
 

 

 
 

The Ride for  
  the Roses 
   
   
 O P R O E P  
 

Wil jij ook je steentje bijdragen aan  de fiets-
tocht The Ride for the Roses? We zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij de opbouw, vrijwilligers 
voor achter de bar op het plein om te helpen bij het verkopen van consumpties en vrijwilligers die 
helpen bij het dirigeren van fietsers naar parkeerplekken. Daarnaast zoeken we ook nog mensen die 
het leuk vinden om bloemen te doneren en/of die te helpen klaarzetten op de tafels. 
 
De landelijke Ride for the Roses komt door Nisse op zondag 15 september, van pakweg 11 tot 13 
uur. Vrijwilligers wordt gevraagd om gedurende die uren beschikbaar te zijn.  

Geef je op bij Suus: 0636114981. 
  
Groetjes,  Michail en Suzanne  

  A G E N D A  

14 september 

Open monumentendag 

 

15 september 

Ride for the Roses 

 

9 en 16 november 

Kinder-EHBO 

 

16 november 

Kunstvrienden met 

‘Moordspel’ 

 

24 november 

Zakloop Nisse 

 

14 december 

Kossemisse 

 

 

 

 

www.info-Nisse.nl  
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Uit de Dorpsraad 

van ‘t Durpsuus 

Veiligheid kruising Gerbenesseweg / Drieweg: 
het zorgenkind 
Het wil maar niet lukken om de kruisingen met de 
Drieweg veiliger te maken. De wegbeheerder, de 
provincie Zeeland, vertikt het om daadwerkelijk 
maatregelen te nemen om de veiligheid te vergro-
ten. Recent zijn er weer metingen verricht.  
En daar word je niet vrolijk van. 
Van Nisse naar Middelburg: 
Gemiddeld aantal voertuigen: 1745. En daarvan 
reden er 1226 te hard, 509 harder dan 60 km/u 
145 harder dan 71 km/u en 35 harder dan 81 km/u. 
Van Middelburg naar Nisse: 
Gemiddeld aantal voertuigen: 1734. Daarvan reden 
er 1404 te hard , 604 harder dan 60 km/u, 179 har-
der dan 70 km/u en 45 harder dan 80 km/u 
De cijfers spreken voor zich. Het aantal voertuigen 
is voor een doorgaande weg als de Drieweg niet 
hoog, maar de snelheid daarentegen is voor een 50 
km-weg wél erg hoog. Het plaatsen van snelheid-

remmende drempels zou een oplossing kunnen 
zijn. Wij hebben de gemeente gevraagd om bij de 
provincie aan te dringen op het plaatsen van 
drempels. En als die niet wil om het als gemeente 
te doen.  Dick van Gelswijk 

 
 
 

 
 
 

Op zaterdag 21 september 2019 is het World 
Cleanup Day: het grootste burgerinitiatief ter we-
reld dat zich inzet tegen zwerfafval. In ruim 160 
landen trekken miljoenen vrijwilligers door de 
straten, de parken, de bossen en langs de kusten 
om samen zwerfvuil op te ruimen.  
 
Zoals in mei dit jaar willen we deze keer aanslui-
ten bij de Wereldwijde Cleanup Day. Voor men-
sen die liever op een vrijdag actief zijn, kan dit op 
20 september.  
We starten weer op vrijdag en zaterdag om 9.30 
uur bij ‘t Durpsuus en eindigen daar met een 
drankje en iets lekkers erbij. 
Doe je ook mee? Want samen maken we het ver-
schil!  
Meld je aan bij nicolettekolker@gmail.com 
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De organisatie van Muziek Festival Nisse kijkt terug op een 
geslaagde editie 2019.  
Het weekend begon op vrijdagavond rustig met luistermu-
ziek, wat dankzij het goede weer en de heerlijke tempera-
tuur, in de openlucht op de muziektent kon worden  
gehouden. Op zaterdag naar de buienradar kijkend zat de 
organisatie met het zweet op de rug; ‘oei als dat maar 
goed komt?’  
Na een paar fikse (giga) buien in de morgen en de loop van 
de middag was het leed geleden, verdween de bewolking  
en werd het zowaar nog, op z’n goed Zeeuws gezegd: “een 
hoeiendag bie wieze van spreke zak me zehhu”. Voor elk 
wat wils: muziek, kunst, eten, drinken, kraampjes en lek-
ker spelen voor de kids. Ook de zondag was weer een suc-
ces, zeker qua weer, opkomst, deelnemers en vooral de 
beleving van de oude tijden die herleefden met Rockabilly 
muziek, oude tractoren, auto’s , bromfietsen en motoren. 
Ook de retro kramen met de spulletjes van weleer zorgden 
voor het betere nostalgische gevoel van de bezoeker. 
Kortom een geslaagd weekend waarbij van incidenten ge-
lukkig geen sprake is geweest. De organisatie is zich er van 
bewust dat zij slechts een klein onderdeel is van het ge-
heel en dat het slagen van het evenement afhankelijk is 
van vele andere factoren.  Onmisbaar zijn de vrijwilligers 
die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij het eve-
nement. Ook de mensen, die op bepaalde wijze hun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miniconcert Muziektent 

