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AGENDA

11 oktober 2021
A G Jaarvergadering
EN

DORPSRAAD

23 oktober 2021
Cultuur uit de
Zak festival
13 okt 17 nov 15 dec

Goed nieuws! Op 11 Oktober a.s. houden wij onze
Jaarvergadering in ’t Durpsuus en iedereen is van
harte welkom! Het leek er even op dat we door de
Corona maatregelen slechts 27 personen in de zaal
mochten toelaten. Gelukkig is de 1,5 meter regel
per 25 september opgeheven en mogen wij iedereen verwelkomen met een geldige coronacheck
(gevaccineerd of getest). Evengoed vragen we of
alle gasten nog rekening willen houden met elkaar
én (nog) geen handen te schudden. We hopen op
een grote opkomst; de inloop is vanaf 19.30 uur.
Nu de dagen weer korter worden en het jaar langzaam richting het einde loopt kijken wij als
Dorpsraad terug op een apart maar toch ook
vruchtbaar jaar. Apart omdat we deels de
vergaderingen thuis via Teams hadden en ook
omdat we elkaar minder persoonlijk spraken.
Vruchtbaar omdat we gelukkig toch nog
persoonlijke gesprekken hebben gevoerd met
diverse bewoners, bedrijven en de Gemeente
Borsele. Natuurlijk is dit jaar nog niet ten einde en
zullen wij ons ook de laatste maanden van 2021 en
volgend jaar weer inzetten om Nisse mooi en
leefbaar te houden. Op de jaarvergadering
vertellen wij graag meer over afgelopen jaar, wat
de Dorpsraad zoal gedaan heeft en wat we het
komende jaar in petto hebben.
Extra: Tentoonstelling van prachtige foto’s van een
groot deel van de vrijwilligers, die mee werkten
aan de Rommelmarkt gemaakt door Judith Mol.
Met vriendelijke groet,
Theo van der Sluijs, vice voorzitter.

Aanschuiftafel

Hier een berichtje vanuit ’t durpsuus.
Ondanks de echte Nederlandse zomer hebben
wij een leuk terras seizoen gehad. De Rommelmarkt en de boluzrit waren lekker druk en het
weer was ons ook goed gezind tijdens deze dagen. We hopen dat we aankomende periode
weer van alles kunnen aannemen wat betreft
feestjes, vergaderingen e.d.
Wanneer de 1 ½ meter komt te vervallen hebben
we alvast 3 data gepland voor de aanschuiftafel:
13 oktober, 17 november en 15 december
Dit is op woensdagavond vanaf 18:00 uur.
We serveren een maaltijd voor €12.50 per
persoon inclusief een drankje (uitgezonderd
speciaal bier). Graag melden als je voorkeur hebt
voor een vegetarisch menu.
We hebben plaats voor 18 personen en aanmelden kan in ’t Durpsuus zelf of via de mail:
durpsuusnisse@hotmail.com
In het verleden hebben wij in ’s Heer Arendskerke dansavonden georganiseerd voor een groepje
mensen die bij dansschool I.V.O. dansles hebben
gehad. Nu willen wij dit hier graag voortzetten.
Dus wanneer je het leuk lijkt weer eens een
foxtrot, Engelse wals of een cha cha cha te
dansen dan ben je op deze data van harte
welkom:
15 oktober
19 november 17 december
7 januari
18 februari
18 maart
We starten om 20:30 uur en de entree bedraagt
€2.50 per persoon.
Verder gaan we gewoon door met de frituur op
vrijdag en zaterdag en hopen jullie weer te kunnen ontmoeten in ’t durpsuus.

