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JAARGANG 26  NUMMER 89                   maart 2020 

Vorig jaar heeft Ries Spruit (voorzitter speeltuin-
vereniging) al een tekening gemaakt en gekeken 
welk materiaal nodig was voor een ijsbaan. Het 
was dus wachten op een langere vorstperiode.  
Toen 2 weken geleden bleek dat deze eraan zat 
te komen heeft hij zijn idee bij de rest van de 
speeltuinvereniging neergelegd. Iedereen was 
enthousiast en met hulp van Ries, Matthijs, 
Bram, Dick, Robbert en Janny was de pannakooi 
in no time omgebouwd tot een ijsbaan.  
Elke avond werd de baan weer geprepareerd 
voor de volgende dag door Ries, zijn dochters en 
andere vrijwilligers. 
Michael Thoen verkocht strooizout en de op-
brengst hiervan was voor de speeltuinvereni-
ging, zodat de kosten grotendeels gedekt wer-
den. Inmiddels is de ijsbaan weer afgebroken en 
ligt hij te wachten op een nieuwe vorstperiode.  

 
 
 
 

Nog meer schaatsplezier op de Vaete op ‘t 
Dorpsplein. 

De informatie, die verstuurd wordt over alle zaken 
die ons interesseren en belangrijk voor ons kunnen 
zijn, is vaak digitaal te vinden. Nagenoeg iedereen 
beschikt over een mobiele telefoon/laptop of tablet 
met toegang tot internet.  
Wist u dat de Belevenissen ook via de website 
www.nisse-info.nl te vinden is? Op deze site vindt u 
nog meer informatie over het dorp, de inwoners, de 
ondernemers en activiteiten.  
 
In deze Belevenissen willen we graag aandacht beste-
den aan het volgende onderwerp: Vrijwilligerswerk 
verdient altijd aandacht, maar zeker in deze corona 
tijd is het extra waardevol dat er mensen zijn die zich 
voor anderen inzetten.   
 
De kleurwedstrijd van de 
kersttekeningen was een 
succes; er waren 13 inzen-
dingen. Iedereen werd 
verrast met een prijs.  
 

http://www.nisse-info.nl
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Beste Dorpsbewoners, 
 
We hebben helaas vanuit ’t durpsuus weinig nieuws te 
melden. Er is nog geen zicht op het openen van de horeca. 
Dat wil echter niet zeggen dat we stilzitten, want we zijn al 
druk bezig om ons voor te bereiden op een nieuw terras-
seizoen. 
In het weekend zijn we open voor de afhaal. Via deze weg 
willen we iedereen hartelijk bedanken die bij ons in het 
weekend eten komen afhalen. Het doet ons goed om zo 
ook de mensen nog regelmatig in ‘t Durpsuus te zien. Ook 
de oliebollenactie was een groot succes!  
We hopen snel de bloembakken weer te vullen en de deu-
ren weer wijd open te kunnen zetten. Tot snel!! 
 
Groeten van Ronny en Mieke 

 

Maaltijden bezorgen door Adri Spruit en Henry de 
Vos  
 
Adrie en Henry brengen sinds 2017 en 2018 maaltijden 
rond vanuit het Vrijwilligershuis in ’s Gravenpolder. Er 
zijn nog vijf andere vrijwilligers en 6 huishoudens waar 
we maaltijden bezorgen. 
Zij doen dit 1 x in de 5/6 weken en het kost ongeveer 1 
uur per dag voor vijf dagen. 
Er zijn in Nisse nog 5 andere vrijwilligers, die bij zes 
huishoudens warme maaltijden bezorgen.  
Adri nam het over van de buurman 
en Henry deed eerst 10 jaar vrijwilli-
gerswerk voor het fietsknooppunt-
systeem en is daarna hiermee  
begonnen.  
Het brengt hen bij het afleveren van de maaltijd  
hartelijke (korte) gesprekken met mensen uit Nisse of  
’s Heerabtskerke. Ook de gesprekken met de collega-
vrijwilligers op het distributiepunt zijn vaak boeiend en 
onderhoudend. De reiskosten worden vergoed. 
Corona heeft geen invloed voor de bezorging van de 
maaltijden. Ook de organisatie denkt hieraan mee.  
Ze voelen beiden de waardering van de ontvangers en 
de organisatie. De laatste organiseert jaarlijks een maal-
tijd in Ter Weel. Beiden raden het zeker aan om dit vrij-
willigerswerk te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
Burenhulp door Esmee Joosse 
 