diensten of materiaal ter beschikking stellen, zijn onmis-
baar. En vooral ook de support en loyaliteit vanuit het 
dorp Nisse zelf. Wij, als organisatie, snappen dat er 
mensen zijn die in het dorp, of in de buurt, niet zitten te 
wachten op het rumoer en alles wat er bij het festival 
komt kijken.  
Ook deze mensen willen wij bedanken voor hun tole-
rantie en loyaliteit. 
Maar wat het Festival vooral uniek maakt is dat bijna 
alles wat bij de organisatie en uitvoering betrokken is 
“des Nisse’s” is. Zo worden de materialen hoofdzakelijk 
geleverd door Rols events (Remco Otte) , wordt een 
deel van de horeca geregeld door Wim Koens, wordt de 
catering verzorgd door Levys (Levina Maas) en zelfs op 
het podium vinden we artiesten uit Nisse: Andre Otte 
alias DJ Peux Vieux. Ook de omgeving is in het geheel 
betrokken: het mooiste Dorpsplein van Zuid Beveland , 
de Kerk, de Muziektent en ook met ‘t Durpsuus is een 
samenwerkingsverband. 
Kortom iedereen welke op een of andere wijze actief of 
passief heeft bijgedragen aan weer een geslaagde editie 
van Muziek Festival Nisse;  
NOGMAALS HARTELIJK DANK!    
 
Kees Wondergem. 

Muziek Festival Nisse 

Zaterdag 14 en zondag 15 september is het Open Monumentenweekend 2019.  Dit jaar 
is het thema ‘Plekken van Plezier’ en gaan we in op de feestelijke en artistieke kant van 
het leven door de eeuwen heen. De gemeente Borsele kent nog drie  in originele staat 
verkerende muziektenten, één daarvan staat aan op het Plein in Nisse. 
Op zaterdag 14 september is er een ‘mini-concert’ in de muziektent van Nisse gepland. 
Tussen 14.30 uur en 15.30 uur zullen achtereenvolgend het ensemble ‘Friends of 
Folk’ ( Vlaamse folkmuziek) en het duo ‘Broazinha’ ( Portugese en Kaapverdische zang 
en gitaar) in de muziektent een optreden verzorgen. 

U bent van harte welkom.  Neem u eigen (klap)stoel mee, desgewenst een Vlaams biertje of portje en geniet van  
deze ‘Plek van Plezier’. 
 
Comité Open Monumenten 2019 gemeente Borsele. 
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Thoen Engineering loopt op rolletjes 

Foto door Richard 
van Herwaarden  

In het piepklei-
ne lommerrijke 
Zeeuwse 
plaatsje Nisse, 
staat een forse, 
nagelnieuwe 
en prachtig 
diepblauw ge-
spoten Merce-

des Sprinter op een oprit. Aan weerszijde de belettering 
Thoen Engineering. In de wagen zelf is een complete, hy-
permoderne werkplaats ingericht, met onder andere de 
meest uiteenlopende meet- en kalibratieapparatuur voor 
het testen van al even zo uiteenlopend professioneel/
industrieel elektrisch handgereedschap. Handgereedschap 
zoals boormachines, draaibanken, lasapparaten, slijptol-
len, compressors en hogedrukspuiten. Tot aan koffie-
zetters en waterkokers aan toe. Kortom: als er maar een 
stekker aan bungelt en in een werkplaats of zorgcentrum 
verblijft. De bus is het biotoop van Michäel Thoen, die tij-
dens zijn opleiding voor kraanmachinist in 1997 een onge-
val kreeg. Gevolg dwarslaesie. Einduitkomst: rolstoel. 

 
 
 
 
 
“Ik moest toen wel even ‘schakelen’,” stelt Thoen met ty-
pisch Zeeuwse nuchterheid. “Lopen was onmogelijk ge-
worden, maar ik besloot mijn opleiding als kraanmachinist 
toch af te maken, zodat ik wel uitvoerder kon worden. 
Toen heb ik een poosje op het kantoor gewerkt van een 
loonbedrijf dat verschillende kranen verhuurde. Uiteinde-
lijk werd dat bedrijf overgenomen en kwam ik bij techni-
sche groothandel Van der Peijl Techniek terecht, een grote 
en zeer bekende machineleverancier en een begrip in de 
regio. Ik had gelijk een goede klik met Van der Peijl en kon 
aan mijn aangepaste werkbank als monteur aan de slag. Ik 
deed daar tien jaar lang met veel plezier keuringen en re-
paraties van al het elektrisch handgereedschap. Ook van 
die ene slijptol die onverwacht uitschoot richting mijn 
hand. Pijnlijke ervaring en bovendien niet echt handig als 
je al in een rolstoel zit. Die gebeurtenis zette me toch 
weer even in de reset-modus……. 
 

