
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

Ernst Jan van Vliet voorzitter. 

Nesse United in actie.  

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van onze activiteiten. Ik maak 
dan ook maar gelijk gebruik van de gelegenheid om mij voor te stellen als nieuwe voorzitter 
van Nesse United.   

Mijn naam is Ernst Jan van Vliet, ik ben 52 jaar, getrouwd met Annette en heb 2 dochters. 
Ik hoop mijn enthousiasme en organisatietalent in te zetten voor de stichting Nesse United.  

De stichting Nesse United bestaat uit een groep enthousiaste christenen uit Nesselande. 
We komen uit verschillende kerken en hebben verschillende achtergronden. Wat we 
gezamenlijk hebben, is ons geloof in God. Dit geloof willen we uitdragen. Niet alleen met 
woorden, maar juist ook met daden. 

Als organisatie mogen we terugkijken op een goed zomerseizoen 2017.  

Zo was er de Zomerweek, georganiseerd voor kinderen van de basisschool. De kinderen 
werden beziggehouden met sport en spel, er werd flink geknutseld en daarnaast werden 
verschillende bijbelverhalen verteld.  

Nieuw dit jaar was het Timmerdorp. Drie dagen lang konden kinderen van 10 tot 14 jaar 
naar hartelust ontwerpen, bouwen en versieren. Dit bleek een groot succes te zijn! Er 
werden zelfs hutten gebouwd die beoordeeld werden door een architect en makelaar. 

Uiteraard kost het organiseren van dergelijke evenementen veel tijd en inzet. Er is veel 
werk verzet door het bestuur en gelukkig  waren dit jaar ook weer veel vrijwilligers bereid 
om te helpen.  

Vanwege de groei die we doormaken, willen we ons verder professionaliseren. 

Wat gaat er dan gebeuren het komende jaar: 

- Er wordt een websitebeheerder aangesteld en de website krijgt een metamorfose  

- Er wordt een ANBI-status geregeld 

- Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt ingesteld. 

Kortom voldoende uitdagingen waar we voor gaan. Heeft u vragen of opmerkingen, dan 
horen wij dit graag. U kunt ons mailen op onderstaand adres; bestuur@nesseunited.nl.  

  

 



	

Timmerdorp : 

Afgelopen zomervakantie hebben we onder de vlag van NesseUnited het eerste Timmerdorp Nesselande 
georganiseerd. Hier hebben kinderen tussen de 10 en 14 jaar gedurende drie dagen gebouwd aan hun 
eigen hut. De laatste dag zijn de prijzen, gemaakt door werkplaats Wijlande, uitgereikt voor mooiste hut 
door Bouwbedrijf van der Knaap, de hut die het meest in waarde is gestegen door makelaarskantoor van 
der Panne. De prijs voor de beste samenwerking is door de organisatie en de mensen van de EHBO 
uitgereikt.  

De mensen van de EHBO post hebben de kinderen namelijk goed leren kennen. Na het timmerdorp 
hebben we de volgende stand kunnen opmaken: Voor 11 Hamers op duimen, 7 hamers op andere 
vingers, 3 hamers tegen benen, 2 pallets tegen benen, 2 planken op hoofden, 1 tang op hoofd, 12 
schaafwondjes, 5 snijwondjes, 12 splinters,  3 kneuzingen en 2 spierpijntjes hebben we in totaal 34 
pleisters, 11 verbandjes en 5 paracetamol moeten gebruiken. Kortom, we kunnen spreken van een zeer 
geslaagd evenement. 

Wat ons betreft organiseren we dit evenement volgend jaar weer, alleen willen we het groter opzetten. 
We hopen uiteraard dat we dan ook weer op alle hulp van sponsoren en vrijwilligers kunnen rekenen. 
Dus wat ons betreft: Tot volgend jaar!! 

Timmerdorp Nesselande: Caspar Urban, Annemarie van der Kooij ,Rob Vermeer ,Martijn Alderliesten 

	

Website	beheerder:	

Ik ben Thomas Versteegt, 17 jaar en zit in VWO6. Naast school werk ik bij de Plus op de 
broodafdeling en doe ik veel aan fotografie. Ik volg op school het vak Informatica en met het 
beheren van de Nesse United website kan ik alles wat ik geleerd heb in de praktijk toepassen.  

	  

		



		

Zomerweek	

Nesse	United	organiseert	ieder	jaar	een	Zomerweek	voor	kinderen	in	Nesselande.	De	Zomerweek	is		8	
jaar	geleden	in	het	klein	opgestart.	Nu	komen	er	iedere	dag	zo’n	160	kinderen	naar	het	strand	in	
Nesselande.	Een	mooie	samenwerking	met	Culinesse,	Nesse	United	en	de	kerken	in	en	om	Nesselande.	
Culinesse	biedt	de	faciliteiten	zoals	het	terrein,	de	tent,	de	stroomvoorziening,	drinkwater,	toiletten,	
tentinrichting	en	een	geluidsinstallatie	aan.	Wij,	vanuit	Nesse	United	verzorgen	drie	ochtenden	een	
kinderprogramma	voor	alle	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	Vanuit	de	kerken	ontvangen	we	support	
van	zo’n	25	vrijwilligers	per	dag.	

Dit	jaar	was	het	thema:	‘Op	Avontuur’.	Iedere	ochtend	was	er	een	muzikaal	podiumprogramma	met	
toneel.	Daarna	waren	er	op	woensdag	zeskampspelen	op	het	strand.	Op	donderdag	werden	er	12	
creatieve	workshops	aangeboden,	zoals	reisdagboek	maken,	cupcake	versieren,	pijl	&	boog	maken,	
proefjes	doen,	armbandjes	maken,	Zumba	&	Dans.	Op	vrijdag	hebben	de	kinderen	zonder	zwemdiploma	
een	speurtocht	met	elkaar	in	de	wijk	gelopen.	De	kinderen	met	zwemdiploma	kregen	de	kans	om	te	
suppen,	surfen,	een	stormbaan	af	te	gaan,	te	voetballen,	dansen	en	te	springen	op	een	springkussen.	De	
Zomerweek	is	inmiddels	een	begrip	in	de	wijk	Nesselande.	Het	groeit	nog	steeds.		Marielle	Baars

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Sponsoring, jaarlijks worden we gesponsord door: 

 
 
 
	


