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JAARGANG 27  NUMMER 95                   juni 2022 

Van de Dorpsraad 

 
 

Na een vervelende periode van 2 jaar corona ho-
pen we nu op betere tijden. 
We hebben al verschillende leuke dingen mogen 
doen de afgelopen tijd, zoals een high tea, de 
meidoornloop en verschillende lunches en een 
paasbrunch. Ook hebben we al twee keer een 
‘aanschuiftafel’ georganiseerd, waarbij zo’n 
vijftien liefhebbers aanschoven. Het is gezellig om 
samen te eten.  
Voor de eerste keer hebben we een echte ko-
ningsdag meegemaakt waar het gezellig druk 
was. In de middag met de kinderspelen en ’s 
avonds gezellig met z’n allen rond de barbecue, 
de avond werd afgesloten met live muziek.      
Vorige week hadden we een feest met de live 
band ‘de Willies’. 
Ook het terras is weer open en we hebben al van 
heerlijke zonnige dagen mogen genieten met een 
volle bezetting. Voor de actuele openingstijden 
van het terras kun je Facebook en de website in 
de gaten houden. 
Ook zin in een feestje, buffet of een gezellig  
samenzijn vraag naar de mogelijkheden!! 
Tot snel in het ’t durpsuus! 

Groet van Ronny en Mieke 

 
 
 

Restauratie muurschilderingen in de Mariakerk 
door firma Ornament.  
Het fixeren van losse delen zal ongeveer 2 maan-
den in beslag nemen. 
 

Blij was ik dat de zaal weer goed gevuld was, voller 
zelfs dan de afgelopen keer. Zo vol dat we extra 
stoelen moesten bijplaatsen bij de jaarvergadering 
van de Dorpsraad. Het geeft een goed gevoel dat 
de bewoners van Nisse zich betrokken voelen bij 
ons mooie dorp. Naast de bewoners waren ook de 
wethouder, Marga van der Plasse en Niels Kamstra 
van de Gemeente aanwezig. Zij hebben op sommi-
ge punten direct duidelijkheid gegeven. 
Tijdens de vergadering zijn er verschillende aan-
dachtspunten besproken; de bouw op de plaats van 
de tennisbanen, het verkeer in en rondom Nisse, 
vuilnisbakken en de kleding verzamelbak tegenover 
‘t Durpsuus. We zullen ons blijven inzetten voor het 
dorp en blijven in gesprek met u als inwoner,  be-
drijven en de gemeente Borsele.  
We wisten al dat Zeeland heel erg mooi is, maar dat 
Zeeland ook zo divers is qua planten, bloemen, in-
secten, dieren en vogels was nieuw voor mij. Door 
de presentatie van Hein Vermin met prachtige fo-
to’s is dat duidelijk geworden. Bedankt Hein dat je 
dit met ons wilde delen. 
 

Er hebben zich 3 nieuwe kandidaten aangemeld 
voor de Dorpsraad. Dit zijn Caroline Verburg en 
Kees van der Kloos en Jarno Fierloos. We zijn ver-
heugd met jullie benoeming, welkom bij de dorps-
raad. Evelien Boerma is herkozen. 
 

Tot slot wil ik graag nog wat mensen bedanken. 
Adrie Spruit en Willem-Jan Boot voor hun inzet de 
afgelopen jaren; beiden zijn afgetreden. Dick van 
Gelswijk heeft na vele jaren voorzitterschap deze 
taak aan mij overdragen. Ik ben blij dat hij een ac-
tief lid binnen de Dorpsraad blijft, zodat ik hem nog 
vaak kan uitvragen over zaken waarvan ik nog niet 
genoeg kennis heb. 
 

Ik zie u graag volgend jaar weer bij de Jaarvergade-
ring.                            Theo van der Sluijs, voorzitter. 

 

AGENDA 

 

 

