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JAARGANG 27  NUMMER 97                   december 2022 

Van de Dorpsraad 

 
 

Beste Dorpsbewoners, 
Hierbij ons laatste stukje in de Belevenissen. Wij 
zijn per 1 oktober begonnen met het beheer van 
dorpshuis Versvliet te ’s Heer Abtskerke; dat be-
tekent dat we behoorlijk hectische weken achter 
de rug hebben. Wanneer de Belevenissen bij u in 
de bus valt zijn wij aan de laatste loodjes bezig in 
Nisse. 
Maar gelukkig kunnen we het stokje overgeven 
aan Petra, zij zal vanaf 1 januari voor jullie klaar 
staan en wij wensen haar heel veel succes en ple-
zier in Nisse. 
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor het 
vertrouwen in ons de afgelopen 3 jaar. We heb-
ben veel nieuwe mensen leren kennen en altijd 
met veel plezier vele uurtjes in Nisse doorge-
bracht. We wensen iedereen hele fijne feestda-
gen en een heel voorspoedig 2023.  En wie 
weet?? tot ziens……………………………. 
Lieve groet van Ronny en Mieke 
 

 
 
 
 
Kennismaking met nieuwe beheerder  
Petra van ’t Westeinde komt uit Lewedorp en 
woont sinds 23 jaar in Borssele samen met haar 
man, William. Ze hebben twee zoons, Diesel van 
19 jr en Silver van 16.  
Ze werkte tot nu toe als kapster in de gevangenis 
in Middelburg. Petra had al langer ambitie om 
iets in de horeca te gaan doen. Ze heeft ervaring 
in de bediening in ’s Heerenhoek. Het gezin was 
gericht op ’s Heerenhoek, waar de jongens ook 
op de basisschool zaten. Petra vindt het heel leuk 
om feestjes te organiseren, (carnaval is ook een 
favoriet feest) en ze houdt van koken.  
Petra vindt Nisse het mooiste dorp uit de zak. Zij 
kent het onder meer door het Schaapscheerders-
feest. Ze heeft de indruk, dat de bewoners van 
Nisse heel divers zijn, maar toch samen de schou-
ders onder allerlei activiteiten zetten. 
Petra heeft er heel veel zin in om mensen te gaan 
ontmoeten en hoopt veel gezelligheid te bieden 
in ’t Durpsuus voor de bewoners van Nisse. 
 

         

Wellicht heeft u ze een tijd terug zien liggen in het dorp, 
zwarte slangen op de wegen Nisse in en uit. Deze hebben 
we in samenspraak met de Gemeente laten leggen nadat 
we van diverse bewoners hadden gehoord dat er te hard 
gereden werd. We hebben de uitkomsten van de Ge-
meente ontvangen en als Dorpsraad zijn we daar van 
geschrokken. Hier het lijstje met de gemiddelde snelhe-
den: 
 
- Van der Poest Clementstraat: 33km/u 
- Gerbenesseweg:                 37km/u 
- Zuidweg:                     45km/u 
- Paul Krügerstraat:                 48km/u 
 
Het meest verontrustende is dat de meeste hard rijders 
uit ons eigen dorp komen. Ik wil u dan ook vragen om op 
uw snelheid te letten en rustiger te rijden. Als Dorpsraad 
zijn we bezig om met de Gemeente en Veilig Verkeer Ne-
derland te kijken naar zogenaamde verkeersremmers, 
zodra we hier meer over weten willen we een avond or-
ganiseren om eventuele oplossingen met u te bespreken. 
 
Wat niet erg snel gaat, maar waar we ook boven op 
zitten, is zowel de opvang van de oorlogsvluchtelingen uit 
Oekraïne als de nieuwbouw op het voormalige tennister-
rein. Op dit moment hebben we bijna wekelijks contact 
met de Gemeente, maar dit verloopt erg traag. De datum 
van 1 November is al voorbij en de verwachting is dat er 
niet eerder dan begin 2023 vluchtelingen in Nisse zullen 
aankomen. 
 
