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Recept Pinksterstol
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gist en een
eetlepel van de suiker.
Maar wat overal te koop is, en
Het hoeft niet flink verhit te
op alle jaarlijkse feestdagen op
worden, lauw is genoeg. Maak
vele ontbijttafels staat, is toch
een kuiltje in de bloem en breek
wel de traditionele feeststol met
het ei erin. Voeg de rest van de
spijs. De komende Pinksteren
suiker toe en giet de lauwe melk
bak je hem zelf! Alleen de geur
in het kuiltje.

Dit heeft u nodig:

Bij vele gelegenheden horen ook culinaire tradities. Maar hoe zit dat met Pinksteren? De ‘Culinaire
Courant’ meldt dat Pinksteren geen landelijke tradities kent, maar regionaal zijn en toch wel wat voorbeelden te noemen. Zo zijn er Pinksterkoeken (grote krentenbollen) verkrijgbaar in Riethoven en in
Amersfoort kennen ze de ‘Duivekater’ (een zoet en zacht brood waarin citroen en kaneel zijn verwerkt).
Bestrooi de rand van de bloem
met zout en voeg de boter
toe aan het kuiltje. Meng door
elkaar en kneed tot het een deeg
soepel is. Laat de deegbol met
wat bloem erover heen afgedekt
met plastic folie rijzen.
Amandelspijs
Ondertussen kun je aan de
slag met de amandelspijs. Maal
amandelen en suiker in de keukenmachine. Splits het ei, voeg
het eiwit toe en laat draaien tot
er amandelspijs ontstaat. Voeg
eventueel ook de dooier toe.
Kneed het amandelspijs erdoor
en rol er een pil van.

Vulling
Verwarm de oven voor op
180°C. Wel de rozijnen in de
rum (of water) en hak de amandelen fijn. Hier kun je eventueel
ook de keukenmachine voor
gebruiken. Druk het deeg plat en
bestrooi met kaneel, de rum, rozijnen, sinaasappelsnippers en de
amandelen en kneed de vulling
door het deeg.
Laat dit nu nog eens 30 minuten
rijzen. Dek de kom weer af met
plastic folie. Rol het deeg met
hulp van een deegroller uit in
een ovale vorm. Bestrooi met
wat bloem, want het deeg kan
plakkerig zijn.

Leg de pil amandelspijs erop en
klap het deeg dicht. Leg de stol
op een met bakpapier beklede
bakplaat en bak hem in de oven
in circa 50 minuten goudbruin
en gaar. Smelt de boter in een
pannetje. Smeer met een kwastje
de stol in met de gesmolten
boter. Naast de romige smaak
is het voordeel hiervan is dat
je de evtueel verbrande zwarte
rozijnen nog weg kunt wrijven.
Tot slot: bestuif het brood met
poedersuiker. Smullen maar!

!

Pinksterfeesten over de kook
Tot volgend jaar!
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Het Pinksterfeesten Kapellenfestijn 2016

Men neme een stevige portie
koperblazers, aangevuld met
een stevige lepel houtblazers,
een snufje slagwerk en om het
af te blussen een groot glas gezelligheid en enthousiasme.
Dit laat je vervolgens twee dagen kolken in een stroom van
een voorbijtrekkende mensenmenigte. Het resultaat is een
veelvuldig toegeworpen glimlach, meeklappende handen en
genot wat op het aanwezige terras tot extase komt in een vrolijk
keuvelend gezelschap.

Een succesformule welke we dit
jaar met veel plezier weer in willen zetten.

GEZELLIG, KLINKENDE
KLANKEN
Onder de bezielende leiding van
de Dûrzakkers, Hofleverancier
der Muziek, is een groot aantal
kapellen uitgenodigd om tijdens
Pinksterfeesten hun beste muzikale beentje voor te zetten en
ons mee te laten genieten van
de gezellige muzikale kunsten.

Vanuit de verre omtrek komt,
zowel op zondag als op maandag een groot aantal kapellen
optreden op het Rivez-podium.
Een heerlijk terras maakt het
plaatje compleet om het er eens
goed van te nemen en onder het
genot van de muzikale klanken
en dranken de mensen aan je
voorbij te zien trekken.
Kortom, genieten in de breedste
zin van het woord! Schuif aan en
zet je tanden in dit heerlijk stukje
vermaak!

Oude Torenweg 4
5388 RE Nistelrode
0412-612696
www.schoonheidssalon-heidi.nl

Ook voor uw nachtlenzen!

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52
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(kinder)brillen

Compleet vanaf € 98,Tramstraat 23 - Nistelrode
0412 61 40 52

• Advies op maat
• Verkoop
robotgrasmaaiers
• Installatie automatische
grasmaaiers
• Service bij u thuis
• Onderhoud grasmaaiers
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Straatact: KARREN MAAR

Straatact: DE KOK

Echte dorpsgekken met een hoog knuffelgehalte, stoute trekjes en een zeer
bijzondere gave. Deze ruwe diamanten zijn continu op zoek naar liefde, interactie
en contact. Met hun unieke voertuig, vol licht- en geluidseffecten, weten ze er een
echte puinhoop van te maken. Ze zijn lomp, recht door zee en roekeloos, maar ook
lief en veel te hulpvaardig.

