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JAARGANG 27  NUMMER 96                   september 2022 

Van de Dorpsraad 

 
 

 
Beste dorpsbewoners, 
 
Hierbij  een berichtje uit het Durpsuus. Het ter-
rasseizoen is al weer voorbij; wat hebben we een 
mooie zomer gehad! 
De laatste 2 weken van september genieten wij 
ook nog even van een vakantie om in oktober 
weer fris aan het winter seizoen te kunnen begin-
nen. 
Zoals jullie vast hebben vernomen zullen we per 1 
januari de overstap maken naar het dorpshuis 
Versvliet in ’s Heer Abtskerke. De laatste 3 maan-
den gaan we er in Nisse nog zeker iets moois van 
maken en hopen we jullie nog te mogen ontmoe-
ten voor een hapje, drankje of misschien wel een 
gezellig feestje. Wanneer er iets op de agenda 
staat zullen we het laten weten!! 
 
Hartelijke groeten van Ronny en Mieke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Als Dorpsraad zijn we blij met de opkomst tijdens 
de bijeenkomst op 7 september van de gemeente 
Borsele over de opvang van oorlogsvluchtelingen 
uit Oekraïne. We hopen dat het voor de bewoners, 
die aanwezig waren, een informatieve avond is ge-
weest.  
 
We hebben afgelopen twee maanden meerdere 
malen met de Gemeente gesproken en de vragen 
en zorgen die er spelen in het dorp aan hen voorge-
legd. Gedurende deze periode hebben we ook veel 
dorpsbewoners persoonlijk gesproken. Alle zorgen 
en vragen, die wij tijdens deze gesprekken hebben 
gehoord, zijn ook tijdens de bijeenkomst door be-
woners aan de orde gesteld. 
 
De Dorpsraad betreurt, dat er vragen waren uit de 
zaal waar geen volledig antwoord op is gegeven, 
terwijl we op de maandag vooraf hebben aangege-
ven, dat ze deze vragen konden verwachten.  
We hebben onze teleurstelling dat hier niets mee 
was gedaan, laten blijken. We hopen op een verbe-
tering voor iedere volgende bijeenkomst met de 
Gemeente. 
 
Als Dorpsraad blijven we met de Gemeente en onze 
bewoners in gesprek over het hele traject en de 
uiteindelijke opvang van de vluchtelingen. De Ge-
meente hoopt dat dorpsbewoners willen helpen bij 
de opvang van deze vluchtelingen en dat zij zich 
willen inzetten als vrijwilliger. Mocht u interesse 
hebben, kunt u zich aanmelden bij                          
oekraine@borsele.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt 
u altijd terecht bij dorpsraad@nisse-info.nl  
 
We zijn door de Gemeente uitgenodigd om in     
oktober te komen praten over de procedure van de 
woningbouw op het voormalige tennisterrein.    
Zoals Wethouder van de Plasse tijdens de bijeen-
komst heeft verteld, loopt deze procedure gewoon 
door. De Dorpsraad blijft zich inzetten voor woning-
bouw en zal de bestemmingsprocedure nauw-
lettend in de gaten houden. 
 
 Theo van der Sluijs, voorzitter. 
 

AGENDA 

 

