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Heeft U vragen, opmerkingen of ingezonden brieven?
Het contactadres van het bewonersplatform Nispen is:
Secretariaat Bewonersplatform:
Oostmoer 26, 4709 BE Nispen,
e-mail: secretariaat@nispeninfo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.
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NOODOPROEP:
Vrijwilligers
gezocht voor
Dorpshuis Nisipa
Het is u wellicht bekend dat de gemeente Roosendaal flink
gaat bezuinigen op de dorps- en buurthuizen. Ook Nisipa zal
hard getroffen worden.
Dit heeft tot gevolg dat de professionele medewerkers (Jan
en Martje) die nu nog in Nisipa werkzaam zijn daar na 1 juli
aanstaande niet meer actief zullen zijn. Met andere woorden:
ze zijn door het SIW ontslagen.
De politiek gaat ervan uit dat wij meer
zelfredzaamheid tonen. Wij moeten
meer met vrijwilligers gaan werken
en/of de accommodatie commercieel
gaan uitbaten (met andere woorden
onze eigen broek gaan ophouden).
Wij hebben echter wel gekwalificeerde
mensen nodig. Denk met name aan
het servicepunt van PostNL. Ook
deze voorziening, die voor Nisipa wat
extra inkomsten oplevert, dreigt uit
het dorp te verdwijnen!
Reeds eerder (o.a. in Onder de
Toren) hebben wij een oproep gedaan
voor het aanmelden van vrijwilligers
voor de schoonmaak en de bardienst.
Er hebben zich enkele mensen aangemeld voor de schoonmaak. Hiervoor
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onze dank!! Maar voor de bardienst
heeft zich nog niemand opgegeven.
We zoeken vrijwilligers die bardiensten gaan draaien. Zij dienen in het
bezit te zijn van een diploma sociale
hygiëne. Op 14 mei van 09.00 uur
tot 17.30 uur wordt er een dagcursus
en examen gehouden in wijkhuis
de Bergspil (Tolbergcentrum). Dit
is geen moeilijke cursus en er zijn
geen kosten aan verbonden. Wij
zoeken minimaal 20 vrijwilligers
(hoe meer handen, hoe beter het
werk wordt verdeeld). Er kan dan >
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mogelijkheid het dorpshuis deels op
commerciële basis te exploiteren. Ook
hiervoor kunnen belangstellenden zich
aanmelden.
een ‘werkrooster’ voor de vrijwilligers worden opgesteld. Te denken
valt aan 4 uur bardienst per 2 weken,
verdeeld over 2 avonddelen. Het werk
is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om
de vrijwilliger de kans te geven dat hij
of zij toch met zijn of haar vereniging
kan deelnemen aan de activiteiten, zal
de vrijwilliger altijd worden ingedeeld
bij een activiteit van een andere
organisatie.
Een andere mogelijke oplossing is dat
wij een uitbater kunnen vinden, die
het beheer van het dorpshuis Nisipa
overneemt. Deze heeft dan ook de

Een andere oproep die wij als bestuur
van Nisipa aan u richten is dat wij
het bestuur willen verjongen en
uitbreiden. Er komt op dit moment
zoveel op ons af, dat wij dit noodzakelijk achten.
Belangstellenden (vrijwilligers,
uitbaters, bestuurleden) dienen zich
UITERLIJK 1 MEI aan te melden.
KOMEN ER VANUIT DE
SAMENLEVING GEEN
REACTIES, wat betreft aanmelding
voor de bardiensten, of geen reacties
van mogelijke uitbaters, dan zal het
bestuur zich moeten beraden over
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SLUITING VAN HET
DORPSHUIS!
Wij hopen iedereen voldoende te
hebben geprikkeld en rekenen erop
dat de aanmeldingen binnenstromen
voor 1 mei.
Voor meer informatie en aanmelden
kun u contact opnemen met:
beheerder J. Gommers (T 365437,
nisipa1@home.nl), het secretariaat
van stichting Dorpshuis Nisipa
(T 365210 ingeaerden@home.nl), of
een van de andere bestuursleden van
stichting Dorpshuis Nisipa.
Het bestuur van
de stichting Dorpshuis Nisipa
Voorzitter Frans Deelen