Scherpe messen, rare kookboeken, magische pannen en een doldwaze kok zijn de
ingrediënten van deze komische loopact. Op een muskusrat en een opgezette kip
na heeft deze man niets eetbaars bij zich. Hij is prima in staat om zijn omstanders
te vermaken met niets. Hij heeft een magische inslag en is vrijgezel, maf en lelijk
tegelijk.

Onder het motto: “We
zijn niet gek! We zijn
hoogbegaafd!” geeft
dit tweetal telkens
weer een onverwachte
wending aan hun knullige
aanwezigheid.

Houd je dochters binnen
en geniet van alles dat
ook maar iets (of niets)
met koken te maken
heeft.

Niemand kan om dit
spraakmakende duo
heen!

HUBO NISTELRODE
Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033

BART DUURZAAM
SCHILDERWERKEN
Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033

MACHINAAL
TIMMERBEDRIJF
KETELAARS/VAN
TILBURG
Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033 /
06-22553467

Soms stopt hij even om
zijn absurde spoedcursus
vol prikkelende keukenproblemen met je te
delen.
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KOOKRECENSIE Pinksterfeesten Nistelrode 2016
Als recensent kom ik op de meest uiteenlopende plaatsen en proef ik de meest bijzondere maaltijden.
Van een door de Michelin-organisatie met 3 sterren gedecoreerd restaurant tot de meest aftandse vreetschuren waar je al borrelend maagzuur krijgt van het alleen nog maar bekijken van de menukaart.

Op veel plaatsen geweest, veel
mensen gezien en veel oordelen
geveld. Oordelen waar mensen
soms niet altijd even blij mee
waren maar waar ik altijd mijn
smaak, gehoor, zicht en tast goed
de kost voor heb gegeven.
Want iets is pas echt lekker als
alle zintuigen optimaal verwend
worden.
Deze recensie wil ik wijden aan
een uiterst geraffineerd samengesteld geheel van muziek, spanning, actie, hapjes en afgetopt
met een ruime portie Brabantse
gezelligheid.
Het team, dat voor deze heerlijke samenstelling heeft gezorgd,
mag met recht creatief en energiek genoemd worden. Ze hebben er voor gezorgd dat op dit
evenement, want dat is het, voor
ieder wat wils is en zijn daar ruim
in geslaagd. De foodtrucks en
stands zijn van culinair hoog niveau en voor de stuiterende kinderen is er een speelparadijs wat
niet te evenaren lijkt.

Muzikaal omlijst met namenwaarbij de smaakpapillen zelfs
blij worden zoals De Zingende
Kapsters, One Dollar Quartet of
King Herrie & the Sjeekers.
Ik kan dan als wereldvermaard
recensent dan ook niet anders
doen dan aan dit evenement een

MET *****
GOEDGEKEURD
welverdiende 5 sterren toekennen en iedereen oproepen om
jezelf onder te dompelen in deze
weldaad van smaak, gehoor, tast,
zicht en geur.
Een verbeterpuntje… het parkeerkaartje volgend jaar van het
juiste jaartal voorzien.
Veel plezier!
De heer W.I. Taltbeter
Professioneel recensent
Cosy Planet

Voor de beste oogzorg!
Elke dag optometrist,
contactlensspecialist en
audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode
0412 61 40 52
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Zingende Kapsters

Toos en Annie

Met de show ‘Rock around the Comb’ (letterlijk vertaald ‘Rock rondom de Kam’), zorgen de Zingende Kapsters
voor een unieke Rock ‘n Roll beleving. Terwijl het publiek een hairdo make-over krijgt van deze spontane Rock
‘n Roll meisjes, zingen ze heerlijke jaren ’50 en ’60 hits. Stilzitten is er bijna niet bij!
Wake up little Susie, Breaking up is hard
to do, Jailhouse Rock; stuk voor stuk
heerlijke nummers uit de ‘fifties’ en ‘sixties’. Niet alleen de muziek geeft je het
gevoel dat je even terug in de tijd bent.
De Rock ‘n Roll girls verschijnen in stijl
in hun petticoats en zingen de sterren
van de hemel, ondertussen maken ze
stoere kuiven en kapsels bij iedereen die
dat wil. Mannen veranderen ze met hun
‘bakkenbaarden’ in Elvis.
Na hun show zal iedereen weten wie
deze zingende kapsters zijn en zonder
twijffel helemaal terug verlangen naar
die befaamde jaren ’50 en ’60. De act
is zowel interessant voor jong als oud,
aangezien Rock ‘n Roll muziek nog
steeds van invloed is op hedendaagse
muziek, denk maar aan The Baseballs
of de aanhoudende populariteit van de
film Grease. Ook de kuiven zijn op dit
moment weer terug in de mode!
De combinatie van de enorme fascinatie
die deze ladies hebben voor Rock ‘n Roll
en hun muzikale professionaliteit en ervaring, zorgt ervoor dat deze act een
spetterende toevoeging is voor welk
evenement dan ook.
U waant zich echt even ‘back in the
fifties en sixties.

