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Blij waren we, heel blij.
Het was voor ons als dorpsraad dit jaar namelijk
weer mogelijk om onze Jaarvergadering in ’t Durpsuus te houden. Daarbij waren er ook nog eens een
mooi aantal dorpsbewoners aanwezig. Wellicht niet
zo veel als andere jaren maar de opkomst was beter
dan vorig jaar tijdens onze Digitale Jaarvergadering.
Het was zeer prettig om met de verschillende
dorpsbewoners te praten en van gedachten te wisselen over wat wij als dorpsraad in 2021 hebben
gedaan en wat dit voor het dorp betekent. Daarnaast waren ook de heer Bouwman en Wethouder
van de Plasse van de Gemeente Borsele aanwezig
om ons meer te vertellen over het Groenstructuurplan Borsele. Na de vergadering was er tijd voor een
drankje en een bitterbal en hebben we nog diverse
fijne gesprekken gehad met de dorpsbewoners.

MET HET ALGEMEEN
BELANG.

AGENDA
15 dec

Aanschuiftafel
O O NGeannuleerd!
DE
7 jan, 18 febr, 18 mrt ‘22

Dansavond
8 januari 2022

Nieuwjaarsbijeenkomst
Dorpsraad

We hopen dat op korte termijn de maatregelen
rond covid-19 weer versoepelt worden zodat we
samen met u in januari in ’t Dorpsuus een glas kunnen heffen op het nieuwe jaar. We wachten het af.
Hebben we als laatste nog een tip: mocht u slecht
gemeentelijk onderhoud zien binnen ons dorp, een
los zittende tegel in de straat, een kapotte of volle
prullenbak. Download dan de BuitenBeter app.
Via deze App kunt u dit soort zaken direct en zelfs
met foto melden bij de Gemeente
Borsele waarna zij snel handelen om
het probleem op te lossen.
De BuitenBeter app is er zowel voor
Android als voor iOS telefoons.

Activiteiten onder
voorbehoud

Fijne feestdagen !

www.nisse-info.nl

Hallo allemaal,
Vol goede moed zijn wij aan het winterseizoen
begonnen met een goed gevulde agenda.
Ook de soos is weer van start gegaan met een
aantal nieuwe leden. Zo is er op de woensdagmiddag weer een gezellig gevulde tafel met de
koffie. Wanneer je het gezellig vindt om op
woensdagmiddag ook aan die tafel koffie te drinken ben je natuurlijk altijd welkom.
3 November jl heeft de ledenvergadering van de
soos plaatsgevonden en nadien hebben alle leden gezamenlijk frietjes met een kroket gegeten.
Het opstartfeestje van de TON is helaas ook gelijk een soort van afsluitingsfeestje geweest,
want de agenda is eigenlijk weer zo goed als leeg
door de aangescherpte maatregelen waar we
weer mee te maken hebben. Maar ondanks dat
was het wel een zeer geslaagd feestje waar ook
wij van hebben genoten.
Ook hebben we al 2 zeer geslaagde aanschuiftafels gehad en we hopen dat we de laatste van
het jaar ook nog kunnen verzorgen. Deze is gepland op 15 december.
Ondanks alle coronaperikelen zijn we wel volop
in voorbereiding voor ons 2e oliebollenavontuur!
Als het goed is
zijn de bestelformulieren
allemaal weer
bezorgd en
gaan we op
oudejaarsdag
weer oliebollen bakken. We zien de bestellingen graag tegemoet! Als je dat nog niet hebt gedaan kan dat
nog t/m maandag 27 december per email:
durpsuusnisse@hotmail.com of via het bestelbriefje.
Voor het plannen in het nieuwe jaar zijn we nog
een beetje voorzichtig, maar wanneer we weer
datums hebben voor nieuwe activiteiten laten
we dat tijdig weten.
Wij wensen iedereen hele fijne dagen, blijf gezond en we hopen dat we snel iedereen weer
kunnen ontmoeten in het ‘t durpsuus!!
Lieve groet van Ronny en Mieke
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Dachten we eindelijk enigszins verlost te zijn van de Corona maatregelen, zitten we er opeens weer middenin! Gelukkig konden we het
schooljaar wel gewoon
starten en hebben we al
leuke dingen gedaan. Op
24 september ging groep
1 t/m 5 op schoolreis naar
Diergaarde
Blijdorp. Het was een gezellige dag met prachtig
weer.
In diezelfde week ging de
bovenbouw op schoolkamp naar Kapelle.
De kids hebben 3 dagen
genoten! Ook zij troffen het met het weer.
Het 1e thema van dit schooljaar is: ‘Waar komt ons eten vandaan?’
Bij ieder thema hebben we minimaal 1 gastles of excursie. Zo zijn de
kleuters naar de boomgaard geweest bij Ko Lous en hebben ze
koekjes gebakken bij “Koek en Leut”. De bovenbouw heeft een bezoek gebracht aan het Fruitmuseum te Kapelle.
Helaas kon het uitje van de middenbouw naar De Akkerwinde niet
doorgaan.
Het nationaal schoolontbijt sloot ook prima aan bij dit thema en we
hebben ook hier aan mee gedaan.