Nieuws van de Oranje Stichting Nispen
Viering Koninginnedag in Nispen en herdenking van
de oorlogsslachtoffers op 4 mei aanstaande.
Ook dit jaar zal Nispen op
maandag 30 april aanstaande weer
oranje getint zijn. Oranje Stichting
Nispen heeft een leuk en attractief
programma samengesteld waaraan
jong en oud kunnen deelnemen.
Ballonnen wedstrijd en oranjemarkt
De dag wordt geopend met het
oplaten van de ballonnen. Dit zullen
we doen dit jaar in samenwerking
met het bewonersplatform. Zij
hebben voorgesteld deze feestelijke
opening van de dag te koppelen aan
de opening van het nieuw aangelegde hofje bij de bejaardenwoningen
gelegen aan de Flamingostraat. Dit
betekent dat de ballonnen verkrijgbaar zijn vanaf half tien bij Nisipa en
we vervolgens met de ballonnen in
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optocht naar de Flamingostraat zullen
gaan waar we ze, na aftellen, op zullen
laten. Natuurlijk is er weer een prijs
voor die ballon die het verste komt.
Dit gebeuren betekent meteen de
opening van de traditionele oranjemarkt die zoals elk jaar plaats vindt
op het achterplein van Nisipa. De
oranjemarkt is van tien tot twaalf uur
te bezoeken.
Hang de vlag uit!!!!!
Ook dit jaar hopen we op veel rood,
wit en blauw in Nispen. Onder
diegenen die op deze feestelijke dag
de driekleur aan de gevel heeft hangen
zullen we weer drie prijzen verloten.
Middagprogramma
Vanaf half twee breekt op het N.S.Vterrein weer de sportieve spanning los

met een uitdagende en spectaculaire
sport en spelmiddag. Wie durft de
strijd aan en gaat voor roem en eer!
Opgave geschiedt via formulieren die
verstrekt worden op basisschool “de
Linde”. Iedereen die zich opgeeft
wordt verzocht ook daadwerkelijk om
half twee aanwezig te zijn zodat we
op tijd met het programma kunnen
beginnen. De middag duurt tot
ongeveer vier uur.
Fiets-Bingotocht
En jawel, daar is tie weer, de enige
echte fiets-bingotocht. Dit jaar
opnieuw in het programma. Jong
en oud kan meedoen. Een heerlijke
fietsroute rijden en onderweg uw
meegekregen bingokaart vol maken!
>> lees verder op pagina 5
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Nispense jongeren
bouwen hun eigen huis
Oprichting Startersvereniging
CPO Rozenakker Nispen is een feit.
Donderdag 22 maart 2012 was het eindelijk zover, de starters verenigden
zich officieel in de startersvereniging CPO Rozenakker Nispen.
Notaris Marc Geleijns was deze avond naar Dorpshuis Nisipa gekomen
om samen met voorzitter, secretaris en penningmeester, en onder het
toeziend oog van vele aspirant-leden, de officiële akte te ondertekenen.

