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Zwerfafval 

VAN DE REDACTIE 

Help zwerfafval opruimen! 
Dit jaar, bestempeld als het ‘Zeeuws jaar van het 
afval’, stelt de gemeente in ieder dorp een opruim-
set voor zwerfafval beschikbaar. Deze zijn meestal 
in de dorpshuizen op te halen. Ook in ’t Durpsuus 
in Nisse is er sinds kort zo’n opruimset aanwezig.  
 
Deze bevat: 
- 8 grijpers ( 5 groot en 3 klein) 
- 8 hesjes ( 5 groot en 3 klein)  
- 2 sets afvalzakken.  
Handschoenen zijn om hygiënische redenen niet 
bijgevoegd, omdat deze snel vies kunnen worden 
en dan niet meer uitleenbaar zijn.  
Inwoners kunnen via het Durpsuus de set reserve-
ren, deze ophalen en na de opruimactie weer  
inleveren.  

Carel ter Linden in Nisse 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om 
een lezing in de Grote-of  Mariakerk van Nisse te  
organiseren. Deze zal worden gehouden door de 
bekende predikant Carel ter Linden.  
De lezing staat gepland op 14 mei. Onderwerp zal 
zijn de verborgen boodschappen in de Bijbelse 
verhalen.  
Ter Linden geeft een zeer persoonlijke en boeiende 
uitleg van een aantal Bijbelverhalen die hij ook 
heeft gegeven in een serie korte presentaties op 
de radio.  
 

Reserveren of ophalen kan tijdens openingstijden. 
Het opgehaalde zwerfafval: 

• neem je mee naar huis voor de eigen afvalbak óf,  
     als het veel is 

• laat je het thuis ophalen door de gemeente via de  
buitenbeterapp op de smartphone of via de website 
www.borsele.nl door ‘melding openbare ruimte’.  
Help mee Nisse en omgeving schoon te houden! 
 
 

Deze zijn inmiddels eveneens in boekvorm verschenen 
onder titel “Bijbelse Miniaturen”. De lezing wordt georga-
niseerd om geld in te zamelen voor het onderhoud van de 
kerk.  Een zaak die zeker de inwoners van Nisse ter harte 
zal gaan. 
 
Voor nadere informatie, zie de komende publicaties  
hierover in de pers. 
Namens het organiserende comité, 
Willem Lengton. 

We kijken uit naar een mooi voorjaar.  
Na een gezellige nieuwjaarsborrel, die volgend jaar 
weer herhaald zal worden en hopelijk weten dan 
nog meer dorpsgenoten ’t Durpsuus te vinden. We 
zijn blij dat de van de Poest Clementstraat weer 
goed begaanbaar is en er mooi uit ziet. De wethou-
der heeft beloofd dat de Vaete binnenkort aan de 
beurt is voor de zo nodige renovatie.  
 
Intussen biedt het Durpsuus elke woensdag de 
‘aanschuiftafel’, waar wekelijks zo’n 10 dorpsbewo-
ners aanschuiven voor een heerlijke maaltijd.  
Helen Dirks levert het leeuwendeel aan het bereiden 
van een heerlijke maaltijd in samenwerking met 

Suus en Micha. Het is een mooie gelegenheid om ken-
nis te maken met mensen, die je anders niet tegen 
komt in het dorp. 
 
U vindt alvast de aankondiging van een bijzondere 
lezing op 14 mei van Carel ter Linden. We hopen weer 
veel mensen te ontmoeten bij de diverse activiteiten! 
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De Drieweg moet veiliger 
Als het om de verkeersveiligheid gaat is de Drieweg de 
grootste zorg. Opnieuw heeft de dorpsraad aandacht  
gevraagd voor de onveiligheid op de Drieweg. 
De gemeente gaat een Gemeentelijk Vervoer en  
Verkeersplan GVVP opzetten.  De dorpsraden zijn hier-
over gehoord. De dorpsraad Nisse heeft een schriftelijke 
reactie opgesteld.  
De Drieweg die het dorp Nisse doorkruist is het belang-
rijkste knelpunt als het gaat om verkeer en de verkeers-
veiligheid in en rond Nisse. Belangrijke oorzaken zijn de 
snelheid van het verkeer op de Drieweg en het gegeven 
dat de weg het dorp passeert en op twee plaatsen een 
andere weg kruist. Op de Drieweg gelden op een relatief 
korte afstand verschillende maximum snelheden. Vanuit 
het oosten eerst 80 km, dan een paar honderd meter  
60 km per uur, daarna weer 50 km per uur en bij het  
verlaten van de bebouwde kom richting Heinkenszand 
weer 80 km per uur. 
Verkeersmetingen hebben laten zien dat de maximum 
snelheid zeer fors wordt overtreden. Enkele tientallen 
weggebruikers passeren de 50 km zone, en dus de  
kruising met de Gerbernesseweg met een snelheid van  
80 of zelfs meer dan 90 km per uur.  