15 okt 19 nov 17 dec ‘21
7 jan 18 febr 18 mrt ‘22

Dansavond
Binnenkort komt de TON met een flyer in de bus
bij alle dorpsgenoten met de activiteiten voor het
najaar.
Zoals we dat gewend zijn van de TON belooft dat
weer mooie activiteiten, waar iedereen aan kan
deelnemen.

www.nisse-info.nl

Hallo allemaal,

groet van Ronny en Mieke
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Mooiste rommelmarkt van Zeeland succesvol verlopen!
De rommelmarkt in Nisse heeft naam en faam opgebouwd
en wordt regelmatig de mooiste en leukste rommelmarkt
van Zeeland genoemd. Na een jaar van geen rommelmarkt,
waren we genoodzaakt voor het eerst in 46 jaar deze editie
anders aan te pakken. De aanloop naar de 46ste rommelmarkt was hierdoor extra spannend. We hadden gekozen
voor een andere, ruimere opstelling i.v.m. COVID-19. Onze
grote dank gaat uit naar de mensen van de Zuidweg en het
Dorpsplein, die geheel belangeloos hun oprit /erf beschikbaar stelde om de rommelmarktspullen uit te stallen voor
de verkoop. Ook de tijd was langer, om publiek te spreiden.
Alles is wonderwel goed gevallen bij de Nissenaren en de
bezoekers van onze rommelmarkt. Vooral de sfeer was ontspannen en bezoekers genoten van de rust en de ruimte
om spullen te kopen. Tja en spullen waren er, de keuze was
reuze dit jaar. De sorteerders hebben veel werk verzet en
hadden alles op tijd klaar. Het weer zat natuurlijk
ontzettend mee. Het was genieten!
Met een prachtig eindbedrag van
voor het periodieke onderhoud van de Mariakerk.

2

Door de bijzondere opzet van dit jaar kwamen een
aantal Nissenaren met ontzettend enthousiaste ideeën. Deze kunnen bijdragen aan het grote succes van
DE Rommelmarkt van Zeeland hier in ons eigen Nisse.
Naast een succesvolle rommelmarkt willen we daarna
graag, dat zo min mogelijk overgebleven spullen in de
vuilniswagen belanden. Zo is de overgebleven kleding
en de schoenen deels naar de kledingbank in Middelburg gegaan en deels in de kledingcontainer gedaan.
De overgebleven elektrische apparatuur is opgehaald
door bewoners van ‘s Heeren Loo. Zij demonteren de
apparatuur. Het oud ijzer is belangeloos opgehaald
door demontagebedrijf Otte. De overgebleven platen
en CD’s zijn opgehaald door Axel de Ridder van Project Plaatwerk.
Beste Nissenaren; heeft iemand nog andere bestemmingen voor overgebleven spullen voor volgend jaar?
Of hebben jullie feedback voor ons, een tip of een
idee om tot een nog mooier geheel te komen? Laat
het ons weten!
Email:
Telefoon:

rommelmarktnisse@outlook.com
Hanneke Louws 0619223345
Monique Spruit 0646753585
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Het nieuwe schooljaar is net begonnen. Voorlopig moeten we nog steeds starten met de maatregelen zoals die ook
voor de zomervakantie werden toegepast. We hopen dat het eind september weer een beetje soepeler zal worden.
Het vorige schooljaar hebben we in ieder geval met een paar super leuke dagen afgesloten. We begonnen de dag op
het sportveld met leuke attracties, zoals een springkussen, een grote glijbaan, een hindernisbaan en tot slot een rodeo stier. Al roulerend met een groepje kwam je langs alle attracties.
De allerlaatste schooldag hebben we afgesloten met DRUM4FUN. Dit is een bedrijfje dat workshops geeft met slaginstrumenten voor scholen. Aan het eind van de dag was er een voorstelling met alle kids voor de ouders en andere
belangstellenden. En precies die dag was het schitterend weer, dus konden we de voorstelling, Corona proof, op het
grasveld bij de kerk houden. Met een hoop lawaai werd het schooljaar afgesloten. Het was een geweldig leuke dag!
En dan nu …………………….het nieuwe schooljaar! We gaan ons best weer doen! En er staat al gelijk in september een
schoolkamp en schoolreis op de planning, dus dat begint al leuk!
Tot de volgende Belevenissen!
Team de Meidoorn.

