen op de activiteiten in Nisse. Waar-
om er maar minimaal aandacht aan is besteed, is 
een gemiste kans. Ik ben er van overtuigd als 
aan de verschillende organisaties in Nisse       
gevraagd was om actief mee te doen tijdens de 
sportweek dan was Nisse volop in beweging  
gekomen. Bewegen is goed en noodzakelijk, 
daar hoef je Nissenaren niet van te overtuigen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
Dick van Gelswijk, 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op zaterdag 19 septem-
ber was het weer zover: 
World Cleanup Day. Op 
deze grootste wereldwij-
de opruimactie van het 
jaar gaven we samen met 
ruim 180 landen de pla-
neet een grote schoon-
maakbeurt. Dit jaar werd 
World Cleanup Day in Ne-
derland georganiseerd 
door: 
Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon. 
Op vrijdag 18 september heeft de Dorpsraad samen 
met de Meidoornschool en een aantal dorpsgeno-
ten de straten in en rondom Nisse ontdaan van 
zwerfafval. 
Het was fantastisch dat de leerlingen ook dit jaar 
weer enthousiast aan de slag gingen. 
Er was een verschil 
met vorig jaar;  
er was véél minder 
afval te vinden in 
de bermen; dat is 
een goed teken! 
Nisse is nu weer 
helemaal 
‘opgeruimd’ en we 
vragen alle dorps-
genoten om dit zo 
te houden. 
 

Uit de Dorpsraad 

World Cleanup Day 

NB: 
In het dorp zijn verschillende buurtapps actief om 
elkaar goed en tijdig te informeren over eventue-
le verdachte of zorgelijke omstandigheden.  
Onlangs hebben er ongewenste bezoekers  
‘s avonds laat bij diverse huizen in het dorp met 
een slechte smoes aangebeld.  Dan is het fijn, dat 
dorpsbewoners elkaar op de hoogte kunnen bren-
gen.  

Borsele Beweegt 

We willen u attenderen op het nieuwe  
mailadres van de Belevenissen: 
belevenissen@nisse-info.nl  
Heeft u onlangs de website              
nisse-info.nl nog bezocht?!   

https://www.plasticsoupfoundation.org/
https://www.nederlandschoon.nl/
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Voorstel aspirant dorpsraadsleden 

Wilma Vos 

Beste dorpsgenoten! 
 
Mijn naam is Willem Jan Boot, 42 jaar, geboren in Zierikzee, maar ik heb vele jaren in Middelburg gewoond .  
Vorig jaar zijn wij als gezin (Suzanne, Moira en Aila) in het fraaie Nisse komen wonen, in een knus huis aan het 
Dorpsplein. We hebben zeer bewust voor Nisse gekozen, vanwege het schooltje en de sfeer op het dorp. We wonen 
hier met veel plezier en voelen ons zeer welkom.  
In de Belevenissen stond een oproep voor leden voor de dorpsraad. Aan deze oproep wil ik graag gehoor  
geven, omdat ik het belangrijk vind actief betrokken te zijn bij de plek waar we wonen en het fijn vind mijn steentje 
bij te dragen. 
Ik ben opgeleid als civiel technisch ingenieur, grond-, weg-  en waterbouw. Al ruim 20 jaar ben ik in verschillende 
functies werkzaam binnen deze sector. Vanuit deze ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de 
leefbaarheid van Nisse. 
Het is in mijn optiek belangrijk dat we als dorp een stem hebben. Ik wil me graag inzetten om belangrijke zaken aan-
gaande het dorp op de gemeentelijke agenda te krijgen en mee te werken aan oplossingen. 
Nisse mag een beroep op mij doen. 