Meer weten over Michäel?: thoen-engineering.nl of  
 
Uit: https://supportmagazine.nl/thoen-engineering-loopt-op-rolletjes/  

De T.O.N. is op dit moment lekker aan het genieten van de 
‘zomerstop’. Ons seizoen vol activiteiten loopt in principe 
van  oktober t/m mei. Dat wil echter niet zeggen dat we 
helemaal stil zitten.  
Op zaterdag 29 juni konden de mannen nog genieten van 
een rondje solexen door de zak met bbq na. Het was erg 
warm en dorstig weer, maar super gezellig. Vrouwen willen 
volgende keer ook mee hoor!  
 
Ondertussen vergaderen we ook nog wel eens en op dit 
moment zijn de eerste voorbereidingen voor de  
3e Kossemisse ook al begonnen. Zet alvast in de agenda: 
zaterdag 14 december! We zijn blij dat er nog diverse 
hulptroepen bij onze organisatieploeg voor dit evenement 
zijn gekomen en hopen er weer een mooie dag van te ma-
ken.  
 
Het programma zal vanaf ca 15.00 tot 01.00 zijn. De opzet 
zal niet veel afwijken van andere jaren met voornamelijk  
kramen in de kerk, een kampvuur en springkussen op het 
plein en een tent met drinks, food en music!  
Daarnaast zal er divers kindervermaak (o.a. schmink / 
paard en wagen en winterse verhalen) zijn en kunnen er 
ook enkele workshops gevolgd worden. Wat kunnen we 
nog meer ver-klappen? The Smoothy Rockers geven een 
optreden, de Company of Sinners (Wie weet eerder op een 

festival aangetroffen of zelfs hun nieuwe LP in huis?) 
zal ons op diverse locaties laten genieten en onze 
topper van 2 jaar geleden ‘Bluestruck’ zal de hoofd-
act weer verzorgen!   
En dan staat er nog veel meer leuks voor alle leeftij-
den op de planning. Kortom een Kossemisse waarbij 
al je zintuigen weer aan bod zullen komen en van 
alles te beleven valt. Zorg dat je erbij bent en zegt 
het voort! 
Wil jij helpen om deze dag onvergetelijk te maken? 
Meld je nu alvast aan als vrijwilliger we zoeken na-
melijk nog heel veel mensen voor de opbouw en het 
afbreken, het aankleden/decoreren, en op de dag 
zelf  bij de entree, een creatieve activiteit of achter 
de bar.  
Interesse? Mail naar nisseton@hotmail.nl (ook goe-
de ideeën voor de Kossemisse-sfeer zijn altijd wel-
kom).  

Michäel Thoen  

Engineering 

mailto:nisseton@hotmail.nl
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Theatergezelschap De Kunstvrienden brengt deze 

herfst een blijspel op de planken met als titel 

'Moordweekend'. Het toneelstuk zal plaatsvinden in 

't Durpsuus op zaterdag 16 november 2019. Meer 

informatie volgt nog, maar zet de datum vast in uw 

agenda.  

De Akkerwinde, Windekind 

G. Bosman en Zn. 

Dutess technical services & support  

Erica´s Salon 

Fa De Muynck/AMZ 

Kaasboerderij Ter Nisse 

KTCC 

Megamix 

Thoen Engineering 

Tramper Goes b.v. 

 

 

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven: 

EHBO 

   

 
 

EHBO Nisse 

                 Seizoen 2019-2020 

Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) cursus 

  9 november 2019 van 09.00-16.30 uur 

16 november 2019 van 09.00-13.00 uur 
 

Voor inlichtingen en aanmelden:  

Email: janniedepundert@planet.nl   

Tel     : 0113 – 56 28 9 

 

Uit: PZC, 23-08-2019 

Bakkerij dagbesteding Nisse eind september open 

NISSE - Eind september gaat voormalig Jikkemiene in Nisse weer 

open. Dat verwacht Mary Korten, directeur van stichting KIO. Een 

exacte datum kan ze nog niet geven. De laatste details moeten nog 

afgemaakt en geregeld. De nieuwe dagbesteding wordt weer een 

bakkerij, waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie met ge-

bak of tussen de middag een broodje. ,,Ja, het blijft in grote lijnen 

hetzelfde”, zegt Korten.  

 

In 2017 maakte Gors bekend dat Jikkemiene in Nisse de deuren ging 

sluiten. De dagbesteding is inmiddels verplaatst naar Goes. Al snel 

werd duidelijk dat stichting KIO de dagbesteding wilde voortzetten. 

Stichting KIO biedt zorg aan kinderen en (jong) volwassenen en 

heeft al meerdere locaties in de regio. Uiteindelijk heeft het nog 

lang geduurd voordat de locatie in Nisse weer open gaat. ,,Langer 

dan gehoopt”, zegt Korten. ,,Maar er komt veel bij kijken. We heb-

ben alles opgeknapt en alles is nieuw en het is heel mooi geworden. 

Het is wel fijn dat we in een keer goed kunnen beginnen.” Hoe de 

nieuwe bakkerij gaat heten is nog niet bekend.  

KIO 

‘t Durpsuus 

mailto:janniedepundert@planet.nl