Vanuit diverse dorpsbewoners hebben we te horen ge-
kregen dat ze zich hebben aangemeld als vrijwilliger en 
het doet ons goed dat deze mensen zich willen inzetten 
voor de vluchtelingen die zullen komen. Onze dank daar-
voor. 
 
Bij het overleg met de gemeente over de nieuwbouw is er 
een schets gepresenteerd mbt een mogelijke indeling van 
het bouwoppervlak. We hebben tijdens het overleg vra-
gen gesteld en suggesties uitgesproken mbt vrije kavels, 
starterswoningen en mogelijke planning.  Wethouder 
Witkamp heeft ons toegezegd hierop terug te zullen ko-
men zodra er intern overleg is geweest. Wij hopen - en 
zullen aandringen - op een voortvarende aanpak! We 
houden u op de hoogte. 
 
Rest mij niets anders meer dan u, namens de Dorpsraad 
alvast prettige feestdagen toe te wensen en een mooi 
uiteinde! Tot volgend jaar! 

AGENDA 

 

 
4 februari 

Boekenmarkt 
Mariakerk 

 

16 december 
Kerststukje maken in 

 ‘t Durpsuus 

‘t Durpsuus 

 

20 januari 
Knutselen met  
Groep 1 t/m 5 

 
17 februari  
Carnaval in  
‘t Durpsuus 
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Petra is van plan om in de wintermaanden op de woensdag, vrijdag en zaterdag open te zijn. 
Zij wil ook op vrijdag en zaterdag plate-service serveren. Diesel en Silver zullen vooral op de 
vrijdag en zaterdag hulp bieden en ook William zal zo nodig bijspringen. 
Ze begint officieel per 1 januari; ze gaan echter de eerste twee weken met vakantie.  
Vanaf half januari zal ze zien wat er naast de vaste activiteiten nog meer in het vat zit voor 
haar in ’t Durpsuus. 
Petra heeft er heel veel zin in om mensen te gaan ontmoeten en hoopt veel gezelligheid te 
bieden in ’t Durpsuus voor de bewoners van Nisse. 
  

 
 
 
 
 
 

De Meidoornschool 

Op de Meidoorn zijn we al langzaamaan halverwege het schooljaar 
aan het raken. Dat houdt in dat er een hele spannende tijd is aan-
gebroken voor de kinderen. Sinterklaas is weer in het land! Vol ver-
wachting klopt ons hart! De Sint heeft wat pech gehad onderweg, 
Pakjesboot 12 is gezonken. Gelukkig stond zijn vliegtuig klaar. De 
Goedheiligman heeft ook als groot cadeau goed nieuws meege-
bracht vanuit Spanje. U heeft het vast al kunnen lezen in de Bode, 
maar ons nieuwe lokaal mag gebouwd worden! Het is nog even 
wachten op de goedkeuring van de tekeningen van de architect, 
maar dat moet helemaal goed komen. Het thema waar we mee 
gestart zijn na de herfstvakantie is rondom vuur. We zijn met van 
alles bezig, in de onderbouw met de brandweer, groep 3 tot en met 5 is bezig met de manier waarop verschillende dieren 
zich warmhouden en de bovenbouw is bijvoorbeeld bezig met brandwonden. Dit is zomaar een greep uit alle onderwer-
pen die we behandeld hebben en gaan behandelen de komende weken. Om af te sluiten willen we u nog inlichten over 
de textielcontainer die vanaf week 49 op ons plein komt. Elke kilo textiel levert ons geld op. Daarvan kunnen wij ons plein 
onderhouden. Het project heet gepast: “Textiel eruit! Groen erin!”. Dus dorpsbewoners stort uw kledingzakken vooral in 
onze textielcontainer.  
 