Ken je Toos en Annie niet?
Zij kennen jou wel, én je familie, je buren, zelfs je verre achternicht. Niemand wordt gespaard, wie ze nog niet kennen
(want zo nieuwsgierig zijn ze wel) kennen ze aan het eind
van hun bezoek ook.
Gepaard met theemuts en biscuitjes komen ze op visite,
als je niet te ver weg woont op de fiets, want zuinig, dat
zijn ze. Vandaar dat zij de proviand van thuis meebrengen,
want “Wa dun boer niej kent ...” en het is nog voordelig
ook.

Brillen, zonnebrillen en contactlenzen
Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52

BEGUNSTIGERS
GV
BOUWSERVICE

www.delissentransport.nl - 06-51851929

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl

JOHN’S
RAAMBEKLEDING
KETELAARS
AUTOBANDEN
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King Herrie & de Sjeekers Circus PomPom

In de nazomer van 2011 besloten vijf Brabantse jongens om een
rock en vooral heel veel lol band te beginnen. De zanger werd bekroond als de zekere “King Herrie” en de overige bandleden zouden
voortaan door het leven gaan als zijn “Sjeekers”. De band King Herrie & de Sjeekers was geboren.
Zowel Nederlands- als Engelstalige hits uit vervlogen tijden
worden de zaal in geslingerd.
Nummers van onder andere
Creedence Clearwater Revival,
Johnny Cash en Elvis, maar ook
Peter Koelewijn, Normaal en
Boudewijn de Groot zijn in de
setlijst opgenomen.
Met optredens bij diverse fees-

ten en evenementen in de regio
hebben zij menig publiek laten
sjeeken.
King Herrie: Harold Ulijn – Zang
De Sjeekers: Jeroen Raaijmakers
– Gitaar
Edwin Raaijmakers – Gitaar
Peter van der Sanden – Basgitaar
Mark van Geffen – Drums

www.raamidee.nl - info@raamidee.nl
Waardsestraat 13 - 5388 PP - Nistelrode

De twee clowns van circus PomPom hebben speciaal
voor de Pinksterfeesten Nistelrode de hulp ingeroepen van het internet. Via een rechtstreekse verbinding
kunnen de toeschouwers mee luisteren op een wel
zeer speciale website voor goochelaars en grappenmakers. Als dat maar goed gaat! De voorstellingen
zijn doorlopend, natuurlijk met ballonnen, spectaculaire tovertrucs, een vuurshow en zijn zeer interactief.

Kom allemaal kijken
en doe allemaal mee

De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode
Telefoon 0412-613000
Fax 0412-611393

We willen gewoon de beste zijn!
Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52

Menzel 53 Nistelrode
info@rijschoolnistelrode.nl
www.rijschoolnistelrode.nl
06-50439945
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PINKSTERLOOP met stormbaan ‘De snelkookpan’
Dit gezonde onderdeel van het Pinksterfeesten-MENU bestaat uit de
volgende onderdelen:

Ingrediënten

plakjes
1 draaiboek, in behapbare
, met pit
± 150 kg commissieleden
5 eetlepels enthousiasme
r
1.500 ml vocht per renne
1 blik sponsoren
e
1 eetlepel spierbalsem/oli

beschikt over een lange adem,
dan is het mogelijk exact 5 of 10
km af te leggen.

Verhit de jeugd met een grote,
nieuwe wisseltrofee… Vanaf deze
editie staat er iets nieuws op het
menu van de Pinksterloop. Voor
de jeugd is er een mooie trofee
beschikbaar gesteld voor de deelnemer die gemiddeld het snelst
het parcours heeft afgelegd.