Tijdens de vergadering die volgde
werden Maarten Denissen, Petra
Gommeren en Sylvia Peeters officieel
geïnstalleerd als bestuur. Hierna werd
de champagne ontkurkt om de eerste
mijlpaal te vieren.
De naam Rozenakker is een historische verwijzing naar het gebied tussen
Essenseweg en Klokberg en was in
een eerdere bijeenkomst al unaniem
gekozen als naam voor de vereniging.
Het ligt in de lijn der verwachting
dat de straatnaam in het ‘startershofje’ hier straks direct van afgeleid
wordt. Het logo van de vereniging
is ontworpen door Daan Denissen,
Nispenaar, en oprichter van Boemel
Creatieve Communicatie.
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Nu de starters dus als rechtspersoon zijn verenigd, kan er (juridisch)
officieel in overleg gegaan worden
met architect, bouwbedrijf en adviesbureau. Zowel het adviesbureau als
de architect zijn inmiddels vastgelegd.
In Frans Deelen weet de startersverenging zich verzekerd van een zeer
bekwame, nauw betrokken en bovenal
Nispense architect, mede vanwege zijn
enorme inzet voor het project starterswoningen in Nispen de afgelopen
jaren. Daarnaast is adviesbureau
Urbannerdam sinds enkele weken
onze professioneel begeleider op het
gebied van contact met gemeente,
bouwbedrijf en architect.
>>> lees verder op pagina 4
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>>> Samen organiseerden zij 4 april jl. een
eerste workshop voor de starters, om
hun woonwensen voorzichtig vorm
te gaan geven. De avond had een
hoog knutsel-gehalte, maar bracht al
duidelijke wensen op tafel. Dat er in
de groep al een grote eensgezindheid
heerst wat betreft woonwensen,
werd deze avond duidelijk.
Het Bewonersplatform is verheugd
dat de vele uren en discussies met
gemeente en andere belanghebbenden
er uiteindelijk toe hebben geleid dat
de jongeren nu echt zelf aan de slag
kunnen gaan en dat de jongeren zich
(betaalbaar) in het dorp kunnen
vestigen. Het Bewonersplatform
blijft de voortgang van het project
op afstand volgen en zal de jongeren
indien nodig met raad en daad
bijstaan.

Social Media
Het Bewoners Platform Nispen heeft samen met
andere Bewonersplatforms, een cursus social media
gevolgd bij Aramis Allee wonen. Daarop zijn we
gelijk op Twitter en Facebook gegaan. Daar is al een
grote groep Nispenaren actief die er berichtjes of
foto’s plaatsen.
Bent u al op Facebook? Word dan vriend
van Nispen via https://www.facebook.com/
BewonersplatformNispen en zoek daar ook
andere vrienden of bekenden van u.
Het Bewonersplatform Nispen gaat in het najaar 2012
kijken of er behoefte is aan een infoavond over Facebook
en Twitter.
Want ook op Twitter is het
Bewonersplatform Nispen actief:
ons contact is @BPNispen.
Word een volger en ontvang het laatste nieuws als eerste.
Zo kwam al snel door dat er op een bepaald moment een
flitser stond op de #N262, een ander moment een tweet
over de #AWACS: vliegtuigen die aan het oefenen waren
en op een ander moment……tja, Twitter zijn niet wij, maar
dat zijn jullie: de Nispenaren. Dus laat zelf ook weten wat
er speelt!
4

Het Hertenkamp
is weer schoon
De kinderen van de Jeugd Natuurgroep uit Nispen
hebben op woensdagmiddag 28 maart de handen uit
de mouwen gestoken om al het blad en stukken hout
op te ruimen. Het Hertenkamp ziet er weer netjes uit
dankzij de inbreng van de natuurgroep, dit alles onder
leiding van Lydia van Hassel.
Na de werkzaamheden was er een welverdiende frisdrank
voor de kinderen. Wij hopen ook de volgende jaren weer op
jullie medewerking, om zo dit stukje van Nispen netjes te
houden. Vanuit het bewonersplatform bedankt voor jullie
inbreng.
Nog een punt van aandacht voor het volgende. Ondanks
alle goede zorgen die Wim en Grada Otto besteden aan
de herten kan het toch wel eens voor komen dat er iets mis
gaat met de dieren. Wanneer je meent dat er iets mis is
neem dan contact op met een van de volgende personen.
Als eerste Wim Otto tel. 06-53190252 of 0165-365037
Ad Uitdehaag tel. 06-22254324 of 0165-376042
Zij kunnen u dan te woord staan en eventuele stappen
ondernemen. Zo kunnen we samen een mooi en gezond
Hertenkamp houden in Nispen.