Graag stel ik jullie onze nieuwe buren voor. Sinds kort 
woont er een Syrisch gezin naast ons. Het gezin bestaat 
uit een echtpaar en hun dochter van zes jaar oud. Zij 
zijn een aantal jaar geleden gevlucht uit Syrië. Na een 
lange weg zijn ze nu in het mooie Nisse neergestreken. 
Vader woont hier nu nog even alleen. Over een aantal 
weken komen moeder en kind hier ook wonen. Zodra 
ze hier zijn, komt het meisje hier naar school. Ze wil 
graag met andere kinderen spelen, maar ze kent nu nog 
niemand. Daarom heeft ze erg veel zin om hier naar 
school te komen.                                                                     
De taalbarrière speelt nog wel een rol. Ze doen erg hun 
best om de Nederlandse taal te leren en voor nu spreek 
ik met ze met behulp van Google Translate. Mede dank-
zij de hulp van mijn netwerk heb ik ervoor gezorgd dat 
hun huis nu een thuis is. Het was eerst nog erg kaal en 
sfeerloos. Ik heb wat spullen voor ze verzameld en nu is 
het een heel gezellig en knus huis geworden. Zij hopen 
dat Nisse ook echt hún dorp wordt. Hopelijk gaan ze 
zich hier thuis en welkom voelen.  

 

 

Maatje van Roswita Leuchter 
 
Roswita is sinds 2,5 jaar maatje van een man met het 
syndroom van Down. Zij wilde na haar pensioen iets van 
vrijwilligerswerk doen. Via Marianne 
Gillot, die coördinator is voor  
Humanitas uit Nisse, is zij in contact  
gekomen met J.. J. woont in een beschermde woonvorm 
van Zuidwester. 
Roswita onderneemt 1 x in de 2 weken diverse activitei-
ten met hem. Ze gaat bijvoorbeeld met hem winkelen in 
Goes. Daarna vindt hij het heel gezellig om samen met 
Roswita in een café een glaasje wijn te drinken.   
Roswita heeft een klik met J.. Hij kijkt uit naar haar be-
zoek en lacht als zij er aan komt. J. praat niet zo duide-
lijk, maar Roswita verstaat hem in de loop van de tijd 
steeds beter. 
Op dit moment komt hij ook bij Roswita thuis. Zij trak-
teert dan op een glutenvrij mokkagebakje, waar hij van 
smult.  
In de periode dat Roswita J. bezoekt, is hij gaan demen-
teren. Dit geeft tot nu toe geen problemen in het con-
tact. Roswita voelt zich gewaardeerd door J. . 
Humanitas organiseert regelmatig bijeenkomsten voor 

vrijwilligers om hen te waarderen 
voor hun werk. 
Roswita blijft maatje van J. zolang 
dit nog mogelijk is in verband met 
zijn dementie. Ze kan het aan ie-
dereen aanraden om maatje te 
zijn van iemand.  
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We hebben ontzettend veel kaartjes, felicitaties en ge-
schenken ontvangen uit Nisse. Daarvoor willen we jullie 
bedanken. Enkele felicitaties en geschenken zaten zon-
der afzender in de brievenbus. Helaas kunnen we deze 
mensen niet persoonlijk bedanken, dus vandaar dit be-
richt, zodat onze dank toch ook bij deze mensen terecht 
komt. 
Jammer genoeg waren en zijn de omstandigheden zo, 
dat we geen kraamvisite ontvangen en het kraamfeest 
hebben moeten uitstellen tot…..?  Toch zijn er totaal 
ongeveer 40 mensen gepasseerd op 24 (en 25 decem-
ber) tijdens de lichtjestocht van de T.O.N. Dat was on-
vergetelijk!  Lieve groet van 
Jan, Monique en Jasper Spruit. 

 
 
 
 
 
Stel je voor, straks onder een heerlijke zomerzon, luisteren 
naar lekkere muziek, bijkletsen met je dorpsgenoten, nieu-
we mensen ontmoeten, hapje,  drankje. Wie wil dat niet?  
Ook nu nog ziet de wereld er anders uit door de Corona-
pandemie en zijn het  onzekere tijden waarin het moeilijk 
plannen is, maar we zijn optimistisch en van start gegaan 
met de organisatie van een nieuwe editie van Muziekfesti-
val Nisse.  Als het door kan gaan op 16, 17 en 18 juli, dan 
worden het drie hele mooie dagen.  
Natuurlijk is alles afhankelijk van het verloop van de pan-
demie, geeft de gemeente geen vergunning af als het niet 
mogelijk is en volgen we de voorschriften van het 
RIVM,  maar we gaan ervoor!  
 