De voorbereidingen zijn gestart om voor de 45ste keer op 

zaterdag  6 juli weer  een succesvolle rommelmarkt te or-

ganiseren. 

                                                                       
  

 

 

 

Het afgelopen 

jaar heeft het rommelmarktcomité afscheid genomen van 

3  leden. Miep Spruit, Charles Tempelman en                  

Gerard Toorenaar.  Dank voor hun jarenlange inzet binnen 

het comité. 

Het rommelmarktcomité bestaat nu uit Hanneke Louws , 

Adrie Mol, Erik de Boer en Monique van Rooij.Een nieuw 

comitélid is zeker welkom om ons team te versterken!  

Interesse ? Laat het ons weten via Hanneke Louws  of on-

derstaande mail. 

Oproep planten en stekjes kweken 
Één van de items om de opbrengst deze editie tot een 
succes te maken is de plantenkraam nieuw leven in te  
blazen. In het verleden werd er gestekt en gekweekt door 
velen uit het dorp om de plantenkraam te vullen voor de 

Jubileum 45e Rommelmarkt 

Dorpsraad Een levensgevaarlijk situatie dus! Bij de kruising met de Zuidweg 
is de situatie vergelijkbaar. 
Bij de herinrichting van de Drieweg enkele jaren geleden heeft 
de dorpsraad al gepleit voor een aantal voorzieningen; 

• Het plaatsen van een rotonde op de kruising Drieweg/
Gerbernesseweg, 

• Als de rotonde niet mogelijk is dan willen we snelheid rem-
mende maatregelen en een veilige oversteekplaats voor 
voetgangers en fietsers, 

• Snelheid remmende maatregelen bij de kruising Drieweg/
Zuidweg, 

• Op het hele traject langs Nisse, de maximum toegestane 
snelheid terugbrengen naar 50 km, 

• Handhaven van de snelheid op de Drieweg. 
Van al deze wensen is niet veel terecht gekomen. De rotonde is 
er niet gekomen, de snelheid beperkende maatregelen werken 
niet, er is geen veilige oversteekplaats. De maximum snelheid is 
niet aangepast en van handhaven is geen sprake. 
Gesprekken over de problematiek met verantwoordelijke wet-
houders, burgemeesters en de wegbeheerder hebben geen  
positief resultaat gehad. 
De dorpsraad is van mening dat onze wensen rond de Drieweg 
rechtvaardig, juist en uitvoerbaar zijn. Wij begrijpen niet dat de 
verantwoordelijken voor de verkeersveiligheid op de Drieweg 
niet met initiatieven komen om de genoemde problemen op te 
lossen. 

 

rommelmarkt. Graag roepen wij u op 
om  met zijn allen de groene vingers 
te laten werken, zodat we op zaterdag 
6 juli een ruim assortiment planten en 
stekjes kunnen verkopen op de rom-
melmarkt.  
 
Oproep vrijwilligers 
De rommelmarkt kan alleen voortbestaan als er vrijwilligers zijn 
die zich willen inzetten voor deze legendarische activiteit.  
Als u nieuw op het dorp bent of al langer dorpsbewoner bent en 
u voelt dat nu de tijd rijp is om te helpen……….wij willen graag 
ons vrijwilligersbestand uitbreiden. Wellicht heeft u vrienden of 
familie elders wonen die graag een handje toesteken. Wij horen 
het graag.  Er zijn diverse taken beschikbaar variërend van  
spullen ophalen,  sorteren, opbouwen, bewaken, verkopen, 
afbreken en opruimen.    
                                                              