bewonersplatform
>> vervolg van pagina 2

Oranje Comité Nispen
Sportief, ontspannend en tegelijkertijd de spanning van mogelijk mooie
prijzen winnen. Voor de kinderen zijn
er de speciale kinderbingokaarten.
Een ieder is welkom vanaf half zeven.
Deelname bedraagt voor volwassenen
€2,50 en voor kinderen €1,De prijsuitreiking geschiedt wanneer
iedereen binnen is en zal worden
opgeluisterd door de vrolijke muzikale
klanken van harmonie St. Caecilia.
U ziet het! Reden genoeg voor
een feestje! U bent allen van harte
welkom.
Herdenking van de
oorlogsslachtoffers
Uiteraard zullen we ook dit jaar stil
staan bij de mensen die om het leven
zijn gekomen door oorlogsgeweld.
Dit doen we op vrijdagavond 4 mei
aanstaande.
Hiervoor nodigen wij u vanaf 19:45u
uit, om met ons bij het monument bij
de vredeskapel aan de Heijbeeksestraat
samen te komen. Na afloop is er
gelegenheid een kopje koffie te
nuttigen in dorpshuis “Nisipa”.
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LED Borden bij Nisipa en NSV
Al jaren worden evenementen in Nispen aangekondigd via bordjes in de
berm bij de inkom van Nispen. Grote evenementen kunnen dit goed voor
elkaar krijgen, maar voor kleinere activiteiten was het moeilijker om zich
kenbaar te maken.
Als Bewonersplatform Nispen vinden we dat we in een Heerlijck dorp
wonen, maar dat dit beter kenbaar gemaakt zou moeten worden aan bezoekers maar ook aan de Nispenaren zelf. In veel dorpen in de omgeving zie
je daarom LED-borden staan om evenementen aan te kondigen, maar de
gemeente Roosendaal was nog niet zover.
Het Bewonersplatform Nispen is daarom op zoek gegaan naar externe
financiën om dit project rond te krijgen. De gebiedscommissie Brabantse
Delta maakte het uiteindelijk mogelijk met een subsidie van de Provincie
Noord-Brabant. Ook de gemeente Roosendaal deed een bijdrage samen
met het Bewonersplatform, het Dorpshuis Nisipa en Voetbalvereniging
NSV; alle dank hiervoor.
De beste plaats voor de LED-borden is langs de straatkant, zodat passanten
snel zien wat er te doen is. Bij Nisipa is dit ten volle gelukt, bij NSV lag dit
wat moeilijker. Klaarblijkelijk zijn er (ambtelijk ingewikkelde) vergunningen
nodig om het LED-bord hier aan de straatkant te mogen zetten. Voorlopig
hangt het bord daarom tegen het NSV gebouw aan en ondertussen zijn we
bezig met het vergunningentraject.
Wilt u iets op de borden (laten) zetten, dan hebben we afspraken gemaakt
met de redactie van “Onder de Toren” dat zij de gegevens op de borden
zetten. Heeft u een activiteit in Nispen (hoeft dus niet perse bij Nisipa of
NSV plaats te vinden), meld dit dan bij Onder de Toren en het komt ook op
de LED borden.

Voor vragen en of nadere informatie
kunt u terecht bij Eric Borghouts,
secretaris Oranje Stichting Nispen;
telefoon 0165 303585.

Antwerpseweg
De reconstructie van de Antwerpseweg is begin
april gestart. U heeft dit vast gemerkt. Wellicht
ook al in de portemonnee, want de eerste flitsers
zijn alweer gespot om de snelheid en veiligheid
voor de wegwerkers te waarborgen.
PAS DUS OP!
Op de infoavond half maart in Huis ten Halve
was een goede opkomst van bewoners en
werd alles duidelijk uitgelegd wat
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betreft het uiteindelijke resultaat en tussentijdse omleidingen. Het plan is om het stuk van de Belgische grens
tot de rotonde Zonneland voor de zomervakantie ver
klaar te hebben. Na de zomervakantie ligt de nadruk
op het tweede gedeelte tot Roosendaal. Uiteindelijke
oplevering zal december 2012 zijn.
Wilt u op de hoogte blijven van actuele zaken kijk dan
via twitter op #N262 en volg de twitteracount van het
Bewoners Platform Nispen @BPNispen .