21 november 

50 jaar EHBO 

24 september 

50 jaar TON 

‘t Durpsuus 

26 september 

Info-avond  

‘t Durpsuus 20.00 uur 

27 november          

ZAKLOOP 

mailto:oekraine@borsele.nl
mailto:dorpsraad@nisse-info.nl
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De winter komt er aan en met de huidige energie prijzen vragen veel mensen zich af wat ze nog kunnen doen om te besparen op 
hun energie verbruik. 
Wellicht heeft u al diverse besparende maatregelen genomen, zoals: plaatsen van radiator folie, plakken van tochtstrips en het ne-
men van diverse isolatie maatregelen. In de winter zelf kunt u natuurlijk de thermostaat een graadje lager zetten en een dikke trui 
aantrekken. 
Maar er is nog iets wat u kunt doen. 
Wat veel mensen niet weten is dat hun cv-ketel op de fabrieksinstelling van 80ºC staat en dat dit 
helemaal niet nodig is. Het is veel efficiënter om de CV op 60ºC te zetten. Een aanpassing van 80 
naar 60 scheelt veel gas en zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. 
Misschien kunt u aan uw installateur bij de volgende controle vragen of hij deze instelling voor u wilt aanpassen. Komt uw installa-
teur binnenkort niet langs en heeft u zelf geen idee hoe deze aanpassing moet, dan willen wij, de vrijwilligers van “Werkgroep Nisse 
Neutraal” u helpen. 
Stuur een mail naar “info@nisse-info.nl” en vraag ons om te komen helpen bij uw instellingen. Heeft u buurtjes waarvan u weet dat 
ze geen email of internet hebben, vraag het even na of ze hulp nodig hebben en geef ze op. 
Bent u zelf redelijk handig, maar bent u uw handleiding kwijt van uw CV, kijk dan op https://zetmop60.nl voor een uitgebreide video 
en handleidingen onder downloads. 
Wie zijn wij? De Werkgroep “Nisse Neutraal” is sinds kort opgestart vanuit de vraag van de Gemeente om ieder dorp in 2045 van het 
gas af te hebben. De Gemeente kan dit niet alleen dus werken ze samen met werkgroepen in ieder dorp. Als werkgroep willen we 
samen met de bewoners werken aan een duurzamer Nisse.  
Werkgroep Nisse Neutraal Theo, Hans, Dick, Peter, Jarno, Kees 

De Meidoornschool 
Na een geslaagde en welverdiende vakantie is het schooljaar op de Meidoorn weer begonnen. Er zijn een aantal dingen 
anders dan we gewend zijn. Voor het eerst zijn we van start gegaan met 4 klassen! Dit is mogelijk door de enorme groei 
in leerlingen aantallen. Onze groepsindeling ziet er als volgt uit: groep 1/2 door meester Hans en juf Nelleke, groep 3 
door onze nieuwe juf Marleen, groep 4/5 door juf Marion en juf Nicôle en groep 6/7/8 door meester Elmar. Vorig 
schooljaar hebben we afscheid genomen van meester Stan. Na jaren werkzaam te zijn in het onderwijs gaat hij nu aan de 
slag als wethouder van Goes. We wensen hem veel succes! Het thema waar we mee beginnen is bodem en bodemdier-
tjes, hier zullen we de komende weken veel over leren en onderzoeken. Bij de start van het schooljaar gaat het ons voor-
namelijk om de groepsvorming. Hierbij hoort het leren kennen van elkaar, samen een 
doel opstellen (wat voor klas willen wij zijn?) en afspraken maken. Zo kunnen we samen 
ons doel bereiken. Wat hebben we er weer zin in! 
 
Groetjes van team de Meidoorn. 
 
 
 Ambachtsheerlijkheid Nisse 
In de tijd van de 7 Verenigde Provinciën was er geen centraal gezag. Die 7 provincies waren autonoom en hadden hun 
eigen wetten, munten en regelingen. Kleinere gebieden in die provincies waren de Ambachtsheerlijkheden. Stukken land 
die in leen werden gegeven door de adel, waar dan een Ambachtsheer bestuurder werd. Lagere rechtsspraak, heffen van 
tol en belastingen, maar ook ordehandhaving waren de rechten en plichten van zo’n Ambachtsheer. De graven van Hol-

land en Zeeland, o.a. het geslacht Van Borselen, zijn lang Ambachtsheer geweest van de Ambachts-
heerlijkheid Nisse. In de kerk kun je nog veel overblijfselen uit die tijd bekijken.  
Na het geslacht Van Borselen kocht een patriciërsfamilie de Ambachtsheerlijkheid, en zij werden 
dus de nieuwe Ambachtsheren.  Ze gingen zich “Van Nisse” noemen. In de loop der tijd kwam door 
huwelijken de naam Verschoor (Van Schoore) erbij. Nog steeds is iemand uit het geslacht Ver-
schoor van Nisse de Ambachtsheer van Nisse.   
Een paar jaar geleden kreeg ik van een familielid een heel pakket afbeeldingen van familiepor-
tretten van het geslacht Verschoor Van Nisse. Die portretten zijn het begin geweest van een boekje 
dat op 31 juli is gepresenteerd in de Mariakerk: “De Heerlijkheid Nisse en haar Heren”;                   
het is voor € 7,50 te koop in de kerk. 
 