Nu al spullen voor de Rommelmarkt 
Als u uw spullen voor de komende Rommelmarkt in Nisse nu al 
kwijt wil omdat ze bijvoorbeeld in de weg staan is een telefoon-
tje naar Adri Spruit: 0113-649430 of Adrie Mol 0113-649525 
genoeg. Dan staan ze na afspraak voor de deur om die spullen 
op te halen. Maar geen orgels, encyclopedieën, zonnehemels, 
vlakglas of grote TV-toestellen. 
Contact 
Voor vragen of meer info neem gerust contact op. 
Hanneke Louws    telefoonnummer:   0619223345 
Mailadres:  rommelmarktnisse@outlook.com                                                            
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Zo, ineens is er alweer een jaar voorbij! In dat jaar hebben we 
in ‘t Durpsuus van alles beleefd. 
        In de eerste wintermaanden leren we de gezichten en 
het ritme van de vaste groepen kennen: wanneer komen de 
kinderen van de basisschool gymmen, wanneer is er honden-
training, dansles, koersbal, biljart, badminton, schieten, bingo 
en knutselmiddag? Hoe heten al die mensen en wat hebben 
ze allemaal te vertellen?  
        Nou, behoorlijk wat! Gedurende het jaar verzamelen we 
de mooiste uitspraken van bezoekers op papiertjes, die we 
aan de muur plakken. Grappig, mooi Zeeuws of leuk over 
vroeger, van alles komt er aan de muur. Een bijvoorbeeld: 
“Vroeger, toen betekende d‘n gulden nog wat. Daar lag je dag 
en nacht krom voe!”, aldus een lid van de ouderensoos. Maar 
ook voor de euro moet gewoon gewerkt worden, leren we dit 
jaar.   
         In de loop van de lente bereiden we ons voor op de gro-
tere evenementen:  Koningsdag, de Meidoornloop, The Ride 
for the Roses, het muziekfestival en de rommelmarkt.                                                                                        
Ondertussen kabbelt de rest ook door, en faciliteren we  
verjaardagsfeesten, babyshowers, barbecues, vergaderingen 
en andere bijeenkomsten. 

 De maand mei is als een onverwachte vloedgolf, die ons 
dwingt om heel vlug te leren surfen. Niet alleen ons terras is 
geregeld volledig afgeladen met wandelaars en fietsers, maar 
soms zit daarnaast ook nog het café binnen helemaal vol - en 
dat bij 25 graden! 
          Dat bewijst maar hoe onweerstaanbaar de Zak van  
Zuid-Beveland eigenlijk is, zo in het voorjaar. Niet alleen voor 
Zakkers zelf: uit gesprekjes met de gasten blijken er mensen  
uit heel Nederland, België en Duitsland naar de Zak af te reizen 
en zelfs wat Britten en Amerikanen. En geef ze eens ongelijk! 
De eerste heerlijke zomerse dagen, en dan de gemoedelijkheid 
van kronkelige dijkjes, rustige wegen, de geur van bloesem en 
vergezichten vol glanzend gras. De Zak is mooi!  
         In de zomervakantie is het even wat rustiger voor ons: de 
vaste groepen vieren vakantie, veel Nederlanders zijn in het 
buitenland, en de buitenlanders zitten nu liever aan het strand. 
In het najaar neemt de bedrijvigheid weer toe, en vormen zich 
plannen voor de winter. Zo beginnen we met de Aanschuiftafel 
op woensdagavond, een toegankelijk driegangenmenu voor 
een leuke prijs, en plannen we om vanaf januari te starten met 
yoga,- en meditatielessen. 
        Al gauw is het jaar weer om en is het tijd om te reflecte-
ren. Alle citaten worden van de muur gehaald en in een map 
geplakt. We kijken terug op een mooi jaar, vol leuke groepen, 
gezellige momenten en hard werken. 
     Suus en Micha 
   

‘t Durpsuus 

Nieuwjaarsborrel 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 12 januari werd van 16.00 tot 18.00 uur de jaar-
lijkse Nieuwjaarsborrel gehouden in t Durpsuus.  
De voorzitter van de Dorpsraad, Dick van Gelswijk, heette 
iedereen welkom en verwees nog even fijntjes naar het lang-
durige onderhoud van de van de Poest Clementstraat. Het 
resultaat mag er echter zijn. De Dorpsraad heeft ook nog ac-
tie ondernomen naar de Gemeente toe voor het verbeteren 
van de Vaete, die wat mankementen vertoont.  
Marga van der Plasse was als ‘dorpswethouder’ aanwezig 
vanuit de Gemeente Borsele en benadrukte, dat Nisse een 
mooi dorp is met zeer betrokken dorpsbewoners. Zo’n nieuw-
jaarsborrel wordt, voor zover zij weet, in geen enkel ander 
dorp gehouden. Met ongeveer 50 dorpsgenoten hief zij het 
glas op een mooi 2019!  
 
