UITNODIGING JAARVERGADERING DORPSRAAD NISSE
De Dorpsraad van Nisse nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op:

11 mei 2022
19.45 – 22.00 uur
inloop vanaf 19.30 uur | ‘t Durpsuus, Dorpsplein Nisse
AGENDA
1. Welkom, opening en vaststellen agenda
2. Verslag jaarvergadering 2021 ter vaststelling
Het verslag van de jaarvergadering d.d. 11 oktober 2021 is in te zien op de dorpswebsite:
www.nisse-info.nl.
3. Verslag activiteiten 2021
Het jaarverslag 2021 inclusief het financieel verslag is in te zien op de dorpswebsite:
www.nisse-info.nl.
4. Toelichting op het financieel verslag
5. Kascontrole en decharge bestuur
De kascommissie bestaat uit Jan Noorlander en Hans Kruijk. Voor 2023 wordt één nieuw lid van de
kascommissie gezocht. Kandidaten kunnen zich melden tijdens de jaarvergadering.
6. Bestuur
Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. De Dorpsraad telt nu
6 leden. De heer Spruit is tussentijds afgetreden en de heer Boot heeft te kennen gegeven op de
jaarvergadering af te treden.
• In verband met het aflopen van de benoemingstermijn treedt mevrouw Boerma af. Zij is
herkiesbaar. U wordt gevraagd of u in kunt instemmen met herbenoeming.
• Mevrouw Verburg en de heren van der Kloos en Fierloos hebben zich kandidaat gesteld. Aan de
achterkant van deze uitnodiging stellen ze zich aan u voor. De Dorpsraad draagt hen voor
benoeming voor.
7. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
PAUZE
8. Natuur rond Nisse en ver daarbuiten!
Hein Vermin, dorpsgenoot en terreinbeheerder bij het Zeeuwse Landschap, vertelt ons alles over het
natuurbeheer van vandaag de dag. Wat valt er te beleven en te genieten in de natuur en wat komt
een boswachter tegen tijdens zijn werk?
9. Sluiting & borrel met een hapje
Contactgegevens Dorpsraad
Theo van der Sluijs, voorzitter, theo@nisse-info.nl | Petra Elbertsen, secretaris: dorpsraad@nisse-info.nl
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= Caroline Verburg =
Op 4 april 2020 werd ik eigenaar van een geweldig leuk huis aan het Dorpsplein in het mooie Nisse.
Door Corona en alle lock down periodes leerde ik weinig mensen kennen, behalve de naaste en
overburen, zij bezorgden mij een zeer welkom gevoel en gastvrijheid!
Ik ben geboren in Goes maar snel daarna vele malen verhuisd door half Nederland vanwege de carrière
van mijn vader. Alle vakanties bracht ons gezin echter door in Zeeland met de Zeeuwse familie in Zuid
Beveland en heerlijke strandvakanties op Walcheren. Het Zeeuwse leven bleef altijd een hoofdrol
spelen. Na het overlijden van mijn man besloot ik vanuit Zuid Kennemerland terug te keren naar mijn
roots en vond een prachtige plek in Nisse.
Inmiddels ben ik lekker geïntegreerd, lid van de TON en aan sociale contacten geen gebrek. Opvallend
vind ik dat er zoveel verscheidenheid aan inwoners is, oud, jong, ondernemend, betrokken en altijd in
voor een dorpsfeestje.
De ons omringende natuur en agrarische bedrijvigheid omhullen ons prachtige dorp in ‘de Zak’. Graag
wil ik mij inzetten om ‘t Durp’ leefbaar en toekomstbestendig te houden, rekening houdend met diverse
wensen en aandacht voor van alle inwoners zoals de centrale rol van ‘t Durpsuus’, de Meidoornschool
die groter groeit, het toerisme, lokale ondernemers, veilig verkeer en natuurlijk nieuwbouw op beperkte
schaal voor starters en senioren.
= Jarno Fierloos =
Ik ben Jarno Fierloos, voor velen misschien al wel bekend. Ik ben 24 jaar oud en woon al mijn hele leven
op Nisse. Ook mijn vader en opa komen van Nisse. Ik woon aan de Van Der Poest Clementstraat 24.
Als je de Diaconielaan uit rijdt en je steekt de PC over, rijd je zo bij ons binnen. Ik werk bij Sinkegroep
Infra, als uitvoerder GWW (Grond, Weg en Waterbouw). Op dit moment ben ik dan ook druk bezig op
2 projecten, de ene een grote rioolreconstructie in het centrum van Oud Gastel, en de andere is de
aanleg van een nieuw natuurgebied in Moerdijk. Verder hobby ik graag aan onze auto's voor de
autocross en onze terreinauto waarmee we 4x4 rijden. Verder zit ik ook bij de schietvereniging op Nisse.
Ik hoop in de dorpsraad mijn steentje bij te kunnen dragen om ons dorp ons dorp te houden. Ik woon nu
nog thuis maar hoop binnenkort op mezelf te kunnen gaan wonen. Het mooiste zou zijn als dat op Nisse
kan, en daar wil ik me dan ook voor inzetten, ook als ik zelf eerder wat anders vind. Verder wil ik mijn
steentje bijdragen op het gebied van wegen, waaronder de Drieweg.
= Kees van der Kloos =
Mijn naam is Kees van der Kloos, geboren en getogen in Rotterdam. Sinds 2012 wonen wij (mijn vrouw
Lieneke en ik) met veel plezier in de door ons verbouwde boerderij aan de Van der Poest Clementstraat
32 in Nisse.
Ik ben bouwkundige van beroep. Ben 30 jaar in dienst geweest bij een bouwbedrijf / projectontwikkelaar
en heb daarna mijn eigen bedrijf opgestart, Bouwadviesbureau Kloos-Up. Lieneke en ik werken daar
samen, net zoals we dat doen met haar manegebedrijfje, Dressuur Kloos-Up.
Ik ben benaderd door één van de bestuursleden of ik in de dorpsraad zou willen plaatsnemen; gezien
mijn bouwkundige achtergrond zou ik misschien een aanvulling kunnen zijn.
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