Bestrooi het geheel wederom
met de expertise van Atletiekvereniging ‘AV Oss ’78’ voor
een gegarandeerd smaakvolle succesformule… Deze loop
is onderdeel van de ‘Maasland
Run Classics’, hierin zullen dus
de echte snelle dames en heren
in mee lopen en strijden voor de
winst.
Haal je startbewijs vanaf 17.15
uur af en kom je inschrijven op

Vermeng dit met een wedstrijd
op een stormbaan voor kinderen
die willen deelnemen aan een
ander soort spektakel, zodat het
geheel nog meer smaak krijgt…
De kinderen kunnen zich melden
bij de vrijwilligers aan de start van
stormbaan ‘De snelkookpan’. Ze
zijn herkenbaar aan een paprika
rood T-shirt. Deelname aan de
stormbaanwedstrijd is kosteloos.
Voeg nu het blik sponsoren aan

armen
el op tijd gaat voorverw
TIP: Zorg dat u het gehe
aat!
voor een optimaal result

Bereiding

Snijd het parcours op in behapbare delen, zodat de Pinksterloop toegankelijk is voor iedere
doelgroep… Ook dit jaar kan
de jeugd (t/m 9) zich inschrijven
voor een loop van 1.100 meter
en kunnen de jongens en meisjes
(t/m 12) deelnemen aan de afstand van 1.650 meter. Voor iedereen van 13 tot 83 jaar die toe
is aan een stevige dosis inspanning, het buikje beu is of simpelweg veel plezier beleeft aan het
lopen van een leuke afstand en

de hoek van ‘Van Tilburg Sport’…
De jeugdloop start om 18.15 uur
en diegene die voor de 5 of 10
km gaan starten om 19.00 uur.
Lopers van de 5 en 10 kilometer
betalen € 4,- inschrijfgeld. Het
inschrijfgeld voor de jeugdloop
bedraagt € 1,-. Deelname aan
de stormbaan is gratis.

STEMPELACTIE
VOOR NIEUWE
ÉN TROUWE LEDEN
SPOT ONS OP DE
PINKSTERFEESTEN
OF VRAAG
ERNAAR BIJ

De Beekgraaf 58
Nistelrode - 0412 617 333
info@consciussports.nl
www.consciussports.nl

het gerecht toe waardoor het geheel nog smakelijker wordt… 12
bekers van ‘Conscius Sports’, 400
stuks fruit van ‘Heerkens Groente en Fruit’, verfrissend water
van ‘Govers Waterservices’, en
cadeaubonnen van ‘Van Tilburg
Sport’.
Besprenkel de deelnemers met
al je enthousiasme en bij warm
weer met voldoende water…
Serveer alle deelnemende sporters die de eindstreep hebben
behaald een rugzakje met diverse
leuke en lekkere verrassingen...
De winnende deelnemers van het
parcours worden natuurlijk extra
in het zonnetje gezet.
Voldoende ingrediënten en een
gezellig samenzijn. Succes met

trainen en komt allen!
Meer informatie over de Pinksterloop kun je vinden via Atletiek Vereniging AV Oss ’78
www.avoss78.nl/mrc
en op onze compleet vernieuwde
website
www.pinksterfeestennistelrode.nl.
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Het Nostalgisch Geurts Mengvoederspad
Dit traditionele onderdeel van het Pinksterfeesten-MENU bestaat
uit de volgende onderdelen:

Ingrediënten

Stofvreters
Een dozijn, enthousiaste
an
± 250 kg te vermalen gra
5 eetlepels smeerolie
4.500 ml olie per tractor
1 enthousiaste meelboer
oie verhalen
1 blik molenaars met mo
t altijd balen….
TIP: Een straffe wind is nie
or de mooie verhalen!
ga dan naar de molen vo
Besprenkel de keel met een heerlijk eigen witbier… Op het terras
van de dorsclub is een heerlijk
witbier te verkrijgen dat is gebrouwen van de tarwe die De
Stofvreters zelf hebben geoogst.
Je kunt natuurlijk ook een heerlijke kop koffie, thee of een ander
verfrissend drankje bestellen.

Voeg wat extra historie toe aan
jouw
pinksterfeestenbezoek...
De molen is tijdens Pinksteren
dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur en kan – geheel gratis – worden bezocht. Kinderen
kunnen de molen, van boven
tot onder, ontdekken en voor
volwassenen zijn er ook dit jaar
weer rondleidingen met de daarbij horende enthousiaste verhalen van de diverse molenaars.
Voor de allerkleinsten onder ons
zijn er natuurlijk de diertjes van
de kinderboerderij te bezichtingen, bij de molen.

Haal meer uit spelt, het oer-

graan… Dit jaar is er meer aandacht voor het oergewas spelt.
Dit gewas werd al in het oude
Egypte verbouwd in de Nijldelta,
waar zelfs de Egyptische farao’s
werden begraven met een bosje
spelt. De Romeinen bakten hun
brood al van spelt. Later raakte spelt uit beeld, omdat deze
graansoort lastiger te verwerken
is dan tarwe, maar tegenwoordig is dit biologische landbouwproduct weer helemaal hip en
wordt er binnen diverse diëten
het speldbrood weer aanbevolen.
Het spelt is ook minder doorgeteeld en is beter resistent tegen
ziekten.
Snijd de route niet af, want het
is ook een onderdeel voor de
kindermuntjes!!! Op de nostalgische route kan men bij zowel
De Stofvreters als bij de molen
een stempel verdienen voor de
kindermuntjes. Bij De Stofvre-

Vermeng samen met de molenaar het graan... Wanneer de
wind het toelaat kun je zien hoe
het maalproces in zijn werk gaat.
Kinderen kunnen er eigen brood
afbakken en het brood leren
vlechten.
Verhit het brood in de oven van
de molen… Terwijl je wacht
op het afbakken van het verse
brood, kun je genieten op het
terras bij de oude tractoren van
dorsclub De Stofvreters. Terwijl
je met de kinderen aan het rondkijken bent bij de oude tractoren
en landbouwwerktuigen krijg je
meteen de geschiedenis en bijzondere verhalen te horen over
al het moois wat er staat.

