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Uit de Dorpsraad 

 Zorgen om de leefomgeving 
Al weer meer dan tien jaar geleden heeft de 
Dorpsraad in een enquête de bewoners van Nisse 
gevraagd wat zij vonden van het dorp; de leefbaar-
heid en de woonomgeving. Daar werd zeer positief 
op gereageerd. Het is prima wonen in het dorp, 
aardige mensen, een prachtige woonomgeving 
met veel groen, natuur en prachtige plekjes waar 
je echt kan genieten. Met het wonen en met de 
aardige mensen is er niet veel veranderd.  
Nisse is nog steeds een mooi dorp met veel activi-
teiten voor jong en oud. Het Covid-19 virus maakt 
het wel moeilijker op dit moment, maar dat gaat 
over mag ik hopen.  
Maar met de woonomgeving gaat het niet goed. Er 
is in het landschap rond Nisse de laatste jaren veel 
verloren gegaan. Sloten en drinkputten zijn ge-
dempt en volgestort. Bomen en struiken zijn ge-
rooid en niet vervangen of opnieuw aangeplant. 
Natuurgebieden dreigen te verdrogen. En het be-
ton en staaldraad rukt op in de boomgaarden.  
De hoogstam-boomgaard in de Kasteelweide is in 
verval en moet nodig opgeknapt worden. De land-
bouw percelen worden steeds groter en intensief 
beteeld met gewassen die weinig bieden aan een 
gezond landschap. En dat is te merken aan planten 
en dieren die in de natuur leven. Weidevogels ver-
dwijnen: de leeuwerik is een zeldzame vogel ge-
worden. Hazen, konijnen en eenden gaan in aantal 
sterk achteruit (behalve in de Vaete op het dorp). 
En met de planten is het niet veel anders. Dit geeft 
zorgen. De leefomgeving is van levensbelang. Tijd 
om de bakens te verzetten. 
Er zou meer gehandhaafd moeten worden en de 
gemeente moet toezien op de bescherming van de 
leefomgeving en de natuur. Maar bescherming van 
de leefomgeving begint bij jezelf. Als je bewust 
wordt van de noodzaak daarvan en daar aan mee 
wil werken komt het uiteindelijk wel goed. Voorlo-
pig zijn we er echter nog niet. Ik stel voor dat we in 
de Dorpsraad een plan van aanpak gaan ontwikke-
len en dat aan de inwoners van Nisse gaan voor-
leggen.  
We gaan samen voor het in stand houden van een 
prachtige en leefbare omgeving voor mens, dier en 
plant in Nisse.    Dick van Gelswijk 

 Jaarvergadering 2 november 
De Jaarvergadering van de Dorpsraad van Nisse 
werd gehouden op 2 november j.l. Helaas waren 
we genoodzaakt door COVID-19 de vergadering 
digitaal gehouden. 
De voorzitter nam aan de hand van het Jaarverslag 
2019 de activiteiten van de Dorpsraad 2019 door 
waarna het activiteitenverslag werd vastgesteld. 
De penningmeester gaf een toelichting op het  
financieel verslag 2019 ook dit verslag werd  
vastgesteld. De kascommissie, Charles Tempelman 
en Maatje van de Stel, hebben de kas en onderlig-
gende stukken ingezien en goedgekeurd. De kas-
commissie stelt de vergadering voor het bestuur 
van de Dorpsraad decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid in 2019 waarmee de vergadering 
akkoord gaat. 
Eind 2020 treedt Charles Tempelman af als lid van 
de kascommissie. Daarom ons verzoek: mocht je 
interesse hebben dan kun je je aanmelden voor 
deelname lid kascommissie. 
Maatje van de Stel vertelt over actie van de Stich-
ting tot Behoud van de Zak van Zuid-
Beveland. Charles Tempelman geeft een korte  
uitleg over de AED die bij het Durpsuus hangt. 
Tijdens de vergadering zijn Theo van der Sluijs, 
Willem-Jan Boot en Wilma Vos als lid van de 

Dorpsraad aangenomen. Kort voor deze vergade-
ring heeft Bert Braamse ook zijn interesse getoond 
in het lidmaatschap van de Dorpsraad.  
Hij neemt voorlopig deel als kandidaat lid tot er 
een vacature komt.  Wilma Vos. 