Wanneer de “Belevenissen” uitkomt is als het goed is, de eerste EHBO les voor de kinderen van groep 7 en 8 van
de Meidoorn al geweest. Onze vrijwilligster Agnes Jongkind geeft de lessen met veel plezier en enthousiasme. Als
Corona geen roet in het eten strooit, doen de kinderen op dinsdag 14 december examen. Op maandag 4 oktober
is de Herhalingsavond Reanimatie-AED voor de Nisse bewoners. Vorig jaar hebben we deze groep voor het eerst
bij elkaar gezet, maar helaas kon die avond door de Corona beperkingen niet doorgaan. We hopen dat deze
avond nu wel doorgang zal kunnen vinden en hebben daar alle vertrouwen in. We kunnen de cursus op een verantwoorde manier geven. We hebben best veel moeten investeren in Reanimatiemateriaal, maar dat is goed geweest, want we hebben al best veel cursussen op een “veilige” manier kunnen geven. Ook in de periode van nu
tot december is het druk met cursussen zowel basis als herhalingscursussen.
Verder hopen we dat de Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) cursus die gepland staat op zaterdag 13 november van
09.00-16.30 uur en zaterdag 20 november van 09.00-13.00 uur doorgang zal kunnen vinden. Deze cursus van anderhalve dag is uitermate geschikt voor ouders met jonge kinderen, (oppas) opa’s en oma’s en voor wie maar
omgang heeft met kinderen. Wees voorbereid op de ongelukjes die kunnen gebeuren.
Namens het bestuur van EHBO Nisse

Jannie de Pundert (tel: 0113-562897)
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Op 23 oktober 2021 vindt het Cultuur uit de Zak festival plaats.
De Culturele raad Borsele heeft budget ontvangen om dit festival te organiseren in de dorpen van de gemeente Borsele.
Vanuit Nisse wordt de kar voor de organisatie getrokken door
Cecilia Martens en Marian Matthijsse.
Nu de Coronaregels versoepeld worden is het weer tijd om iets
te organiseren in Nisse.
Het plan is om in ieder geval muziek te laten horen. Maar ook
andere dingen zijn mogelijk. Maak je foto’s , schilderijen, paeremessen, installaties of muziek; wil je een gedicht voordragen,
je boek of iets anders presenteren? Geef je op en in de kerk
maken we een plaatsje voor je vrij. En…. je hoeft echt geen prof
te zijn, laat zien wat je kan!!!
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om alles in goede banen
te leiden. Wil je een handje helpen, graag! Geef je dan op via:
Cultuurinnisse@gmail.com
Iedereen is welkom in de kerk, maar we volgen de regels, dus
toegang met Coronacheck.
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Wandelgroep in Nisse, wandel je mee?
Van 26 mei tot 21 juli hebben er 11 enthousiaste deelnemers meegewandeld met het project ‘Elke Stap Telt Nisse’.
Wekelijks werd er een leuke route gewandeld en genoten
we nadien van een drankje in ’t Durpsuus. Uit dit project is
een gezellig wandelgroepje ontstaan, maar we zijn op zoek
naar wandelaars die willen aansluiten. Het groepje wandelt
wekelijks op maandagavond om 19.00 uur en iedereen is
welkom om mee te wandelen.
De start is vanaf ‘t Durpsuus. Wil je ook meewandelen?
Sluit gezellig aan. Kun je niet wekelijks? Dat is geen probleem, kom wanneer je zin hebt. Er wordt ongeveer 5 kilometer gelopen. Hopelijk tot snel in de wandelgroep!
Met vriendelijke groet,
Anita de Pundert,
Leefstijlcoach Borsele
Beweegt
T. 0113 - 23 83 48
M. 06 - 52 56 09 40

Cecilia en Marian

Wie levert voor de laatste Belevenissen van dit jaar
een spannend, bijzonder, vrolijk, humoristisch vakantieverslag van afgelopen zomer? Foto’s zijn natuurlijk welkom. De leukste inzending wordt beloond met een aardige verrassing én natuurlijk een
mooie plek in de Belevenissen. Inzendingen vóór
15 november naar Belevenissen@nisse-info.nl

N.a.v. een aantal meldingen bij de redactie van dorpsgenoten het volgende: willen hondenbezitters letten op de
plek waar honden hun behoefte doen: niet bij iemand in
de tuin dus én opruimen graag.
Met dank: zo houden we Nisse leefbaar voor iedereen!
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