Molenhoeve 9 - Nistelrode
06-13386411
info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl

Design - Belettering Drukwerk - Kleding
www.danendesign.nl
Peter Danen Julianastraat 5
info@danendesign.nl

ters kunnen kinderen met een
tractor op de foto gaan, zodat ze
een stempel krijgen. Bij de molen
kunnen kinderen een stempel
verdienen door een speurtocht
door de molen te houden of zelf
hun eigen brood te vlechten.

Verwarm de vrijwilligers met je
komst… Je komst wordt zeer op
prijs gesteld. Nu maar hopen dat
de wind waait!
Kortom.. Voldoende ingrediënten voor een gezellig uurtje historie en vermaak.
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Smakelijke Pinksterfeesten!

Kraamhouder uitgelicht

AMBASSADEURS
THEA KOOLEN EN
SILVIA ROVERTS
van Stichting Kika
(kinderen kankervrij)

Wat verkopen jullie?
Wij verkopen de mascotte van Stichting Kika de overbekende
Kikabeer groot en klein in diversen kleuren
Waar komen jullie vandaan?
Silvia komt uit Wormerveer en Thea komt uit Valkenswaard
Dit jaar is er extra aandacht voor de foodkramen op de Pinksterfeesten. Dat kan natuurlijk ook niet anders met het thema ‘Pinksterfeesten kookt over!’ Vers, verantwoord, lekker en bijzonder eten is hip en
happening. Pinksterfeesten Nistelrode speelt daarop in, door je een ruime food-keuze voor te schotelen,
waaronder ook een paar heuse foodtrucks. De eerste foodtruck, zoals wij die nu kennen, ontstond in
2008 in Japan. Maar de hype rondom foodtrucks is, hoe kan het ook anders, groot geworden in Amerika. Een foodtruck is een automobiel met een keuken erin. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. De
producten die zij verkopen zijn minstens net zo veelzijdig. Van koffie tot Italiaanse pasta!
Met alle heerlijke geuren die zich
over het braderieparcours zullen
verspreiden, kan het niet anders
dan dat je vanzelf trek krijgt! Op
onze menukaart staan de volgende foodkramen:
IJS & FRUIT
Marcel van de Wiel
Product: fruit (in chocolade),
fruitsappen en ijs
JOS EN ANNICK
VAN KESSEL
Product: broodje kip cajun
VAN DE HEUVEL FRUIT
Pascal van de Heuvel
Product: vers fruit om mee te
nemen
I LOVE ITALY
Wil van Mil
Product: pasta
VISHANDEL EN
PALINGROKERIJ
W. DE GRAAF
Annemarie de Graaf
Product: gerookte vis
ASTRID’S CRÊPES
Astrid Schilder
Product: crêpes
LA REGINA DEL CAFFÈ
Product: koffiespecialiteiten
A. NGUYEN
Product: Vietnamese loempia’s
‘T SMULHUUKSKE
Fam. Robben
Product: frites en snacks
FRANCA VAN ESCH
Product: chimney cake
(Hongaarse koek)
UNIT CATERING
Product: broodje beenham
HOUBEN WORSTENBROOD
Fam. Houben
Product: worstenbrood

Hoe lang zijn jullie al present op de Pinksterfeesten?
Wij komen sinds 2006 al naar deze gezellige Pinksterfeesten,
allebei de dagen zijn wij aanwezig
Mooiste ervaring op de Pinksterfeesten?
Het zijn er een hele boel in die tien jaar. Mensen die bijna elk jaar
een beer kopen voor de verzameling of dat er in de vriendenkring
een kleine op komst of geboren is, maar ook dat ze Kika willen
steunen om de strijd tegen kinderkanker, want kinderen mogen
toch deze ernstige ziekte niet krijgen. Van gezicht kennen we een
heleboel mensen. Ook mensen die ons zoeken op de braderie, dan
zeggen we hier staan we en lachen dan... zo kunnen we wel doorgaan het is te veel om te beschrijven.
Opmerking/anekdote
Dat er een jongentje van ongeveer zes jaar aan komt rennen en
een kikabeer van de kraam meepakte en weg rende en dat zijn
vader hem achterna zat. Beide kwamen terug bij onze kraam en
die jongen wilde de Kikabeer niet terug geven, hij zei: “Ik wil alleen
een Kikabeer Pa verder niks anders.” Zijn vader zei: “Ik weet niet
of ik daar wel genoeg geld voor bij heb.” Hij keerde zijn beurs op
de kraam om en ging tellen, zoonlief keek vol verwachting en pa
had net genoeg bij zich. Zoonlief keek zijn vader aan en zei: “Bedankt papa en zijn vader zei: “Doe dit nooit meer, iets wegpakken
wat niet van jou is...” Wij moesten er wel achteraf om lachen dit
was de snelste verkoop van een kikabeer op de pinksterfeesten.
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MINICARS • BOSCHKER

Bij inlevering van deze bon bij
PUSHER • W.A. VAN DER VORST JR.