De Kinderboekenweek met het thema: ‘Worden wat je
wil’ was ook weer een succes. Iedere ochtend zijn we
gestart met de hele school in de hal en las een
meester of juf voor.

In de bovenbouw waren er voorleeswedstrijden en is de voorleeskampioen van 2021 gekozen. De middenbouw heeft
in groepjes eigen prentenboeken gemaakt. En natuurlijk hebben we lekker veel gelezen.
Nu………op naar Sint en Kerst! Het bezoek van de Sint zal in aangepaste vorm zijn, maar dat mag de pret niet drukken.
Tussendoor werken we ook aan het 2e thema van het jaar: ‘Techniek’.
Ons werk-leerplein is door enthousiaste ouders weer goed aangepakt. De speelheuvel is bijvoorbeeld een heuse klimheuvel geworden. De kinderen zijn blij met al die nieuwe speelelementen. Er is overigens een Bluetooth speaker gevonden op het plein. De eigenaar mag hem (na 14.00uur) op school komen ophalen. Hij wordt vast gemist.
Tot de volgende Belevenissen!
Groetjes van team de Meidoorn.
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Het feest is weer geweest.
We kijken terug op een
leuke dag. ‘s Middags was
er van alles te zien en te
horen. Optredens van
the Company of Sinners en
Soulkitchen,
de doedelzakmuzikanten
Thijs en Giel Martens,
pianomuziek, trekkers, kunst van eigen durp, vliegers, al met al een gezellige
drukte. En daarna een avond met Ouwe Helden. Wat een ambiance in de Mariakerk! Eindelijk weer elkaar zien, kletsen, eten, drinken,
dansen en meezingen. Uit in Nisse... het kon weer!
Vrijwilligers, nogmaals bedankt voor jullie hulp. Want zonder jullie blijft het stil in Nisse!
Cecilia en Marian
Buiten guur en grijs en weer een coronagolf, maar zet
alvast een lichtpuntje in je agenda:
15, 16 en 17 juli 2022
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Jaaa, de Ton kon weer activiteiten organiseren!
De kinderen zijn op 5 november van start gegaan met
een griezel bingo! Ze konden zelf griezelig verkleed komen en
ook de zaal was aangekleed in deze stijl. Wat durfden er veel kinderen naar deze bingo te komen! Voor iedereen was er een prijsje en sommigen wonnen er zelfs meerdere. Fantastisch geregeld
door Wilma en Myrthe!
Een dag later konden alle leden terecht bij de openingsborrel in ‘t
Durpsuus.
Voor de kinderen was er een drum workshop ‘Beat the Bucket’
waarbij er echt op emmers werd gedrumd. Wat een feest! Daarnaast kon iedereen knutselen, spelen of film kijken. Er was zelfs
'oppas' geregeld. Super dat jullie er waren Maud en Fenne! Voor
de 18 plussers was er een wijn- en bierproeverij. Er werd geroken, gedraaid en natuurlijk geproefd. Wat was het gezellig om
weer zo samen te genieten! Na de proeverij stond het buffet
klaar met stamppot en pannenkoeken en startte ook de band
ACOUSTIC4U4U. Jong en oud hebben genoten van dit gezellige
TON feestje.
Er staat nog veel meer op ons programma. De knutsel gaat weer
starten, de bingo komt regelmatig terug, de film en friet avond
mag niet ontbreken en we willen zeker ook iets organiseren tijdens de donkere winterdagen. Of dit allemaal door kan gaan,
weten we nu ook nog niet, maar jullie horen zeker weer van ons!
Vragen over de TON? Mail naar Nisseton@hotmail.nl
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Voor kinderen vanaf groep 6 organiseert de Jeugdsoos Nisse van september t/m juli iedere maand een activiteit. Zoals discozwemmen, lasergamen, bowlen, dropping en
kerststukje maken. Het is heel gezellig en goed voor de
leefbaarheid van het dorp.
Eind van dit seizoen stoppen er zeker twee begeleiders.
Om ervaring goed over te dragen zoeken we nu 2 á 3 mensen die ons willen helpen en vanaf volgend seizoen hun
invulling willen geven aan de jeugdsoos.
Het is enorm leuk en wordt zeer gewaardeerd door de
jeugd. Lijkt het je wat neem dan contact op met Wilma,
Marieke of Peter, of mail naar jeugdsoos@outlook.com.

Na 10 jaar stop ik met de coördinatie van de collecte van
de Nierstichting. Wie neemt het over?
Collecteweek is meestal 3e week september. Wat zijn je
taken?: collectebussen bewaren en uitgeven aan collectanten. Samen met collectant opbrengst tellen en het
totaal op de bank storten. Voor info stuur een appje naar
Cecilia Martens, 0613185980.
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