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TON 

NISSE SCHOON? 

 
 

Carnaval 
Op vrijdag avond 1 maart werd  
t Durpsuus omgetoverd tot een heus car-
navals kasteel. Alle hofdames en ridders uit 
en rond Nisse kwamen gezellig feesten. 
iedereen was fantastisch verkleed. Een 
avond vol polonaise, spelletjes en muziek. 
In de portretzaal werden mooie foto's ge-
schoten van zelfgemaakte versierde pos-
ters. Bedankt kleine knutselaars!!  
 

Wat staat er nog op de agenda? 
5 april gaan alle kinderen van de T.O.N en 
Soos Film kijken en friet van tafel eten. 
12 april Wordt er een mooi voorjaarsstuk 
gemaakt  en voor de laatste keer dit sei-
zoen geknutselt. 
19 april laatste keer Bingo dit seizoen. 

Dat Nisse een van de mooiste dorpen is in Zeeland 
en de mooiste in Zuid Beveland, daar is iedereen het 
wel over eens. Maar is het ook het schoonste dorp?
Daarover zijn veel twijfels. Zeker bij de mensen die 
een wandeling maken in en vooral in de omgeving 
van het dorp. Veel zwerfvuil, plastic, lege bier- en 
frisdrankflessen en blikjes; er ligt van alles op straat 
en in de berm. Soms hele vellen plastic. Dat moet 
anders en dat kan beter. De gemeente heeft per 
dorp materiaal beschikbaar gesteld om het zwerfvuil 
op te ruimen. De dorpsraad neemt het initiatief om 
de opruim actie te organiseren. 
Dat doen we als volgt: 

• We nodigen u als dorpsbewoners uit om mee 
te doen. 

• Samen met diegene die zich aangemeld heb-

ben stellen we een datum en tijd vast. 

• Wij maken een route van ongeveer een uur.  
Als in overleg wordt besloten langer te lopen 
mag/kan dat ook. 

• We starten bij het ‘t Durpsuus. Daar is materi-
aal (grijpers en zakken). Handschoenen moet je 
zelf meenemen. Om reden van hygiëne kunnen 
we die niet beschikbaar stellen. 

• We eindigen weer bij ‘t Durpsuus. Dan staat de 
koffie klaar met wat lekkers erbij. 

• Wij vragen de gemeente om de zakken op te 
halen. 

Wil je mee doen? Reageer via de mail  
nicolettekolker@gmail.com 
De eerste paar vrijwilligers hebben zich al aangemeld. 
Doe ook mee!  
 
De Dorpsraad. 

27 april Koningsdag Ter land, Ter lucht en Ter 
vaete.  spel  op het plein, toren beklimmen en  met 
je mooiste vlot op de Vaete en daarna Bbq bij het 
Durpsuus. flyer volgt! 
14, 15 en 16 mei wandeldriedaagse:  
elke dag 5 km rond het dorp! 
Meer info over de TON, de activiteiten?  
Nisseton@hotmail.nl  of 06-10785200 (Agnes) 

14, 15 en 16 mei 

Wandeldriedaagse 

HAPPYVINYLDISCO 
Op 16 februari was het weer een gezellige 
drukte in T Durpsuus.  
Bij de happyvinyldisco kwamen er diverse 
hits uit iedereen zijn discotijd voorbij. 
Dj Luca en Mayk maakte er voor de kin-
deren een super disco van. 
Met zanger Ron en verschillende dj’s was 
het feestje compleet. 

mailto:Nisseton@hotmail.nl
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Op 14 mei 2019 houdt dominee Carel ter Linden om 
19.30 uur een lezing in de historische Mariakerk in Nisse. 
Zijn nieuwste boek, “Bijbelse miniaturen”, staat centraal. 
 

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze 
cultuur, meer dan veel mensen beseffen. Ze zijn niet het 
exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het  
cultureel erfgoed van onze samenleving. In “Bijbelse  
miniaturen” laat Ter Linden op een boeiende en verras-
sende manier de verborgen boodschappen zien van deze 
oude verhalen. Verhalen die hun betekenis voor ons  
leven en de wereld van vandaag nergens verloren heb-
ben. 
Vorig jaar bundelde de Haagse emeritus-predikant de 
wekelijkse radio-overdenkingen die hij in het vooraf-
gaande jaar hield. Het zijn miniatuurtjes maar telkens 
wordt de kern van het bijbelfragment geduid voor men-
sen van nu of ze nu wel of niet gelovig zijn. Tijdens zijn 
lezing neemt Ter Linden ons mee in de unieke, niet-

Festivalweekend Nisse 19, 20 en 21 juli 2019 
 
Vrijdagavond - Muziek in Nederlandse streektalen en dialecten 
Zaterdag - Het dorpsplein vol muziek, markt met lekkere 
Zeeuwse producten en Hippe Markt. 
Zondag - Retrofestival met rock & roll muziek, oldtimers en vin-
tagemarkt 
 
Om het muziekfestival in Nisse te organiseren zijn heel wat vrij-
willigers in touw. De meesten daarvan komen uit Nisse en zijn al 

jaren voor het 
festival actief. 
Zonder die be-
trokkenheid zou 
er geen festival 
mogelijk zijn in 
ons kleine dorp.  