15 t/m 17  juli  

3 juni 

spullen ophalen 

Rommelmarkt 

‘t Durpsuus 

2 juli 

ROMMELMARKT 
Restauratie muurschilderingen  

Mariakerk 

Muziekvereniging ‘Ons genoegen’ is op 3 

april 1922 opgericht. In de zestiger jaren is 

zij opgeheven.  We zijn nieuwsgierig naar 

verhalen! We vragen aan dorpsgenoten of 

zij hier meer van weten en dit willen delen 

met ons.  Graag reacties !!! 
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De Meidoornschool 
Het ziet er goed uit vwb de aanbouw van de school. De officiële tekeningen worden gemaakt. Nu nog de vraag wanneer 
ze zo ver zijn dat er begonnen kan worden met de bouw.  
Er komt een extra leerkracht en als deze Belevenissen uitkomt, weten we wie de nieuwe leerkracht wordt! 
Bijgaand kunnen jullie foto’s zien van activiteiten, die de afgelopen periode zijn  
gepasseerd. 
Zoals NL DOET: dit was weer een groot succes! Een hele zaterdag is er weer volop geklust 
en gesjouwd. Bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd! 
Ook hebben we meegedaan aan de landelijke Opschoondag. Bewapend met vuilknijpers 
en zakken zijn we het dorp in gegaan om allerlei troep op te ruimen en met succes. 
De kleuters hebben een bezoek gebracht aan de lammetjes van de familie Lepoeter.  
Altijd leuk! 
We hebben op school nu voor ieder kind een waterbidon die de kinderen kunnen vullen. 
Dit om het waterdrinken te stimuleren. 
Ook de Moestuin is grondig aangepakt.  Alle groepen hebben hun eigen moestuinbak 
waar van alles in geplant is. 
Het traditionele paaseieren zoeken hoort natuurlijk bij Pasen. En ook de Koningsspelen 
stonden weer eens op het programma. Dit was een hele leuke dag met allerlei activitei-
ten zoals de buitenmuur beschilderen door alle leerlingen en fruitbowl maken. Ook  
waren er weer spelletje te spelen die door het dorp heen te vinden waren. 
Tot de volgende Belevenissen met hopelijk weer meer nieuws over de aanbouw en 
de nieuwe leerkracht. 
Groetjes van team  
de Meidoorn. 
 
 
 
 
 
 

Modevakschool ‘de kleermakerij’ 

Ik ben Joke Hubregtse en al bijna 20 jaar geef ik met veel plezier naai- en patroontekenles in “De Kleermakerij”. 
In mijn atelier aan Zuidweg 31 komen maximaal 5 leerlingen tegelijk  ’s morgens of  ’s middags op verschillende dagen in 
de week de lessen volgen. 
Uit heel Zeeland komt jong en oud om kleding te maken.  
De een volgt naailessen om zelf kleding te maken volgens een patroonblad en de ander tekent en ontwerpt zelf de  
patronen volgens de opleiding voor coupeuse of modevaktekenen. 
De diverse opleidingen die ik geef kunnen worden afgesloten met een examen. 
Alle niveaus zitten in de groepen door elkaar.  
Je leert van elkaar en motiveert elkaar. 
 
Het is een leuke uitdaging om anderen enthousiast te maken voor het modevak. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden? 
Heb je interesse? 
Bekijk dan mijn website: www.dekleermakerij.nl 

 
 

http://www.dekleermakerij.nl
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Muziek Festival Nisse 
 

 

 

De Ouderensociëteit Nisse (hierna ‘de Soos”)  is in 1961 (!) 
opgericht, -de eerste bijeenkomst was op 11 oktober 
1961-, en bestaat nog steeds. De Soos heeft dus minimaal 
hetzelfde ‘geboortejaar’ als haar leden.  De Soos heeft 
een belangrijke (sociale) functie voor de ouderen in Nisse: 
‘sport en spel’ (biljart en koersbal op vaste tijden in het 
Durpsuus) en leerzame, maar vooral ook gezellige en   
specifiek voor de oudere doelgroep georganiseerde 
‘uitjes’ zoals minigolf, een wijnproeverij in Dreischor of 
een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Uitjes waren 
tijdens de Covidperiode niet mogelijk maar gelukkig staat 
er binnenkort (15 juni) weer wat op het programma.  
Afgelopen jaar heeft de Soos afscheid genomen van    
Hannes Fierloos als voorzitter. Hannes is jarenlang een 
prima voorzitter geweest, een rots in de branding voor de 
vereniging en met oog voor details en het welzijn van haar 
leden. Dries v.d. Poest Clement heeft zijn voorzitterschap 
overgenomen en samen met Andries Weststeijn 
(penningmeester) en Andrea Ringelberg (secretaris) is een 
driekoppig bestuur gevormd.  
Op 18 mei jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring plaats die afgesloten werd met een gezellige maaltijd 
in ‘t Durpsuus. Tijdens de vergadering werd door         
Dries v.d. Poest Clement aan Janny Geluk de wisselbeker 
KOERSBAL 2021 en aan Lau Matthijsse de wisselbeker  
BILJART 2021 overhandigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen zomer heeft Jaantje Lokerse, een van de leden 
van de Soos, specifiek bij de ouderen, en ‘oudere jonge-
ren’ van Nisse geflyerd om te proberen de koersbal-tak 
van de Soos van wat nieuw bloed te voorzien. Jaantjes 
inspanning heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. 
Nieuwe leden die overigens nog veel kunnen leren van de 
‘ouwe rotten’! en nu nog ‘klop’ krijgen.  
Zou u graag eens kijken hoe het er aan toegaat: neem dan 
gerust contact met ons op.  
andreavanveen@zeelandnet.nl 
 

   

Ouderensociëteit 
   

        15 - 16 - 17 juli 2022 
 
 
Vrijdag   15     20.00-23.00 uur  Dorpsplein:  
akoestische zomeravond  
Zaterdag  16     14.00-0.30 uur  Dorpsplein en kerk:   
optredens van Los Killer Tones en Girls go Ska uit Mexico, 

Squander Squad,     
Peu Vieux en vele an-
deren, Hippe Markt, 
kunst en wijnproeverij 

 

 

Squander Squad 

 
Zondag  17  12.00-19.00 uur  Dorpsplein:  
retrodag met rock&rollbands, oldtimer auto's, motoren, 

brommers, trekkers en vintagemarkt.  