Joke Smallegange 

 
 
 Werkgroep Nisse neutraal 

mailto:info@nisse-info.nl
https://zetmop60.nl/
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Muziek Festival Nisse 
 

 
Losse lessen kosten € 8,50. Je kunt 
ook een 10-rittenkaart kopen voor 
€ 80,-(1 jaar geldig) 
Mocht er voldoende belang-
stelling voor zijn, dan start er  ook 
een avondles van 19-20 uur vanaf 
5 oktober aanstaande. 
Wil je graag iets meer van mij we-
ten, kijk dan op: yogaenklank.nl 
Tot ziens bij de yogales! Hartelijke 
groet, Monique de Jong 

Vorig jaar hebben we na de zomervakantie 
met school EHBO op de Mei-
doorn voor de groepen 6, 7 en 8 
georganiseerd. Vrijwilligster Ag-
nes Jongkind kwam lesgeven en 
even voor de Kerstvakantie be-
haalden de kinderen die op de 
foto staan hun certificaat. Nog 
gefeliciteerd met het behalen 
hiervan!  

Ook was er weer voor de inwoners van Nisse een herha-
lingsavond Reanimatie-AED. Een groot gedeelte van deze 
mensen heeft zich aangemeld als Burgerhulpverlener bij 
mijn HartslagNu, zodat het dorp Nisse “Hartveilig” ge-
noemd kan worden. 

We waren aanwezig bij de Meidoornloop en het Muziek-
festival. Voor seizoen 22-23 staan er ook weer een hele-
boel dingen op de planning. 

EHBO Nisse bestaat op 21 november 2022 50 jaar! We 
willen daar stil bij staan op zaterdag 12 november met 
een receptie voor genodigden en een gezellige avond 
voor de leden. 

We zijn blij om te kunnen melden dat we er twee nieuwe 
bestuursleden bij hebben: Joan Steketee en Jacqueline 
Boonman zullen zich voornamelijk bezig houden met de 
organisatie van Herhalings- en Basiscursussen Reanimatie-
AED. 

Er is een nieuw email-adres aangemaakt zodat meerdere 
mensen in het systeem kunnen en we elkaar kunnen ver-
vangen indien nodig. Het email adres is: in-
fo@ehbonisse.nl. Ook komt er een website: 
www.ehbonisse.nl. Daarnaast kun je ook op facebook alle 
activiteiten volgen.  

Kortom; We kunnen met vertrouwen de toekomst tege-
moet zien. 

Namens het bestuur van EHBO Nisse, Groeten Jannie 

EHBO 

 
Een geslaagd festival! 
Een voorbereiding met vrijwilligers die een hele 
week klaar stonden. Daarna drie dagen festival 
onder een strakblauwe lucht, fantastisch pu-
bliek, toffe muziek, leuke kramen, gemoedelijke sfeer, 
prachtige oldtimers en nog veel meer moois. 
 
Een groot aantal inwoners van ons dorp heeft genoten, we 
hebben fantastische sponsoren, belangeloos meewerken-
de bedrijven, en de meeste vrijwilligers komen van ons 
dorp. Hier is ons kleine Nisse groots in. Iedereen, die op 
welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd, enorm 
bedankt!  
 
We hebben veel enthousiaste reacties op het festival van 
de bezoekers gehad. Muzikanten spelen hier graag en old-
timers komen uit alle windstreken. Het is prachtig dat al 
het werk dat erin gestoken wordt resulteert in een mooi 

festival waaraan veel mensen plezier beleven. 
We weten dat er ook enige overlast is. Dat is niet 
te vermijden, maar wat er verbeterd kan worden 
doen we. We hebben al ideeën van omwonenden 

gekregen die we meenemen in de opzet van volgend jaar. 
Meer suggesties en ideeën zijn altijd welkom. We gaan ons 
best doen om het volgende Muziekfestival Nisse in 2023 
nog beter te maken. 
Even terugkieke kan op pastorale.nl en op onze facebook-
pagina Muziekfestival Nisse 