Willem Jan Boot 

Theo van der Sluijs 

Hallo, 
 
Mijn naam is Theo van der Sluijs, 45 jaar en ik woon 
sinds juni 2020 samen met mijn vrouw Daniëlle, twee 
kinderen (Quinten 10 jaar & Jesse 13 jaar), paarden, ca-
via's, konijnen, vissen, hamster, 2 hondjes en kat in    
Nisse. We hebben in Nisse het perfecte plekje gevonden 
en ons droomhuis gekocht. Hiervoor hebben we 19 jaar 
met veel plezier in Wolphaartsdijk gewoond, maar we 
waren opzoek naar een huis waar de paarden bij konden 
staan en dat is nu gelukt. 
Ik werk mijn hele leven al in de IT en ben op dit moment 
werkzaam als IT Manager bij Glencore Agriculture te 
Rotterdam. Ook heb ik een eigen klein IT bedrijf en help 
ik Zeeuwse bedrijven met het verbeteren van hun vind-
baarheid van site of e-commerce shop op internet en 
dan met name via Google. 
In Wolphaartsdijk heb ik altijd een zeer actieve rol gehad 
in diverse commissies en groepen om te helpen bij het 
organiseren van activiteiten en het verbeteren van de 
leefbaarheid in Wolphaartsdijk.  
Graag zou ik in Nisse ook weer actief willen meedenken 
en meehelpen aan het verbeteren van het welzijn van 
Nisse en de leefbaarheid van de bewoners.  
 
Groetjes, 
 
Theo 

Hallo,  
 
Ik ben Wilma Vos, 64 jaar, en woon sinds 7 jaar samen 
met mijn man Piet met veel plezier in Nisse. Ik ben 
moeder van twee dochters en oma van 4 kleinkinderen: 
3 meisjes en 1 jongen in de leeftijd van 1 tot en met 19 
jaar). Om de week passen wij op de kleinsten. 
Momenteel ben ik werkzaam als receptioniste/
administratief medewerkster bij Cargill BV in Bergen op 
Zoom. 
Nisse was, voor wij er kwamen wonen, al in ons vizier 
omdat wij het een bijzonder mooi dorp vonden waar 
we regelmatig doorheen fietsten. 
Ik wil graag deel willen nemen aan de Dorpsraad om 
mee te kunnen denken/werken aan het welzijn van   
Nisse en zijn bewoners en misschien iets meer te kun-
nen/mogen betekenen voor deze gemeenschap. 
 
Groet van Wilma 
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Koek en Leut 
Koek & Leut, Dorpsplein 46 
 
Zoals iedereen inmiddels wel gemerkt heeft, is eind  
vorig jaar Koek en Leut geopend.  
Na een flinke verbouwing is het team van Koek & Leut 
met veel enthousiasme van start gegaan. Vanwege  
corona zijn we wel even dicht geweest. Onze tafels en 
stoelen staan zowel binnen als buiten ‘op afstand’ dus 
iedereen is van harte welkom! 
 
Van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur 
kan men op het terras aan het Dorpsplein of op het 
achterterras terecht voor een lekker bakje koffie/thee 
met wat lekkers, een heerlijk belegd broodje of een  
beker ambachtelijk ijs.  
Het team van Koek en Leut bestaat uit de medewerkers 
(Bas, Fieny, Narda, Peter en Sammy) en  
6 cliënten (Enrico, Kenneth, Mealana, Wilson, 
Loes en Naomi).  
 
Recent hebben we nieuw in ons assortiment 
Zeeuwse producten: Zeeuwse appelsap, bab-
belaars, chocolade etc.  
Wij kunnen er een mooi kadootje van maken. 
Leuk om te geven als u op visite gaat of naar 
een verjaardag moet.  
Wij vinden het leuk om jullie hier te ontmoe-
ten, maar wellicht ben je al eens binnen ge-
weest!? 
 
Groetjes van het team van Koek en Leut. 
 

Nisse: mooiste dorp 
Via de ANWB kon iedereen     

stemmen afgelopen zomer op het 

mooiste dorp van Nederland.   

Nisse was één van de genomi-

neerden. Zoals u misschien heeft 

vernomen in de media is Winsum 

uit Groningen verkozen tot het 

mooiste dorp in Nederland in 

2020.  

