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JAARGANG 27  NUMMER 94                   maart 2022 

Van de Dorpsraad 

 
26 maart Cantateconcert 
Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen. 
Dirigent:  
Rutger Valentijn Mauritz 
Mariakerk Nisse 20.00 uur 
Kaarten via: 
Zingendekerk.nl/agenda 

Toen wij als dorpsraad in 2021 van de tennisver-
eniging TenNISSEn vernamen dat ze van plan  
waren om Nisse wellicht te gaan verlaten, zijn wij 
vrijwel direct met de gemeente in gesprek gegaan 
om te vragen wat de plannen waren met de 
grond. Omdat het nog niet zeker was dat de    
tennisvereniging ook daadwerkelijk weg zou gaan 
hebben we toen afgesproken om, zodra er meer 
duidelijk was, een vervolggesprek te hebben.            
 In het eerste gesprek waren al wat idee-
ën waarbij de speeltuin en het trapveldje werden 
genoemd en dat heeft de dorpsraad doen        
besluiten om ook de Speeltuinvereniging en    
Basisschool de Meidoorn in de vervolggesprekken 
te betrekken. Beide partijen hebben de             
uitnodiging van harte aangenomen.                                                            
 Op woensdag 2 maart hebben we een 
tweede gesprek gehad waarbij de dorpsraad, de 
speeltuinvereniging, wethouders mevrouw van 
de Plasse-Nagelkerk en Kees Weststrate en twee 
beleidsmedewerkers aanwezig waren. Daarbij 
heeft iedere partij hun wensen op tafel gelegd. 
Helaas kon Basisschool de Meidoorn niet fysiek 
aanwezig zijn, maar zij hadden hun wensen op 
papier gezet.     
 In dat wensenpakket heeft de dorpsraad 
aangegeven dat we graag zien dat zowel het trap-
veld en de speeltuin behouden blijven en dat de 
eventueel te bouwen woningen gelijkwaardig 
blijven aan het dorpsgezicht dat het dorp zo   
koestert. Daarnaast ziet de dorpsraad graag dat 
er binnen de woningen een gezonde verdeling is 
tussen starters, gezins- en seniorenwoningen.
 De gemeente heeft onze wensen opgeno-
men en gaat deze meenemen in het verder      
uitwerken van een plan. Op het moment dat het 
plan in een eerste versie klaar is gaan we op-
nieuw met de gemeente samenzitten. Natuurlijk 
willen we ook graag dat de inwoners van Nisse 
betrokken gaan worden, dus zullen we u op     
termijn gaan uitnodigen om met ons mee te    
kijken naar de plannen die de Gemeente Borsele 
heeft. We houden u op de hoogte. 

Theo van der Sluijs, voorzitter Dorpsraad 

 

Een nieuwe voorzitter. 
Dit wordt de laatste column die ik schrijf als voor-
zitter van de Dorpsraad. Na veel jaren voorzitter te 
zijn geweest draag ik symbolisch de hamer over aan 
Theo van der Sluijs. 
 Ik heb me met veel plezier ingezet voor de 
Dorpsraad ook al was het niet altijd makkelijk. Er is 
een tijd geweest dat er maar drie bestuursleden 
waren en toen een van de leden zijn jas aan de kap-
stok hing en we met twee over bleven heb ik wel 
eens gedacht waar ben ik mee bezig. Maar gelukkig 
het is goed gekomen er is weer een stevig bestuur.  
 In al die jaren is er veel bereikt. Het fiets-
pad langs de Drieweg is er gekomen en ook het 
fietspad langs de Gerbernesseweg. Daarmee is er 
een veilige weg voor de kinderen op weg naar 
school in Goes gekomen.  
 Op het land van Kees de Blaeij is een woon-
wijkje gekomen, dat straks misschien wordt          
uitgebreid op het voormalig tennisterrein.              
De Poest Clementstraat is opgeknapt. Samen met 
de school hebben we een aantal malen een grote 
opruim-actie van zwerfvuil georganiseerd.  
 Toen het dorpsblad Belevenissen dreigde te 
verdwijnen, heeft de Dorpsraad het initiatief over-
genomen. Dit zijn maar enkele activiteiten waar de 
Dorpsraad actief in is geweest. Ik noem dit, omdat 
ik aan wil geven dat het leuk werk is om voor het 
dorpsbelang op te komen. 
 Maar aan alles  komt een eind. Theo mag 
het overnemen. Ik blijf nog even actief in de Dorps-
raad maar niet meer als voorzitter. Ik bedank de 
dorpsgenoten voor het vertrouwen en wens de 
Dorpsraad veel succes.   
Dick van Gelswijk 