De Dorpsraad doet een OPROEP aan alle dorps-
genoten om de komende feestdagen de huizen 
extra te versieren/verlichten. Dit om de saamho-
righeid deze maand te benadrukken.  
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Meidoornschool 

Op school kunnen we door de Corona maatregelen niet zo 
veel ondernemen als voor de crisis!  
Maar saai is het uiteraard nooit op een school. Het is in 
ieder geval nog steeds heel fijn dat de school gewoon open 
kan blijven! Ook voor de kinderen is dat veel beter!  
Gelukkig hebben we op school nog niet te maken gehad 
met besmettingen, maar je merkt wel dat het steeds dich-
terbij komt.  
Wat we in ieder geval wel door willen laten gaan is het  
Sinterklaasfeest. Alleen dit dan ook op een veel andere 
manier dan anders! Geen aankomst op het dorpsplein, 
geen viering in de hal van school voor ouders en toekom-
stige kinderen, maar Sint komt rechtstreeks naar school, 
en bezoekt daar even alle klassen! En dan maar hopen op 
cadeautjes! 
Ook het kerstfeest gaat door. Echter zonder meegebrachte 
lekkere dingen die de kinderen thuis hebben gemaakt.  
De OR heeft een kerstdiner geregeld, met medewerking 
van het Durpsuus! Daarna is er nog een klein lichtjesfeest 
in de hal van school, waarna we proosten op een fijne 
kerst. Dit alles ook weer zonder ouders! Jammer, maar vol-
gend jaar beter?? 
Heel fijne kerstdagen allemaal en alvast een goed nieuw-
jaar gewenst. 
Team de Meidoorn Nisse. 
 

Beste dorpsbewoners, 
 
Na bijna een jaar ‘t Durpsuus te exploiteren, een kleine 
terugblik op een rumoerig jaar. 
Wat voor ons in januari de start was voor een nieuwe 
uitdaging werd in maart al een snelle deceptie. Door 
corona moesten wij onze deuren sluiten, maar toen we 
in het weekend de afhaal hadden opgestart, bleven we 
toch een beetje in de running. 
Toen in juni de deuren weer open mochten hebben we 
een prima zomer gehad, veel leuke mensen op het ter-
ras en op de vrijdag veel dorpsbewoners voor een friet-
je en wat te drinken. Toen het echter eind september 
werd en de corona cijfers weer opliepen, hadden we er 
weer een hard hoofd in dat de deuren weer dicht moes-
ten. 
Nu proberen we ieder weekend een leuk menu samen 
te stellen, ook voor frites en snacks kunnen jullie te-
recht. Hier gaan we dan ook mee door tot we weer 
open mogen. We gaan er namelijk nog zeker niet mee 
stoppen!! 
Op 31 december gaan we oliebollen bakken, maar hier 
krijgen jullie nog een folder voor in de bus. 
We zien jullie graag een keer op vrijdag of zaterdag 
voor de frituur en hopen jullie snel weer te ontmoeten 
als de deuren open mogen. Tot dan! 
 

Ronny en Mieke 
 

‘t Durpsuus 

Actie voedselbank 
De voedselbank krijgt steeds meer aanvragen voor voed-
selpaketten. De Diaconie van de Protestantse Kerk in 
Nisse wil hier graag gehoor aan geven. Vorig jaar was er 
de actie ‘vakantietas’.  
Door de omstandigheden hebben we dit jaar iets anders 
bedacht. We gaan nu geld inzamelen om cadeaubonnen 
te kopen bij een plaatselijke speelgoedwinkel.  
Elk kind uit een gezin dat afhankelijk is van de voedsel-
bank krijgt een bon, (maximaal 3 per gezin) zodat de 
kinderen zelf iets uit kunnen kiezen. Dit project wordt 
door veel PKN gemeenten in Zuid-Beveland gesteund.  
Als u niet aan de collecte in de kerkdiensten kunt geven, 
kunt u uw gift over maken op het bankrekeningnummer 
van de Diaconie Protestante Kerk Nisse: 
NL93 RABO 0346019982 
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Diaconie,  
 
Rens Joziasse. 