Er werd nog een prijsvraag gehouden. De bedoeling was om 
in een tekening met diverse afbeeldingen zoveel mogelijk 
spreekwoorden en gezegden te ontdekken. In diverse groep-
jes werd druk overlegd welke dat zouden kunnen zijn.  

Eén groep had er maar liefst 44 bedacht. Jammer genoeg 
kon de jury deze niet allemaal goed rekenen.  
De prijs ging naar Ria Lengton, Roswita Leuchter en Jaantje 
Lokerse; gefeliciteerd dames! 

Bijgaand sturen we de tekening. Wellicht vind je er nog 
meer; het kunnen er zo’n 35 zijn. 
 

 
"Ik wil iedereen heel hartelijk be-
danken voor de kerstbomen die ik 
heb mogen inleveren bij de ge-
meente. Ik ben super trots!  
Tot volgend jaar!  
Dankjewel,  
Lucas Wondergem, Schuurhoek 1" 



 

 

        
 
 
 
In het biljartzaaltje van ‘t Durpuus werd het afgelopen jaar op woensdag- en vrijdagmiddag 12.723 keer de keu gehanteerd 
door de zes leden van de biljartclub van de ouderensoos. Met als gevolg dat er 10.653 maal  een carambole werd gemaakt 
in de categorie libre en éénband-stoten. Dat leverde een collectief moyenne op van 0,84. 
Een hoogtepunt vond plaats op 11 juli toen Lou Matthijsse met 83 caramboles in twee uur een persoonlijk record van maar 
liefst 2,76 behaalde. Hulde! 
Uitroepen en kreten waren tijdens het biljarten niet van de lucht. 
Bij hooggespannen verwachting: ‘Jjjjjjjjjjjnee!’ 
Bij teleurstelling:    ‘Ach, te dikke. Ik had beter motte mikke’ 
Bij een gelukstreffer van een ander  ’An kunde was der glad niks bie, hé?’ 
Bij verbazing:                                    ‘Krijg nou tiete!’ 
En na nauwkeurige observatie:           ‘Rakelings mis!’ 
Libre       Eénband-spel 
Lou Matthijsse  1,51     1. Lou Matthijsse   1,14 
Erik de Boer  0,89     2. Gerard Toorenaar  0,67 
Geerard Toorenaar 0,84     3. Erik de Boer                     0,66 
Dries van der Poest Cl. 0,71     4. Dries van der Poest Cl.       0,43 
Hannes Fierloos                0,56     5. Hannes Fierloos                   0,36 
Andries Steketee             0,39     6. Andries Steketee                  0,31 
 
 
Bij koersbal dient men met z’n tweeën, om de beurt, ieder vier 
grote ballen (in de vorm van een soort Edammer kaas) zo dicht  
mogelijk naar een kleine witte bal te rollen die een eind verder op 
een lange, groene mat ligt. De werper van de ballen die uiteindelijk 
het dichtst bij het witte balletje komen te liggen, krijgt voor ieder 
van die ballen een punt.  
Zo kwamen de negen deelnemers tezamen 141 keer aan de beurt.  
Zij  kregen daarvoor in het totaal 1.826 punten met een collectief 
gemiddelde  van 12,95.   
 
Uitslagen: (2de helft jr.)   beurten    punten 
Jaan Schreuder        18,59        17     316    
Hannes Fierloos      16,15    20            323  
Janny Geluk:  14,37        19            273            
Jaantje Lokerse:  12,84        19            244 
Saar Heerentals: 12,53        15            188 
Andries Steketee:     11,83          6              71 
Koos van Westen: 11,00        11            121          
Andries Weststeijn      9,72        18            175  
Louis Lokerse:       7,19        16            115  
                                                                     
      Erik de Boer  
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Tramper Goes b.v. 

Springer en Koens 

Etos Heinkenszand 

G. Bosman en Zn. 

William Hoondert, meesterkapper 

Thoen Engineering 

Fa De Muynck/AMZ 

De Akkerwinde, Windekind 

Beenhakker & Traas 

Schoonheidssalon Beau Courtin 

Kaasboerderij Ternisse 

Erica´s Salon 

Autobedrijf de Krijger VOF 

Boerderijwinkel Poelzicht 

Megamix 

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven; 

EHBO 

Ouderensoos 