20% EXTRA SPEELPENNINGEN
bij aankoop van minimaal € 5,-

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij
BOTSWAGENS • VAN TUYL-VERSTAPPEN

KERMIS OPEN
Zaterdag vanaf 15.00 uur, de kermis wordt
geopend door burgemeester Moorman
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 11.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

15 penningen voor € 10,of 35 penningen voor € 20,-

Bij inlevering van deze bon bij SNOEPKRAAM • PAASHUIS

alle kermisstokken van € 2,- per stok
nu 4 stuks voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij
LUCKY CRANES • VOF C. OVERKAMP EN ZOON

K
R
E
W
VUUR

Dinsdag
bij de kermis 22.30 uur

Aangeboden door kermisexploitanten
Nistelrode

13 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 5,28 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 10,Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij inlevering van deze bon bij
SCHIETSALON • VERSTAPPEN

Bij 12 schoten 3 extra schoten

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
MAGIC MOUSE • C. BUWALDA

Spektakel familieattractie met ronddraaiende gondels
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Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij SUIKERSPIN • STROUCKEN

Een supersuikerspin voor de prijs
van ‘n grote suikerspin

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

Bij aankoop van een zak met 10 oliebollen of
krentenbollen € 1,- korting.

Bij inlevering van deze bon bij
LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT

bij besteding van € 5,- 1 kaartje extra of
bij besteding van € 10,- 3 kaartjes extra

Bij inlevering van deze bon bij
LIJNTJE TREK EN LUCKY DUCK • VERSTAPPEN

6 lijntjes voor € 5,-

7 eendjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij DRAAIMOLEN • D. HOEFNAGELS

Bij besteding van € 10,een rit extra!

Bij inlevering van deze bon bij KAMELENRACE • OUDSEN

I.p.v. 3 spelen voor € 5,4 spelen voor € 5,- per persoon per baan

Bij inlevering van deze bon bij RUPS • VERMOLEN

12 kaartjes voor € 10,-
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PROGRAMMA PINK

ZATERDAG 14 MEI
• PINKSTERLOOP
• CAFÉ D’N HOAN
- Blind date
• ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
• ’T PUMPKE PRESENTS
- Fully Loaded

ZONDAG 15 MEI
• BRADERIE
• KAPELLENFESTIJN
- Pierebloazers uit Vorstenbosch
- Furietoeters uit Maassluis
- Happy Fiep uit Nistelrode
- Opstaporkest uit Erp
- De Klankentappers uit Uden
- De Dûrzakkers uit Nistelrode
- Demo’s van:
- DV de Dancing Kids
- Just Be beauty - balance
demonstratie sportlessen
• PODIUM CAFÉ D’N HOAN
- King Herrie en de Sjeekers
- De Zingende Kapsters
- Staal met Glazen
- Ferry de Liths
• CAFÉ / ZAAL ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
• STRAATARTIESTEN
- De kok
- Karren Maar
- Circus PomPom
• ’T PUMPKE PRESENTS
- Ruizzz

Blik op onze zonnebrillen!

2016

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52

Maxend 55 5388TW Nistelrode
0412-611770 www.vanderleestaalbouw.nl
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KSTERFEESTEN 2016

MAANDAG 16 MEI
• BRADERIE
• KAPELLENFESTIJN
- Predband uit Berghem
- Hardnekkigtog uit Oss
- De Kepkes uit Rosmalen
- Niet Te Geleuve uit Heesch
- ’t Kumt Wel uit Heeswijk-Dinther
- De Dûrzakkers uit Nistelrode
- Demo’s van:
- Just Be beauty – balance
demonstratie sportlessen
• PODIUM BIJ CAFÉ D’N HOAN
- One Dollar Quartet
- De Zingende Kapsters
- Jaman
• CAFÉ / ZAAL ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
- Django Wagner
• STRAATARTIESTEN
- Toos & Annie
- Circus PomPom
• ’T PUMPKE PRESENTS
- 90’s party met DJ & Clips

DINSDAG 17 MEI
Een nieuwe kijk op zien!