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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De Kerstboom
Ook al wordt deze nieuwsbrief pas
na Pasen gelezen, toch kijken we
nog even terug naar de feestdagen
in december. Het zal de meesten
niet ontgaan zijn dat er deze kerst
een kerstboom stond te pronken
in de tuin van De Pastorie.
Het Platform vond dat een kerstboom
in het centrum van Nispen eigenlijk
niet mocht ontbreken. We hebben
ons plan voorgelegd aan Stichting

Groenhuijsen en hier kregen we alle
medewerking. De Gemeentelijke
groenvoorziening zorgde voor een
mooie boom en daarna konden we
aan de slag. Het Platform heeft de
kerstverlichting aangeschaft en met de
hulp van de hoogwerker van Rogier
Verhoeven konden we deze een mooi
plekje in de boom gegeven.
Uit de positieve reacties die we
hebben gekregen van mensen uit het
dorp en de bewoners van de Pastorie
zelf, denken we dat dit een jaarlijks
terug kerende traditie mag worden.

Geraniumactie 2012

Doe komende zomer ook weer mee aan
Nispen vol mooie fleurige bloemen!
Dit jaar geeft het Bewonersplatform
aan de dorpsbewoners voor het laatst
5 gratis geraniums weg. Vanaf volgend
jaar zal vanwege de gemeentelijke
bezuinigingen een (kleine) bijdrage voor
de geraniums worden gevraagd. Aan de
Nispenaren met de mooiste geraniums reiken wij tijdens de openbare
vergadering in oktober weer prijzen uit en de winnaar mag in ieder
geval weer voor een jaar de wisseltrofee mee naar huis nemen.
U kunt de geraniums tegen inlevering van onderstaande (ingevulde!) bon
ophalen op Koninginnedag (maandag 30 april) tussen 10.30 en 12.00 uur bij
Dorpshuis Nisipa op het achterterrein.
Mocht u op Koninginnedag echt niet kunnen, dan kunt u nog tot en met vrijdag
4 mei onderstaande bon inleveren bij Bloemenshop Nispen op het Kerkplein
en uw geraniums ophalen. Mocht u geraniums bij willen kopen, dan kan dat bij
Bloemenshop Nispen, ze hebben dezelfde soort. (op = op natuurlijk).
Het is de bedoeling dat u de gratis verstrekte geraniums zichtbaar aan of bij de
voorgevel van uw woning plaatst of hangt. Wij hopen dat er heel veel Nispenaren
meedoen, zodat ons dorp de komende maanden wederom helemaal opfleurt. Wij
zien u heel graag op 30 april als u de geraniums komt ophalen!

✂
GERANIUMACTIE 2012

Bewonersplatform Nispen
Naam _____________________________________________________
Adres _____________________________________________________
Postcode __________________________________________________
Tel. nummer ______________________________________________
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Momenteel word er nagedacht over
de mogelijkheid om een permanente
dennenboom te planten in de tuin van
De Pastorie die dan iedere decembermaand opgetuigd kan worden en in
de donkere dagen voor Kerst als lichtpunt kan functioneren.
Wordt vervolgd...

Opening
parkje aan de
Flamingostraat
Beste Nispenaren, eindelijk is
het dan zover! Het parkje aan de
Flamingostraat is klaar en wordt
geopend. Met behulp van de subsi
die “Eigen plekske”, beschikbaar
gesteld
door
de
gemeente
Roosendaal zijn we in staat geweest
een verwaarloosd stukje Nispen op te
knappen. Het resultaat mag er zijn.

De officiële opening vindt
plaats op maandag
30 april 2012 om 10.00 uur.
De officiële opening gebeurt door
wethouder Steven Adriaansen. Hij
zal bekend maken wat de naam van
hat parkje wordt. De kinderen van
basisschool De Linde hebben hun
best gedaan om een toepasselijke
naam te verzinnen.
Omdat het 30 april natuurlijk ook
Koninginnedag is, zijn we de
samenwerking aangegaan met het
Oranje Comité: de Nispense basis
schoolkinderen zullen een ballon
oplaten vanaf het parkje. Daartoe
verzamelen de kinderen om 09.30
uur op het achterterrein van Nisipa.
Onder muzikale begeleiding van
harmonie St. Caecilia lopen we naar
het parkje waar de opening dan
plaatsvindt.
Wij nodigen u van harte uit om bij
de opening van het parkje aanwezig
te zijn.
Hopelijk tot de 30e!
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