In het boek DE ALLERMOOISTE 

DORPEN van Nederland kun je 

lezen over 50 prachtige dorpen 

geselecteerd op cultureel erfgoed, 

eigenheid en charme. Nisse wordt hierin ook genoemd. 
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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: 

Van het rommelmarktcomité 
Zoals u weet heeft het rommelmarkt comité vanwege de coronacrisis moeten besluiten de rommelmarkt dit jaar niet door te 
laten gaan. Alle inwoners van Nisse werden hierover per brief en/of e-mail geïnformeerd. 
Daarbij werd ook een oproep gedaan om door middel van een vrijwillige bijdrage de gemiste inkomsten enigszins te com-
penseren. Deze oproep bleek bij velen weerklank te vinden! Het saldo van de giften bedraagt-tot dit moment- al € 2.635,- ! 
Weliswaar is dat minder dan de gebruikelijke jaarlijkse rommelmarkt opbrengst, maar we zijn hier natuurlijk toch reuze blij 
mee. Een substantieel deel van deze giften is gedaan door dorpsgenoten die geen lid zijn van de kerk. Ook hen bedanken we 
heel hartelijk! 
 
Een bijzondere vermelding is zeker op zijn plaats voor het initiatief van Femke in ’t Hout, Doortje Maat en Jet Spruit. Dit on-
dernemende drietal uit groep 6 van ‘de Meidoorn’ heeft op zaterdag 4 juli (de dag waarop het rommelmarkt zou zijn ge-
weest) door mama Wendy gebakken koekjes verkocht aan de inwoners van Nisse. De opbrengst (€ 61,--, jawel!) zal 
worden toegevoegd aan het hierboven genoemde bedrag van de giften. 
Dit jaar zijn er al behoorlijk wat rommelmarkt spullen verzameld in de aanloop naar de 46-ste rommelmarkt. “Het Hok” in de 
kerk is eigenlijk nagenoeg vol! We zitten daarom verlegen om een ruimte waar we nog rommelmarkt spullen kunnen opslaan 
die zich aandienen voor de rommelmarkt van 2021. Mocht iemand een ruimte hebben die we mogen gebruiken voor opslag 
voor de rommelmarkt van volgend jaar, laat het ons weten! 
(email: rommelmarktnisse@outlook.com   Monique Spruit  teL: 0646753585) 
Het zo leuk zijn om volgend jaar met veel spullen uit te pakken. 
 
Namens de kerkenraad Mariakerk Nisse en het rommelmarkt comité,        Vriendelijke groeten, Monique  

Mtb-club ‘Ut slik tot an je kinne’   
In oktober 2019 was ik opzoek naar een andere sport. Ik dacht: ‘ik koop een mountainbike net als vroeger’. Dijkjes, paadjes en 
wegjes genoeg in ‘de Zak’ rond Nisse.  Hup alleen op pad. Een weekje later 
heb ik buurman Wim gevraagd. App groepje gemaakt en buurman Eddie 
sloot ook aan. Vervolgens sloten kaasboer Marco, trucker Simon  en zoon 
Keano en Owen aan en ook Martijn Krijger, Heike, Jack en Jan Spruit. Beetje 
bij beetje groeide de groep gestaag: en de club was een feit. Mathijs en    
pliesie Mathijs ook nog dur bie! Oud Nissenaar Jack uut Wolphaardiek en 
Miechiel!                                                                                                                    
Eey voeg die en die eens toe! Theo met zoon uit de Paul Kruger! De laatste 
aanhakers zijn Wim Karelse, oud Nissenaar, Leo Paauwe en Jose Krijger ‘de 
eerste dame’. We zijn nu met zo’n 20 man én een vrouw in de app groep... 
waarvan er zeker zo’n 15 geregeld op de zondag morgen om 10 uur klaar 
staan.                                                                                                                                 
Top! Zo’n 35 á 40 km gaan we lekker tekeer. Stik gezellig zeggen we elke 
keer weer! Zo leer je ‘de Zak’ waar je al heel je leven woont, op een fantastische, leuke en sportieve manier kennen!  

Groet van Bram Zonnevijlle. 