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52

• CAFÉ / ZAAL ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
- Jelle B
• ’T PUMPKE PRESENTS
- Rave van fortuin
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Een snufje… Rommel!
KOM LEKKER RONDSTRUINEN OP DE ROMMELMARKT
Aan een traditioneel recept moet je niets veranderen. Maar een echte chef-kok kan het niet laten om
zichzelf uit te blijven dagen en zo nu en dan eens te experimenteren met nieuwe smaken. En omdat
Stichting Pinksterfeesten dit jaar in de rol van chef-kok is gekropen, hebben we aan het 42-jaar oude
recept van de braderie een snufje rommel toegevoegd…
Dit jaar biedt Stichting Pinksterfeesten Nistelrode mensen de
kans om hun eigen zolderopruiming te houden. Direct aan het
parcours; op de parkeerplaats
aan ’t Laar (Kruidvat/Fietsplus
Rini) komt dan ook een aantal
kramen te staan waar je lekker
kunt rondsnuffelen tussen gebruikte spullen.
Op 1e en 2e Pinksterdag opent
ook kringloopwinkel De Snuffelhut haar deuren. Vorig jaar wist
een groot publiek de winkel, die
voor de eerste keer open was
tijdens de Pinksterfeesten, te
vinden. Dit jaar kunnen de bezoekers helemaal hun hart ophalen. De rommelmarkt is namelijk
recht voor de winkel opgesteld.
Een mooie aanvulling op elkaar!
‘Het leuke van een kringloopwinkel of rommelmarkt is dat er
vaak zoveel mooie herinneringen
opkomen’ aldus Wim Gielis, organisatielid van de Pinksterfeesten. ‘Die spullen doen je denken
aan vroeger; ”dat hadden wij
toen ook..!” Erg leuk!’
Heb je zelf ook nog een volle garage op zolder en heb je interesse
om jouw spullen te koop aan te
bieden aan een groot publiek?
Informeer dan naar de mogelijkheden via
info@pinksterfeestennistelrode.nl

Woensdag 11 mei 2016
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Welkom op de kermis!
Kraamhouder uitgelicht

DIMPHY VAN DEN BROEK
DTG kaarsen
Wat verkoop je?
Kaarsen en Klompen
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Nistelrode

Hoe lang ben je al present op de
Pinksterfeesten?
Ik ben al zes jaar aanwezig op de Pinksterfeesten.

Pinksterfeesten Nistelrode is
braderie, is straattheater, is
een drankje op een terras en is
het kinderparadijs. Maar Pinksterfeesten Nistelrode kan niet
losgekoppeld worden van… de
kermis!
De kermis is misschien niet de
grootste, maar zeker wel een
van de gezelligste van de regio.
Voor alle leeftijden zijn er leuke
attracties te vinden. En natuurlijk kunnen ook op de kermis de
‘food-kramen’ niet ontbreken.
Suikerspinnen, oliebollen en de
snoepkraam. Dat blijven de toppers op de kermis als het om
‘food’ gaat. Dit jaar komt er een
nieuwe snoepkraam naar Nistelrode. Tiny Paashuis gaat dit jaar
zijn eerste Pinksterfeesten beleven met ‘Candy Pleasure’. Tiny

heeft de wagen overgenomen
van zijn neef en treedt hiermee
in de voetsporen van zijn vader,
die ook altijd snoep verkocht
heeft op kermissen.
‘Candy Pleasure’ heeft alles wat
je van een snoepkraam kan verwachten: een ontzettend groot

missen, zoals Tilburg, Haarlem
en Volendam. Maar over Nistelrode heb ik goede verhalen gehoord. Ik ben er klaar voor!’
De kermis wordt op zaterdagmiddag geopend om 15.00 uur.
Op zondag en maandag is de
kermis vanaf 11.00 uur geopend

‘Over Nistelrode heb ik goede
verhalen gehoord, ik ben er klaar voor’
assortiment van (zoete) lekkernijen in een kraam die opvalt
door zijn vele spiegels en lampjes. Tiny geeft aan dat hij zin
heeft in de Pinksterfeesten: ‘Ik
sta vooral op de wat grotere ker-

en op dinsdag vanaf 15.00 uur.
Op dinsdagavond, rond 22.30
uur, wordt de kermis afgesloten
met vuurwerk, dat aangeboden
wordt door de kermisexploitanten. Veel plezier!

Mooiste ervaring op de Pinksterfeesten?
Overweldigende gezelligheid.
Opmerking/anekdote
DTG Kaarsen wenst iedereen gezellige Pinksterfeesten.
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De Pinksterfeesten; ook voor Dierenvriendjes!
Soms kom je op een plek waar de huiselijkheid, de zorgzaamheid, het enthousiasme en het goede leven
je tegemoet komen. Kinderopvang de Dierenvriendjes is zo’n plek. Bij aankomst kan het wat onwennig
kijken omdat je in het buitengebied van Nistelrode niet zo een twee drie een kinderopvang zou verwachten.

derduit over het plan, het doel en
vele leuke en mooi uitgewerkte
ideeën om de kinderopvang een
echt agrarisch karakter te geven.