 

 

Voor het muziekfestival zetten veel bewoners van Nisse 
zich al jaren in. Voor nieuwe bewoners is het een mooie 
kans om hun dorpsgenoten beter te leren kennen en fee-
ling te krijgen met het dorp. En voor mensen van buiten 
Nisse een mooie kans om de gemoedelijke sfeer van ons 
dorp te proeven.  

We doen ons best om zoveel mogelijk mensen erbij te   
betrekken. Van jong tot oud, iedereen mag helpen.         
Alles is bij toerbeurt, je staat altijd samen.  

Doe ook mee! Waarmee kun je helpen? 
Op- en afbouw, bemannen entree, kaartverkoop, koffie-
schenken, parkeer assistent, poetsen tafels en stoelen,  
bemannen infokraam, bardienst(18+), aanleggen kabels 
licht en geluid, schoonhouden festivalterrein, plaatsen 
dranghekken, zeilen spannen, aansluiten toiletwagen,   
toezicht in de kerk, en nog heel veel hand- en spandien-
sten.  

Het is de bedoeling dat je minimaal 4 uur helpt op          
verschillende plaatsen. 
In ruil voor jouw inspanningen krijg je alle dagen gratis   
toegang tot het festival. Je hebt een superleuke tijd,       
ontmoet veel nieuwe gezellige mensen en je maakt het 
festival mogelijk!  

Aanmelden of meer info: muziekfestivalnisse@gmail.com 
Vers nieuws  op https://www.facebook.com/
muziekfestival.nisse    
Foto’s  en meer op www.pastorale.nl  

 

mailto:muziekfestivalnisse@gmail.com
https://www.facebook.com/muziekfestival.nisse
https://www.facebook.com/muziekfestival.nisse
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Dutess technical 
Services & support 
 

De Akkerwinde, Windekind 

    Fa. De Munck/AMZ 

   José Krijger    

  Appelhuisje Louws 

       Juulz Beauty 

      Dressuur Kloos-Up 

     Hairsalon 

 Erica’s Salon 

 Modevakschool 

 
G. Bosman en Zn. /KTCC 

 
Kaasboerderij Ter Nisse 

 
Thoen Engineering 

 
Webhosting en SEO-vraagstukken 
 
   

    

         

          DEZE BELEVENISSEN IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTAANDE BEDRIJVEN 

24e Meidoornloop een groot succes! 
 
Zaterdag 7 mei werd de Meidoornloop sinds 2 jaar georgani-
seerd en het was weer een mooi evenement.  
 
De weken vooraf waren wat spannend, want het vinden van 
vrijwilligers leek een uitdaging. We kregen veel afmeldingen, 
want ja het is druk momenteel, nu alles weer mag. Geen 
enkel probleem natuurlijk, maar dan moet je als organisatie 
wel even creatief zijn. Hartverwarmend was het dan ook dat 
na een appje in de ‘dorpsapp’ de aanmeldingen binnen 
stroomden.  
 
Ook op de dag zelf hadden we wat uitdagingen, de geluids-
installatie had er, na 2 jaar buiten gebruik te zijn geweest, de 
brui aan gegeven. Gelukkig schoten enkele dorpsgenoten 
direct te hulp en kwam uiteindelijk   Ronny van ‘t Durpsuus, 
na de akoestische start van de wedstrijd, met een microfoon 
en box aanzetten. Hierdoor konden de lopers toch op een 
leuke wijze worden binnengehaald.  
 
Al met al wat opstart probleempjes, maar gelukkig kwam 
alles meer dan goed. Uiteindelijk hebben 50 kinderen mee-
gelopen, met de 3 verschillende kinderloopjes. En deden er 
250 volwassenen mee op de 2 afstanden. Inclusief al het 

publiek was het 
daarom toch weer 
een gezellige drukte 
op ons kleine dorp-
je. 
 

 

Meidoornloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 

Wat kregen de lopers een warm onthaal na de finish, door 
vaste vrijwilligers, maar ook door dorpsgenoten en kinderen. 
Ze kregen een mooi meidoornplantje mee naar huis, waar 
we veel complimenten over kregen. 
 
Iets om trots op te zijn 
en we willen dan ook de 
ruim 30 vrijwilligers 
weer bedanken voor hun 
bijdrage, want zonder 
hun inzet is het organise-
ren van de meidoorn-
loop onmogelijk.   
 
Een sportieve groet!  
De Zaklopers 

 
 