 ZAKLOOP 
Gemoedelijke editie van de Zakloop  
 
Hoewel bij veel hardloopwedstrijden het aantal deelnemers wat terug liep, bleek dit voor de Zakloop niet het geval.  
Met 450 hardlopers, deed deze editie niet onder aan voorgaande edities. En dat terwijl het weer toch zeer twijfelachtig 
zou zijn. De Zakloop valt ook traditioneel in het laatste weekend van November, dus wellicht houdt een ieder hier al enigs-
zins rekening mee. Uiteindelijk bleek het ook helemaal niet zo’n verkeerd hardloopweertje, niet zoveel wind en een hoge 
luchtvochtigheid zullen we maar zeggen.  

Het aantal hardlopers viel dus niet tegen, maar ook zeker het aantal vrijwilligers 
niet. Alle posten waren goed bezet en mede daardoor kreeg de organisatie weer 
veel complimenten, voor de goede zorgen. Nadien werd er nog gezellig na  
geborreld in ’t durpsuus, waar ook al weer werd gedroomd over een mooie  
editie van de Meidoornloop, wellicht met muziek en andere leuke activiteiten. 
Ons nieuwe lid, Daniel Krijger, had er alvast wel oren naar. 
Tot in mei!  
Groeten van de Zaklopers  
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TON  
 
We zijn dit jaar weer ouderwets enthousiast gestart met het T.O.N. seizoen. Geen be- perkingen en dus een agen-
da vol leuks! Daarnaast kan het niemand zijn ontgaan dat we dit jaar ons 50 jarige bestaan hebben gevierd. Op 24 en 25 
september was het daarom feest op het sportveld en werden allerlei activiteiten van de afgelopen 50 jaar nog eens in 
het zonnetje gezet. Geweldig dat oprichters Leo Bakker en Louis Lokerse en oud voorzitter Wim de Smit aanwezig kon-
den zijn. Leo en Wim verzorgden de opening en toen kon er bijna 24 uur gevierd worden dat de T.O.N. al 50 jaar een 
actieve vereniging op ons mooie dorp is. Wij zijn er trots op en iedereen die aanwezig was ook. Wat een feest. Het is niet 
in zo’n klein stukje te omschrijven, maar voor ons was het ‘gewoon’ echt het Nisse gevoel. Samen zorgen dat zo’n feestje 
mogelijk is en dan genieten van dat feestje met elkaar.  
Een tijdlijn wandeling (langs 50 jaar T.O.N in foto’s,  kranten artikelen en tekst), een springkussen, schminken, knutselen, 
broodjes bakken, bingo voor jong en oud door onze eigen José, foto’s en materialen van diverse hoogte punten uit al 
deze jaren, een barbecue met zelf meegebracht vlees en groente, kinderdisco, avondspel, verhaaltje bij het kampvuur 
en blijven slapen zoals vroeger op het T.O.N. kamp, een pubquiz met allerlei weetjes en opdrachten rondom de Trim en 
Onspanningsclub Nisse en tot slot een feestje tot in de late uurtjes in die geweldige feesttent.  
Diverse feestgangers bleven slapen in hun tent, caravan of camper en werden ’s ochtends sfeervol gewekt met een 
nummertje van Jan Smit, daarna door met de ochtendgymnastiek waar ook het bokspringen niet mocht ontbreken, 
want dat was de activiteit waar het allemaal mee begon bij de T.O.N. De zon scheen inmiddels volop en met een grote 
club genoten we van het ontbijt. Fantastisch dat er daarna nog zoveel mensen hebben geholpen om alles weer op te 
ruimen. ’s Middags was er niet meer te zien dat er een feestje had plaatsgevonden. Wij zijn trots op de T.O.N. en danken 
iedereen die er voor heeft gezorgd dat we dit feestje konden vieren! Heb je dit geweldige jubileum nou gemist of wil je 

nog een keer nagenieten? Kijk dan op: https://youtu.be/
Vhk8nqGQ27g   
of scan de QR-code:  
 