  Woningen Locatie tennisbanen 

15 t/m 17  juli  

MuziekFestival 

Nisse 

AGENDA 

2 juli 

ROMMELMARKT 

26 maart  

Cantateconcert 

Mariakerk Nisse 

3 juni 

Spullen ophalen 

Rommelmarkt 

7 mei 

MEIDOORNLOOP 
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Mijn gezin en ik willen iedereen be-
danken die op welke manier dan ook 
aan ons gedacht heeft in de voor ons hele moeilijke en spannende 
afgelopen 8 maanden.  
Het is hartverwarmend om te ervaren hoe iedereen op zijn eigen 
manier met ons meeleefde en nog steeds doet. Iedereen persoonlijk 
bedanken is bijna niet te doen, daarom doen we het op deze ma-
nier. De tafel is bijna te klein voor de hoeveelheid kaarten.  
Ik bewaar ze allemaal in een mooie doos! 
Dankjewel: het deed en doet ons goed. 
 
Veel liefs van Gert, Leonie, Jo-ann en Caithlin de Groot 

De Meidoornschool 
We hebben momenteel 63 kinderen op ons schooltje. Nog even en we kunnen het geen schooltje meer noemen maar 
gewoon SCHOOL!  We hebben zelfs zo veel kinderen dat we om uitbreiding hebben gevraagd bij de gemeente: een lo-
kaal erbij dus en ook een extra leerkracht. De plannen liggen al bij de gemeente, we hopen op spoedige goedkeuring. 
Waarom uitbreiding? De groepen worden zo groot dat een combinatiegroep met de groepen 3 t/m 5 niet meer te doen 
is met bijna 30 kinderen. De bedoeling is dat groep 3 een zelfstandige groep wordt voor het nieuwe schooljaar met 12 
kinderen. Over twee jaar krijgen we dan 4 combinatiegroepen, de groepen 1 en 2, de groepen 3 en 4, dan de groepen 5 
en 6 en tot slot groep 7 en 8.  
We kijken nog even terug op de afgelopen maanden. 
 
De Sinterklaasviering kon gelukkig doorgaan met wat aanpassingen. Sinterklaas 
zat op de kleuterzolder, want hij was op bezoek geweest bij de klassenkabou-
ter: ‘Pimmetje’. Sint is daar blijven slapen en werd door het geroezemoes van 
de kinderen in de klas wakker. Door het gestommel van Sint op de zolder heb-
ben we Sint naar beneden gehaald de kleuterklas in.  

 
 
 

 
De kerstviering kon niet meer op de geplande datum doorgaan, want de scho-
len gingen helaas weer een week voor de kerstvakantie dicht! Door snel han-
delen konden we het feest gelukkig een week naar voren schuiven. Het ging 
aangepast door en we hadden eindelijk weer een beetje kerstviering! 
 
Nu zijn  we dan eindelijk van de meeste maatregelen verlost! Het is bijna weer 
normaal op school. Af en toe nog wat coronagevalletjes, maar niet meer zo’n 
explosie als voor de kerstvakantie. 
 

Groetjes van team de Meidoorn. 