 

 

    
 
 
 
 

Vroeger tekende ik al graag en kreeg in het laatste jaar van de middel-
bare school het advies hier iets mee te gaan doen. Daar hoorde ik toe-
vallig over een ambachtelijke schilderopleiding in Antwerpen.  
Deze 4-jarige opleiding 'Schilder-decorateur-restaurateur' ben ik gaan 
volgen en leerde hier onder meer hout- en marmerimitaties en deco-
ratief schilderen. De schilderopleiding in België is heel anders dan hier 
en na het behalen van mijn diploma, was het niet makkelijk om hier als 
schilder aan het werk te komen.  
Via kennissen van mijn ouders werd ik toen eens gevraagd om wat visjes te schilderen op een babykamer. Ik vond 
dat eigenlijk wel heel leuk om te doen en langzamerhand kreeg ik steeds meer aanvragen, voornamelijk kinderka-
mers.   
Uiteindelijk ben ik 9 jaar geleden in het huisschildersvak gerold en heb ik al die jaren met veel plezier bij een schil-
derbedrijf gewerkt. Ook was ik regelmatig werkzaam in een meubelspuiterij om beschadigingen aan houten meu-
bels weg te werken. Zo kwam de opleiding restauratie en houtimitaties die ik had gedaan, ook goed van pas. 
Er wordt wel eens gevraagd of het lastig is om in een mannenwereld te werken, of ik krijg bij veel klanten een posi-
tief verbaasde opmerking als ze een vrouwelijke schilder zien komen, maar ik heb er persoonlijk alleen maar goede 
ervaringen mee.  
  
Een jaar geleden startte ik (naast mijn loondienst) met mijn bedrijf 'Paint! decora-
tieschilder'. Dit is gekomen door een opdracht van Peter Traas, de ongediertebe-
strijder uit 's Gravenpolder. Hij wilde op een 10 meter lange muur in zijn nieuwe 
bedrijfspand een muurschildering met allerlei toepasselijke dieren. Of ik dit zag 
zitten? Ja natuurlijk! Maar dan wel netjes met een KVK-nummer natuurlijk.  
Hij was hier erg tevreden over en heeft nadien veel reclame voor mij gemaakt. 
Door alle aanvragen die hierop volgden bleek het niet makkelijk combineren met 
mijn werkzaamheden bij het schildersbedrijf dus uiteindelijk heb ik toch de knoop 
doorgehakt om in maart 2020 volledig voor mezelf te beginnen.  
Mijn werkzaamheden bestaan nu uit huisschilderwerk, decoratieschilderwerk en 
het maken van muurschilderingen. 
Ik werk parttime vanwege de kinderen en af en toe is de combinatie met het gezin 
best even een uitdaging. Buitenom het werk bij de klanten moet er ook heel veel 
voorbereidend werk gebeuren, maar ondanks alles is het voor mij de beste keuze 
geweest, want het werk wat ik nu mag doen is zo leuk!  
Via social media en mond-op-mondreclame krijg ik de meeste aanvragen en is de 
klus te groot voor 1 man, dan werk ik samen met collega-schilders die ook zzp-er 

zijn geworden.  
Ik woon alweer 12 jaar in Nisse en ben getrouwd met Daniël Krijger. We ken-
nen elkaar nog van de middelbare school in Goes en zijn elkaar op ons 
23e jaar weer tegengekomen. Hij had als geboren en getogen Nissenaar hier 
net een huis gekocht in de Poest Clementstraat en toen hij de sleutel kreeg 
zijn we er samen ingetrokken.   
Daan werkte toen nog op de grote vaart en was zodoende steeds 2 maanden 
van huis, dus om iets meer mensen en het dorp beter te leren kennen ben ik 
een tijdje bij de Dorpsraad gegaan. Ook heb ik in ’t Durpsuus geholpen en 
help nu nog steeds graag als vrijwilliger bij diverse evenementen.   
We hebben inmiddels samen twee dochters, Méri (6) en Livia (2) en wonen 
hier erg naar ons zin! 
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Gesprek met José Krijger 
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De Akkerwinde, Windekind 