Na het 50 jarige jubileum kwamen de vaste 
activiteiten weer op gang. Zo is de bingo be-
gonnen en was er al een kleuterknutsel. Ze maakten lampi-
onnen waarmee ze ‘s avond een rondje over het dorp kon-
den gaan. Dat rondje was niet zomaar een rondje het was 
een heel griezelig rondje. Die avond kon je zomaar heksen 
tegenkomen, dansende skeletten, griezelige beesten en 
andere duistere figuren. Gelukkig was er ook allerlei lek-
kers te vinden onderweg, waardoor de zenuwen nog een 

beetje onder controle gehouden konden worden. Niet alleen de kleuters liepen die avond een rondje, maar ook de mid-
denbouw griezelde over het dorp en zelfs een stuk daarbuiten. De 
bovenbouwers en middelbare scholieren gingen zelfs ver buiten 
het dorp op pad en je snapt dat het voor hen helemaal spannend 
gemaakt werd. Het was super om weer een spooktocht te kunnen 
organiseren samen met de SOOS en fijn dat al die spoken mee-
werkten en dat er zoveel dorpsgenoten de route hebben aange-
kleed door bij hun huis wat lekkers en/of spannends neer te 
zetten. Een verbeterpuntje is het opbergen van de snoeppapiertjes 
in jaszakken van de lopers, want daar vonden we er nu wel erg 
veel van op de grond de volgende dag. 
 

Daarna gingen we door naar de mosselavond. Op vrijdag 25 november kwamen er meer dan 60 eters genieten in ’t 
Durpsuus van de lekkerste mossels, frietjes, salade, stokbrood en voor de niet mosselliefhebbers lekkere snacks. Ook dat 
was weer een heerlijk samenzijn van jong en oud. Tijdens het eten werden ook foto’s van het 50 jarige jubileum getoond 
en na afloop werden er mossels per opbod verkocht. Uiteindelijk werd er zelfs nog een polonaise gelopen in ’t café. 
Kortom weer een ouderwets gezellige mosselavond.  
 

De komende T.O.N. activiteiten mogen ook al in de agenda:  

BINGO 19-20 u in ‘t Durpsuus voor iedereen vanaf groep 1 op  
* 13 januari ( ongeluksbingo) * 3 februari * 3 maart  en * 14 april  2023 
 

https://youtu.be/Vhk8nqGQ27g
https://youtu.be/Vhk8nqGQ27g


 

 

20 Januari  Knutselen voor onze jongste leden (kleuters) op vrijdagmiddag van kwart over 2 tot 
kwart over 3 en in de avond voor middenbouw  (groep 3-t/m 5) van 19-20u. in ‘t Durpsuus.  
Geplande gezamenlijke activiteiten met de Soos 
16 December  Een kerststukje maken en uitdelen op ’t durp, vanaf groep 4. 
17 Februari  Carnaval in ’t Durpsuus 
Naast deze activiteiten zijn we nog veel meer aan het plannen. We willen o.a. de badminton weer 
herstarten, de jaarlijkse film en friet avond komt natuurlijk ook weer langs en we denken nog aan een 
solextocht, dus houd onze facebook pagina en je mail in de gaten zodat je niets mist.  
Ben je nog geen lid van de T.O.N. (a €15,- per jaar) maar wel nieuwsgierig? Mail of bel gerust voor 
meer informatie  
nisseton@hotmail.nl of 06-10785200 
Wij hopen velen van jullie te zien tijdens een van onze activiteiten! Groetjes van het T.O.N. Bestuur! 
Gert, Remco, Bram, Esther, Marian, Agnes en Rosanne 

Juulz 
Julia heeft samen met haar moeder Natasja de schoonheidssalon Juulz Spa&Beauty 
op de Zuidweg 2 in Nisse. 
Eerder had Julia de salon aan huis bij haar ouders toen ze in Goes woonden , dus 
vanzelfsprekend verplaatste de salon mee naar de nieuwe woonplek van haar ou-
ders in Nisse. Julia is al zeven jaar schoonheidsspecialiste en doet schoonheidsbe-
handelingen met het merk Alcina en de Bioslimming met het merk Provence cosme-
tics 5D From Paris voor gezicht en hals. Bioslimming is ook een detox behandeling 
voor het lichaam, wat een strakkere huid moet opleveren. Verzorging van wenk-
brauwen is ook onderdeel van hun dienstverlening. 