        TenNISSEn 
Doek valt definitief voor tennispark TenNISSEn 

Decennia lang maakte TV tenNISSEn deel uit van kern Nisse. De enthousiaste leden en sportieve activiteiten zorgden voor 

een bruisende tennisvereniging. Helaas kwam aan de levensduur van de gravelbanen na al die jaren een einde. Om te zor-

gen dat de leden toch konden blijven tennissen, fuseerde TV tenNISSEn op 1 januari 2020 al met TV Schrabbekerke tot     

TV De Poel, met als hoofdlocatie 's Heer Abtskerke. Inmiddels zijn de gravelbanen op Nisse niet meer bespeelbaar en      

nodigt het verlaten tennispark uit tot vandalisme. In overleg met gemeente Borsele is besloten het terrein terug te geven 

aan de gemeente en valt het doek voor het tennispark definitief per 1 april 2022. 

bedankje        
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Muziek Festival Nisse 

Van 15 t/m 17 juli is het zover: het supergezellige  
zomerfestival op het Dorpsplein van Nisse!               
Wij zijn druk bezig met de organisatie en de eerste 
bands (rock&roll uit Mexico!!) zijn al geboekt.  

Meedoen als band, muzikant of  deelnemen aan de markt?  

De Hippe Markt op zaterdag biedt een podium waar je 
zelfgemaakte producten kunt verkopen of laten 
zien.  Maak je iets moois en wil je het verkopen? Post jij je 
zelfgemaakte items op Instagram of facebook? Laat het 
een keer zien op onze markt! 

Op de Vintage markt op zondag is plaats voor retro/ vinta-
ge producten: sieraden, lp’s, mode uit de jaren 50-60-70 of 
vintage home deco. Ook een kapper/stylist/make-up ar-
tiest met gevoel voor de jaren 50-60 is welkom. 

Voor oldtimeronderdelen of -accessoires houden we ook 
graag een plaatsje vrij. 

We maken het festival altijd met het hele dorp.  

Heb je ideeën of tips hoe we het nog succesvoller kunnen 
maken? Wil je helpen of ben je nieuw in Nisse en wil je 
meer info? Stuur een mailtje 
naar muziekfestivalnisse@gmail.com  

of app naar Kees Wondergem 06 51777881 of                    
Cecilia Martens 06 13185980. 

Ons hart werd 15 januari zeker verwarmd tijdens de hart-
verwarmende winterwandeling door ‘t durp. Wat was Nis-
se, mede door jullie, mooi verlicht en wat fijn dat jullie 
met zoveel kwamen bewonderen en verwonderen. Het 
prachtig verlichte paard met zijn belletjes en alle winterse 
figuren zorgden voor een winters sprookje!  
Van de TON zijn 
we blij dat we 
weer makkelij-
ker iets kunnen 
organiseren.  
Zo zijn we al 
een beetje los 
gegaan tijdens 
een gezellig 
avondje carna-
val in ’t Durpsuus. Iedereen was mooi verkleed: de één als 
piraat, de ander als een super held en weer een ander als 
prinses. De muziek stond voluit voor een polonaise en 
iedereen deed weer mee als vanouds. Voor de kinderen 
werden leuke spelletjes georganiseerd, waarbij de ouders 
ook niet gespaard bleven. Het was weer een ouderwets 
gezellige avond waar volop van genoten is door jong en 
oud! 
Daarna hebben we weer een avond met elkaar in de gym-
zaal gestreden om de BINGO prijzen en staat het volgende 
nog op de agenda: 
 1 april film/friet (voor de schooljeugd) 
 7 april bloemschikken 
 8 april BINGO (voor de schooljeugd) 

 27 april koningsdag 
 13 mei knutselen (voor de 
 schooljeugd) 
En we denken nog over een leuke     
afsluiting, want uit betrouwbare bron 
(de oprichter) hebben we begrepen dat 
de TON 50 jaar bestaat! Dat kunnen we 
natuurlijk niet zomaar voorbij laten 
gaan! Lid worden of informatie?  
nisseton@hotmail.nl   
Hartelijke groet, T.O.N bestuur 

TON 

mailto:muziekfestivalnisse@gmail.com
mailto:nisseton@hotmail.nl
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De Akkerwinde, Windekind 

 

G. Bosman en Zn. 

KTCC 

 

Dutess technical   

services & support             

 

Webhosting en       
SEO-vraagstukken                                   

  

 Appelhuisje 
 Louws 

                                                                                              
 Erica´s Salon 

 

     Fa.  De Muynck/AMZ 

 

         

 

Kaasboerderij Ter Nisse 

              

       Dressuur Kloos-Up 

 

 

       Megamix 

        

       Thoen                              

       Engineering 

                     

Tramper                                                                                  

Goes b.v. 