Cecilia Martens 
Secretaris 
muziekfestivalnisse@gmail.com 
 

Warmte en sfeer: precies wat iedereen nodig heeft, zeker 
in de donkere dagen. Op kerstavond organiseerden we 
een lichtjestocht, waarbij iedereen vrij was om een rondje 
over het dorp te lopen en te genieten van de lichtjes. Wat 
waren er veel extra lichtjes opgehangen! Er was onder-
weg muziek, verschillende wandelaars hadden extra ver-
lichting, je kon lichtjes tellen voor een prijs, een bingo-
kaart afstrepen en er was zelfs een 
levende kersstal waar we de jongste 
spruit van het dorp konden bewon-
deren. Fijn om elkaar onderweg fijne 

feestdagen te 
wensen. 
 

Vrijdag 13 november was er een spannende spooktocht 
voor de kinderen ‘want wat zijn er veel mensen die vrij-
dag de 13e van uiterlijk veranderen!’ Gegil, gelach en 
gesnoep vulde de avond voor iedereen. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sinterklaasbingo 
   Sinterklaas werkte afgelopen  
   jaar ook vanuit thuis en speelt   

graag bingo voor de TON-jeugd. Wat was het heerlijk om 
met elkaar online te zingen en de spanning om BINGO te 
hebben met gelukkig voor iedereen een cadeautje. 

 

mailto:muziekfestivalnisse@gmail.com
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De Akkerwinde, Windekind 

 

G. Bosman en Zn. 

KTCC 

 

Dutess technical   

services & support             

 

 Webhosting en 

 SEO-vraagstukken                                   

 

   Erica´s Salon 

 

 

Fa.  De Muynck/AMZ 

 

 Kaasboerderij Ter Nisse 

        

        

        

        

 

 

       Megamix 

        

       Thoen                              

       Engineering 

                     

Tramper                                                                                  

Goes b.v. 

        

        José Krijger 

  

 

          Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

AED en registratie burgerhulpverlener 
Zoals bij de meesten wel bekend, heeft Nisse sinds 6 jaar een 
eigen AED. Een AED wordt ingezet bij een hartstilstand. De 
overlevingskans 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  
beschikbaar. 
Zodra er bij de meldkamer van de Alarmcentrale  112 een alar-
mering binnenkomt voor een reanimatie in Nisse worden de 
burgerhulpverleners via telefoon middels een SMS gewaar-
schuwd. 
Deze burgerhulpverleners zijn van belang  voor een snelle  inzet 
van de AED. Wij zijn dan ook heel blij dat er in Nisse al een aan-
tal burgerhulpverleners zich geregistreerd hebben en zich be-
schikbaar stellen om de AED te kunnen bedienen. Maar er kun-
nen er  altijd meer bij!  Hoe meer mensen er geregistreerd 
staan hoe groter de kans dat er iemand snel ter plaatse is voor 
inzet van reanimatie en AED. 
Namens werkgroep AED, Charles Tempelman, en 
Marin Steenbakker. 
 

 

 

 

Op dit moment is het zo dat iedereen die in het bezit is van 
een geldig reanimatiediploma (dus ook via BHV- of EHBO-
diploma) zich kan registeren als burgerhulpverlener op de 
site www.hartslagnu.nl of door de App te downloaden van 
HartslagNu.  Bent u in het bezit van een geldig reanimatie-
diploma registreert u zich dan! 
Heeft u belangstelling voor een reanimatiediploma , neemt 
u dan contact op met EHBO Vereniging Nisse; contactper-
soon janniedepundert@planet.nl of kijk op de facebook 
pagina EHBO Nisse. Bij een noodgeval belt u altijd 112! 

 
 
 
 
 

We zijn weer begonnen; gelukkig zeg! Na bijna 2 maanden 
”dicht “ te zijn geweest, hebben we elkaar eindelijk weer in 
levende lijve in de klas mogen zien. Maar echt dicht was de 
school niet. Iedere dag waren er kinderen voor de noodop-
vang, en zaten we met ongeveer 13 kinderen op school. 
Voor de andere kinderen was het dus thuiswerken! Dat 
lukte op zich heel aardig hoor. Met regelmatig een ZOOM 
momentje hadden we toch even contact met elkaar. 
Toen kwam dan het bericht dat we weer open mochten. 
Aan de ene kant blij om de kinderen weer te mogen zien in 
levende lijve, maar voor de leerkrachten toch ook de twij-
fel of het allemaal wel verantwoord was. Toch maar star-
ten! Een groot verschil met de vorige lockdown is nu dat de 
bovenbouw kinderen een mondkapje op hebben in de 
school tijdens bewegingen. Ook het samenspelen tijdens 
de pauze mag nu niet, dus zijn er verschillende tijden voor 
de pauzes voor de groepen. Verder is er niet veel veran-
derd! We zijn blij dat de kinderen weer contact hebben 
met elkaar! Hopelijk was dit de laatste keer dat we moes-
ten sluiten, behalve voor vakanties natuurlijk! 
 
Groetjes van Team de Meidoorn. 

http://www.hartslagnu.nl