Natasja doet alleen de bioslimming behandeling, 
maar hoopt in mei klaar te zijn met de cursus 
schoonheidsspecialist. De salon is de enige in 
Zeeland die deze behandelingen doet. 
Klanten heeft de salon voornamelijk door mond op 
mond reclame. Hun persoonlijke aanpak met het 
doel om de klant blij en “verjongd” de salon te laten 
verlaten levert een trouwe klantenkring op. In Coro-
na tijd was Julia zwanger en dat kwam eigenlijk goed 
uit aangezien door de lockdown ze geen klanten kon behandelen.  
De samenwerking tussen moeder en dochter gaat heel soepel.      
Julia werkt nog twee dagen op het bedrijf  van haar vader en zodoen-
de kunnen ze de salonruimte goed verdelen onderling. 
De ambitie van Julia en Natasja is om cursussen te blijven volgen, 
zodat ze op de hoogte blijven van de nieuwste cosmetische            
behandelingen op dit gebied. 

 

 

Haken en breien 
 De commissie van de Rommelmarkt wil starten met een groep 

enthousiaste mensen om te gaan haken en breien. 
Omdat het fijn en gezellig is om deze vaardigheid met elkaar te 
delen, willen we op een vaste avond afspreken in ’t Durpsuus 
bijvoorbeeld 19.30 – 21.30 uur. De planning is om dit te starten 
na 15 januari. Meld je aan bij Judith, judithook@hotmail.com 
of  Nicolette, nicolettekolker@hotmail.com 

Judith en Nicolette 
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Werkgroep duurzaam Nisse 

In de nabije toekomst zullen leden van deze werk-

groep de mogelijkheid hebben om een warmte-

scan te maken van woningen in Nisse .  De ge-

meente Borsele heeft hiervoor een speciale warm-

tebeeldcamera aangeschaft .  Ben je geïnteres-

seerd;  meer info hierover vind je op de website 

https://www.nisse-info.nl/ 

mailto:nisseton@hotmail.nl
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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 
  

Modevakschool 
  
 
 
 

 
 
 
                                   

G. Bosman en Zn. /KTCC 
 
 
 
 

Kaasboerderij Ter Nisse 
 

 
Thoen Engineering 

 
Webhosting en SEO-vraagstukken 
 
   

          DEZE BELEVENISSEN IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTAANDE BEDRIJVEN 

 
 
 

 

Gitaarles 

Wil je gitaar leren spelen? Of ietsje beter gitaar leren spelen? Ik denk dat ik je wel kan helpen.  
Ik vraag er een kleine vergoeding voor, dat ik doneer aan een goed doel. 
Rob van Soest, vd Poest Clementstraat nr 25; 0620664398 
P.s. In de volgende Belevenissen een interview met Rob over zijn nieuwe band the Niss  
(en dat vinden wij natuurlijk een mooie naam). 

Muziek Festival Nisse 
Op vele manieren zorgen vrijwilligers ervoor dat het Muziekfestival slaagt.  
Omdat we dat enorm waarderen en iedereen willen bedanken, is er in de 
koude maanden ook een moment dat we elkaar kunnen ontmoeten. Dit keer 
hadden we een brunch in de Mariakerk op zondagmiddag 20 november. Sa-
men eten en drinken, altijd goed.  

Na 14 uur waren ook niet-vrijwilligers welkom. Wat een gezellige middag! En 
heel goed om iedereen  van ’t durp weer te zien.  

Én mooi dat zich weer nieuwe vrijwilligers aangemeld hebben! 

 

Editie 2023 van Muziekfestival Nisse staat al gepland. Net als voorgaande ja-
ren in het 3e weekend van juli.  

Zet het in je agenda: 14-15-16 juli. 

 

Hou je goed, gezond en warm! 

Wij wensen jullie alvast een heel mooi 2023! Kees, Marian, Cecilia en Ron 
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