Marian, Cecilia, Kees en Ron  
Muziekfestivalnisse@gmail.com 

Elke woensdag van 9-10 uur volgt een groepje enthousias-
te mensen yogales. De lessen zijn geschikt voor iedereen. 
Of je nu jong bent of oud, beperkt bent in beweging door 
ziekte of blessures. 
Wist je dat yoga stress vermindert, je gedachten tot rust 
brengt, je pijn kan verlichten en dat je lichaam er soepeler 
van wordt?  
De lessen bestaan uit staande, zittende en liggende hou-
dingen (die altijd weer aangepast kunnen worden als ze 
voor jou te lastig zijn), ademhalingsoefeningen en ontspan-
ningsoefeningen  
Ben je benieuwd geworden en zou je graag eens kijken of 
yoga iets voor jou kan betekenen? 
Je bent van harte welkom. Je kunt me een berichtje sturen 
of bellen op 06-33852023. 
 
 

Yoga in ‘t Durpsuus 

mailto:info@ehbonisse.nl
mailto:info@ehbonisse.nl
http://www.ehbonisse.nl
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Dutess technical 
Services & support 
 

De Akkerwinde, Windekind 

    Fa. De Munck/AMZ 

   José Krijger    

  Appelhuisje Louws 

       Juulz Beauty 

      Dressuur Kloos-Up 
      
 
 
       Hairsalon 
  

Modevakschool 
  
 
 
 

 
 
 
                                   

G. Bosman en Zn. /KTCC 
 
 
 
 

Kaasboerderij Ter Nisse 
 

 
Thoen Engineering 

 
Webhosting en SEO-vraagstukken 
 
   

          DEZE BELEVENISSEN IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTAANDE BEDRIJVEN 

HELP mee de Jeugdsoos in leven te houden!!! 
De jeugdsoos organiseert al jaren leuke activiteiten voor de kinderen van groep 6 en ouder. Dat draagt bij 
in de sociale contacten van de kinderen onderling. De Soos wordt normaal gesproken georganiseerd door ouders waarvan 
hun kinderen deelnemen aan deze activiteiten. Na de zomervakantie stoppen Peter en Marieke. 
We zijn dringend op zoek naar ouders om de Soos levend te houden. Naast het begeleiden van de 

activiteit kost het ongeveer 1 uurtje per maand voor een heleboel plezier .  
Vind je dit leuk en belangrijk, meld je dan aan om het stokje over te nemen: jeugdsoosnis-
se@outlook.com of app naar Wilma: 06-36483091. We hebben minimaal 2 – 3 ouders nodig om 
te kunnen blijven bestaan.  
Na de lockdown hebben we de volgende activiteiten gehad, bowlen, trampolinepark Vlissingen, 

gezamenlijke film-friet avond (altijd een succes) , het jaarlijkse discozwemmen. Andere activiteiten 
die we hebben gedaan zijn bijv. het lasergamen, dropping/spooktocht,   carnavallen (samen met de 
TON), naar het klimbos Kanoa en nog veel meer.  
We sluiten het jaar altijd af met kerststukjes maken voor oudere en/of eenzame mensen in Nisse. 
Prachtige creaties en dankbare ontvangers.  
 
 

 

Jeugdsoos Nisse 

Rommelmarkt 
Een zonovergoten Nisse, de vele passievolle en enthousiaste vrijwilligers, de overweldigende hoeveel-
heid bezoekers en de zeer gemoedelijke sfeer maakten dat er een niet eerder behaald resultaat is 
neergezet!  G E W E L D I G ! 
De opbrengst van de 47ste editie van “Rommelmarkt Nisse” is het mooie bedrag van € 14.075,84 
Deze opbrengst komt zoals jullie weten geheel ten goede aan het onderhoud en renovatie van de  
Maria-Kerk.  
Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage!! 
Het comité richt nu de aandacht op de organisatie van een, in het 
najaar te houden, “Boekenmarkt”. Ben jij die boekenwurm die 
een steentje zou kunnen bijdragen? Meld je dan aan! 

Kijk ook eens op facebook bij Rommelmarkt Nisse en volg alle ontwikkelingen! 
 
Suzanne Hagenaars, Hanneke Louws, Adrie Mol, Monique Spruijt, Maja Maas. 

mailto:jeugdsoosnisse@outlook.com
mailto:jeugdsoosnisse@outlook.com