Maar voor wie niet meehelpt: Wat doen die vrijwilligers alle-
maal? 
Op- en afbouw, bemensen van de toegang naar het plein en de 
kaartverkoop, verkoop van koffie, verkeersregelaars verwijzen 
auto’s naar de parkeerplaatsen buiten het Dorpsplein, foto’s 
maken voor social media, lichtsnoeren ophangen, begeleiden 
artiesten, tafels en stoelen neerzetten en schoonmaken, be-
mensen van informatiekraam en verkoop van munten, houten 
panelen plaatsen, schenken van limonade en tappen van bier
(18+), aanleggen kabels licht en geluid, schoonhouden festival-
terrein, plaatsen van dranghekken, zeilen spannen, sponsordoe-
ken ophangen, oldtimers een plaats geven, aansluiten van de 
toiletwagen, toezicht in de kerk, surveilleren op het plein en nog 
heel veel hand- en spandiensten.  
Iets voor jou om mee te doen? 

 Lezing van Carel ter Linden  

historische, beeldende verhalen met een verborgen 
wijsheid die erop gericht is hoe wij mensen kunnen 
leren om met deze aarde en alle leven om te gaan. 
Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en 
met Ter Linden van gedachten te wisselen.  
 

De entree is € 7,50 inclusief een consumptie. De op-
brengst van de lezing komt geheel ten goede aan het 
onderhoud van de historische Mariakerk in Nisse. 
 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Het Paard van 
Troje of de Koperen Tuin of via  
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lezing-carel-ter-
linden-bijbelse-miniaturen-59517834445.  
Of kaartverkoop op de avond zelf in de kerk tegen 
contante betaling. 
 

De kerkdeuren gaan om 19.00 uur open. De lezing 
begint om 19.30 uur. 
 

Alles is bij toerbeurt, als je wilt sta 
je op wisselende plaatsen en 
meestal samen. Er is geen mini-
mum en geen maximum leeftijd 
om vrijwilliger te zijn. Het is de bedoeling dat je minimaal  
4 uur helpt.  
En minstens zo belangrijk: je werkt als vrijwilligers samen, 
je ontmoet veel nieuwe gezellige mensen,  het is vooral leuk 
om te doen! 
Vermeld bij je opgave je voorkeur en hoeveel uur per dag je 
wil helpen. In ruil voor jouw inspanningen krijg je een festival-
bandje waarmee je alle dagen gratis toegang hebt en geniet 
je, afhankelijk van het aantal uren dat je meedraait, van  
verschillende extra's.  
 

Interesse om deel te nemen aan de markt op  
zaterdag of zondag? 
Zaterdag 14-18 uur: Op de Hippe Markt is er een divers en 
creatief aanbod van handgemaakte hippe- of originele pro-
ducten uiteenlopend van sieraden, accessoires, toffe interieur 
items, mode, vintage, en betaalbare kunst.  
Op de Lekkere Markt kun je laten zien, ruiken, voelen, verko-
pen en vooral laten proeven wat er in Zeeland aan lekkers 
gemaakt wordt. Wat wordt er gekweekt op het land of opge-
vist uit het zoute water? 
Zondag = retrodag. Op de vintagemarkt 13-19 uur, worden 
producten verkocht die aansluiten bij het retrogevoel: vintage 
curiosa, vinyl, suikerspinnen, oldtimeronderdelen of –
accessoires, mode uit de jaren 50-60-70. 
 

Vrijwilliger worden/deelnemen of  
meer informatie? Stuur een mail naar: 
muziekfestivalnisse@gmail.com 
(Cecilia Martens) 
 

Muziek Festival Nisse 

mailto:muziekfestivalnisse@gmail.com
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Wat is er nu eigenlijk zo mooi aan het runnen van een dorps-
huis?  
Nou, het is gezellig om je op een plek te bevinden waar Jan 
en alleman voorbij komt - letterlijk en figuurlijk, want één van 
de vaste gasten heet Jan. Die komt 's zomers iedere week op 
z’n scooter naar ‘t Durpsuus om van het uitzicht te genieten. 
Hij is hardhorend, maar hij weet toch altijd binnen pakweg 3 
seconden precies te vertellen welk nummer van Jerry Lee 
Lewis er door de speakers klinkt. Daarnaast is het mooi om in 
het middelpunt van een dorp te zijn. Dat je lopend naar je 
werk kan. Dat je een lid van de ouderensoos kunt bellen om 
te vragen of die een zakje juun meeneemt als ie komt koers-
ballen. En dat daar dan voor de moeite een kleine versnape-
ring tegenover staat.  