 

G. Bosman en Zn. 
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Goes b.v. 

        

        José Krijger 

  

 

          Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

EHBO en AED 
 

 

 
Vanwege de Coronaperiode hebben we de laatste tijd on-
ze plannen nogal eens bij moeten stellen. Omdat we wer-
ken met “ambumannen” kunnen we de cursusavonden op 
verantwoorde wijze geven. Iedereen heeft om de reanima-
tie te oefenen namelijk een eigen masker en long die vlug 
te verwisselen zijn en ook kan de anderhalve meter tus-
senruimte goed worden toegepast. Een bijzonder woord 
van dank voor Mieke die alle stoelen e.d. netjes op ander-
halve meter heeft neergezet. 
Verder is de EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) cursus niet 
doorgegaan. Zodra hiervoor andere data zijn gevonden 
zullen we dat doorgeven. Ook zullen alle najaars herha-
lings cursusavonden pas in het najaar van 2021 plaatsvin-
den. We hebben in september een bijzonder interessante  
ledenavond gehad die door twee mensen van de landelij-
ke EHBO werd gegeven. ”EHBO in de anderhalve meter 
samenleving”. 
Vanaf 7 januari 2021 hopen we weer te kunnen starten 
met het geven van EHBO cursussen. 
Voor iedereen geldt: Houd vol en blijf gezond! 
 
Jannie de Pundert. 
 

Zoals bij de meesten wel bekend, heeft Nisse sinds 6 jaar een 
eigen AED. Een AED wordt ingezet bij een hartstilstand. De over-
levingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten wordt 
gereanimeerd en er een AED wordt aangesloten. 
De AED in Nisse is te vinden in een groene buitenkast links van de 
ingang van  “ ’t Durpsuus”.  Deze AED is 24 uur per dag beschik-
baar. 
Zodra  er bij de meldkamer van de Alarmcentrale  112 een alar-
mering binnenkomt voor een reanimatie in Nisse worden de bur-
gerhulpverleners via telefoon middels een SMS gewaarschuwd.       
Dit jaar is er twee keer gebruik gemaakt van de AED Nisse. 
Bent u in het bezit van een geldig reanimatiediploma registreert u 
zich dan! 
Mocht u niet in het bezit zijn van een reanimatiediploma maar 
hier wel belangstelling voor hebben, neemt u dan contact op met 
EHBO Vereniging Nisse; contactpersoon janniedepun-
dert@planet.nl of kijk op de facebook pagina EHBO Nisse. 
Bij de start 6 jaar geleden zijn er meterkastkaarten huis-aan-huis 
verspreid en hierop stonden de namen en telefoonnummers van 
alle Nissenaren die in bezit waren van een geldig reanimatie-
diploma. Mocht u nog zo’n kaart in huis hebben, snel weggooien! 
Bij een noodgeval belt u altijd 112! 
Namens werkgroep AED, Charles Tempelman, Marin Steenbakker. 

Adri Spruit 

Dick van Gelswijk 

Evelien Boerma 

Marian Kruyk 

Nicolette Kölker 

Petra Elbertsen 

Theo van der Sluijs 

Willem-Jan Boot 

Wilma Vos 

Als extra vind je mooie KLEURPLATEN in dit nummer.  
Wil je meedingen naar een prijs dan kun je één van 
beide zijden kleuren en inleveren op Dorpsplein 25 in 
de brievenbus vóór 22 december met vermelding van 
naam, adres en leeftijd. 