        

         José Krijger 

  

 

          Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

Wij hebben zin in de rommelmarkt Nisse op zaterdag 2 juli        
De opbrengst  is voor  het periodiek onderhoud en renovatie van 
de Mariakerk.              
Grotere, ruimere en sfeervolle opzet. 
We zijn bezig om de komende editie rond de Mariakerk en op het 
dorpsplein te organiseren. De kramen wor-
den ruimer opgezet centraal in het dorp.                                                                                                 
De tijd ruimer van 11.00 – 15.00. En het 
opbod keert na twee jaar afwezigheid    
terug.  
Uw hulp is nodig! 
We zoeken mensen die: 

 een kar of busje hebben en Adrie Mol willen helpen om af 
en toe samen spullen op te halen voor de rommelmarkt. 

 Helpen met sorteren en prijzen van spullen in de maand 
juni. 

 Spierballen hebben om tijdens de sorteerweken spullen uit 
het opslaghok te halen.  

 Helpen met de opbouw vrijdagmiddag 1 juli of zaterdag-
ochtend vroeg spullen willen buiten dragen. 

 Spullen willen helpen verkopen  

 Wafels willen bakken 

 Plantjes kweken voor de rommelmarkt 
Vrijwilligerscoördinator:   Monique Spruit 06 46753585  
of via de mail: rommelmarktnisse@gmail.com 
 
Rommelmarktcomité 
Het Rommelmarktcomité bestaat nu uit:  Hanneke Louws, Adrie 
Mol, Maja Maas, Suzanne Hagenaars en Monique Spruit. Het co-
mité wil graag mensen verwelkomen om ons team versterken.  
Laat het ons weten!   
                           
Spullen voor de rommelmarkt                                                                                                  
Heeft u nu al spullen voor de rommel-
markt?, bel Adrie Mol 06 39034056 
Op vrijdagavond 3 juni is de  huis aan 
huis ophaalronde.  

Rommelmarkt Bomenkap 
De kap heeft flinke gevolgen voor het aanzicht van het landschap. 
De bomen staan bijna allemaal op de voor deze regio karakteris-
tieke dijkjes. Het gaat om de Oudekamersedijk en de Notenboom-
dijk (beide tussen Heinkenszand en Nisse), de Koedijk/
Zwaakseweg (ten zuiden van Nisse), de Vreelandsedijk (bij Kwa-
dendamme), de Zuiddijk (tussen Kwadendamme en Baarland), 
Molenpolderdijk (ten noorden van Oudelande) en de Vijfzoodijk 
(tussen Oudelande en de Westerschelde). Overigens gaan niet álle 
bomen op die dijken tegelijk tegen de vlakte. ,,Wat we kunnen 
laten staan, blijft ook staan", verklaart boswachter René Wink.  
 
Veel van de bomen werden 
geplant net na de Waters-
noodramp, en zijn daardoor 
nu tegelijkertijd aan het 
eind van hun Latijn. ,,We 
hebben meerdere keren bij 
gesnoeid, maar de rek is er 
nu uit", zegt Wink.  
,,We willen voorkomen dat er onveilige situaties en schade ont-
staan.” De kap is klaar vóór 15 maart, want dan begint het broed-
seizoen.  
Omdat iepen nogal gevoelig zijn voor ziekten, komen daar vooral 
lindes voor terug. De nieuwe populieren groeien snel, de lindes 
veel langzamer en gaan vaak honderden jaren mee.                     
Hierdoor ontstaat ‘gelaagdheid’, en hoeven later niet weer alle 
bomen tegelijkertijd plaats te maken. De aanplant van de nieuwe 
bomen begint volgende winter.  

René Wink, Boswachter 
 