Het is mooi wanneer er dorpsgenoten langs komen om hun 
overschot aan walnoten, fruit of tijdschriften met ons te delen.  
Wanneer de buurvrouw een praatje komt maken, de postbode 
z’n flesje komt vullen, een toerist de weg vraagt.  
Wanneer oud-Nissenaren terugkeren naar hun geboorteplaats 
en informeren naar die-en-die.  
Wanneer vaste gasten tips geven over tuinieren. Het is mooi 
om een horde kleuters tegelijkertijd 'Hoi Suus!!!' te horen roe-
pen wanneer de gym begint. Om een tafel vol dames cappucci-
no te schenken en ondertussen te zien wat het voor hen bete-
kent om al 38 jaar samen te dansen en vriendinnen te zijn.  
Om stomme praat te doen aan de bar, om lekker eten te serve-
ren, om allerlei verschillende feestjes mee te maken. Het is 
mooi om naar het topje van de kerk te kijken, wanneer de zon 
bezig is met onder gaan. Zoals een van de gasten het treffend 
verwoordde: “M’n opa zei oaltied: oalles wer ‘te’ voe stit, das 
nie hoed, behalve ‘tevreden’.” 
   

Suus van ‘t Durpsuus 

Open dag Bosman 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

        
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dit jaar wordt de Meidoornloop georganiseerd op zaterdag 11 mei.   
Het is en blijft gewoon één van de mooiste loopjes in Zeeland en trekt dan ook jaarlijks honderden 
hardlopers uit Zeeland en daar buiten.  
Dat we dit elk jaar toch weer voor elkaar krijgen als dat kleine dorpje Nisse, is echt iets om trots op te 
zijn. Dit is alleen mogelijk met een grote club enthousiaste vrijwilligers, welke ons elk jaar weer helpen 
dit evenement tot een goed eind te brengen. Uiteraard is er altijd wat verloop binnen de vrijwilligers 
groep. Schroom dan ook niet om je op te geven  

als vrijwilliger wanneer je je steentje bij wil dragen. Dit kan via in-
fo@meidoornloop.nl 
 
De 7,5 en 15 km starten om 14.00 uur, daarvoor wordt de  
snoepzakloop en poldermijl gelopen door de jeugd.  
We hopen jullie weer allemaal te zien op deze mooie dag als  
hardloper, vrijwilliger of toeschouwer. Ook is het Durpsuus weer 
geopend waar bijzonder lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen 
zijn.       De Zaklopers 
 
 

GEVRAAGD POSTZEGELS 
Hebt U nog postzegels ergens op zolder liggen? 

Ik spaar postzegels en wil ze graag hebben! 
  

ALLES VAN NEDERLAND TOT EN MET HEDEN ook kerstzegels 
  

VERDER VERZAMEL IK DIVERSE THEMA'S 
ZOALS DIEREN, TRANSPORT, VLAGGEN EN WAPENS, KUNST. 

 
  

JULIE VAN DER POEST CLEMENT, DORPSPLEIN 1 TE NISSE. 
TEL. 0113 - 649515 of 06 313 616 93 

Ik kom ze halen, of gooi ze door de brievenbus. Alvast bedankt! 
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De Akkerwinde, Windekind 

G. Bosman en Zn. 

Dutess technical services & support  

Erica´s Salon 

Fa De Muynck/AMZ 

Kaasboerderij Ternisse 

KTCC 

Megamix 

Thoen Engineering 

Tramper Goes b.v. 

 

 

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

EHBO 

23e editie van de Meidoornloop 

 

 

EHBO Nisse 

Vanaf seizoen 2019-2020 
 

Herhalingscursus EHBO: 

In één dag op 18 of 25 januari ’20 of 

6 donderdagavonden van 19:00 – 21:00 
uur (in principe de laatste donderdag 
van de maand) om het EHBO diploma 
geldig te houden. 

 

Basis Reanimatie-AED cursus op: 

Donderdag 16 mei en 20 juni ‘19 

Herhalingscursus Reanimatie-AED op: 

Dinsdag 4 juni en woensdag 12 juni ’19 

 
Voor inlichtingen en aanmelden:  

Email: janniedepundert@planet.nl 

Tel     : 0113 – 56 28 97 

mailto:janniedepundert@planet.nl