Kle ine dieren,
grote knuffels

Kindvolgend, een term die
vaak terugkomt en die
juist voor vele ouders de
doorslag geeft om op
deze prachtige opvang
hun kind onder de vakkundige zorg van een
vijftal medewerkers te
brengen.

Het kind bepaald of het aan
een activiteit meedoet of dat het
later in de week of een ander
moment daar meer zin in heeft.
Het stimuleert de creativiteit en
zelfredzaamheid van een kind als
een eigen keuze gemaakt kan en
mag worden. In digitale schriftjes
kun je belevenissen van je kind
volgen, een foto met verhaal
zegt immers meer dan duizend
woorden.

Maar binnenstappen bij de Dierenvriendjes zorgt per direct voor
een gevoel van huiselijkheid gecombineerd met de niet te missen agrarische inslag en prachtige
omgeving van deze kinderopvang. Een kip met pasgeboren

kuikentjes tokt je welkom, er is
een heuse boekenboom en de
laarsjes voor alle kinderen staan
al klaar voor de kinderen om met
boer Ton mee te gaan helpen of
lekker te ravotten en spelen buiten op de boerderij. Want vies

worden mag hier, sterker nog...
het is goed en gezond!
Judith van den Broek - van der
Wijst en Nancy Theunisz - van
den Broek zijn anderhalf jaar geleden gestart met een agrarische
kinderopvang en vertellen hon-

Inmiddels bezoeken zo’n 100
kinderen met regelmaat de Dierenvriendjes, voor sommigen
omgedoopt tot de Koeienschool.
Kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar knutselen moederdagpresentjes, vegen de stal mee aan,
spelen buiten met konijntjes en
natuurlijk ook met elkaar. Ook
slápen ze buiten! In buitenbed-

Tijdens braderie ook geopend
Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

Ook voor gehoorbescherming!
Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52

jes is er een plek gecreëerd om
het middagdutje te doen in een
rustige, gezonde buitenomgeving. Iets wat in eerste instantie
wellicht vreemd kijkt maar waar
vrij snel de logica de overhand
neemt en het wel erg gezond is
om in deze tijd van allergieën en
overdreven schoon zijn, juist de
weerstand al van kleins af aan
een boost te geven. Net zoals velen van de bezoekende ouders en
opa’s en oma’s zeggen, “hadden
wij zoiets vroeger maar!”
Kortom, een bijzondere kinderopvang op een bijzondere plaats
met bijzonder enthousiasme en
professionaliteit verzorgd.
Wil je meer weten over Kinderopvang de Dierenvriendjes, dan
kun je alle informatie vinden op
www.dedierenvriendjes.nl.
Het is ook het bezoeken meer
dan waard!
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Beursvloer
Oss Bernheze
16 juni 2016
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Braderie op 1e én 2e Pinksterdag: voor ieder wat wils!

Op 1e en 2e Pinksterdag zullen de straten van Nistelrode zich weer vullen met circa 100 kramen. Sieraden, kleding, cadeau- en huishoudelijke artikelen. Er zit vast iets voor je tussen! Met het oog op het
thema van dit jaar, ‘Pinksterfeesten Nistelrode kookt over’, hoeft ook de inwendige mens zich geen zorgen te maken. Het aanbod is zeer divers! Niet voor niets trekt de braderie al 42 jaar veel belangstelling.
De braderie staat opgesteld in
de hoofdstraten van Nistelrode
(Weijen en Laar). In het verlengde van de braderie vindt de kermis plaats (Raadhuisplein, Tramplein, Parkstraat, Laar).
Aan het braderieparcours liggen diverse terrassen, waar je
even kunt neerstrijken terwijl het
winkelend publiek aan je voorbij
trekt. Ondertussen geniet je van

De Nisseroise braderie behoort tot
één van de grootste van de regio
de optredens op de twee podia of laat je verrassen door het
straattheater.
De Nisseroise braderie behoort
tot één van de grootste van de

regio en is een bezoek dan ook
zeker waard. De braderie vindt
op beide pinksterdagen plaats
van 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

Ook voor hoortoestellen!

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52
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Het lekkerste ‘kindermenu’!
Het Van Tilburg Kinderpardijs biedt volop gratis vertier voor de jongste bezoekers
U wilt weten wat er op het menu staat voor de jongere bezoekers van de Pinksterfeesten? Een oud, maar onverminderd
lekker recept: het Van Tilburg Kinderparadijs! Dé plaats waar de kinderen moeten zijn! Een paradijs waar kinderen hun eigen
avonturen kunnen beleven. Waar ze lekker buiten kunnen spelen, springen en ravotten op de luchtkussens.
drankje, hapje en muziek. Ondertussen kunt u een oogje in
het zeil houden en uw spelende
(klein)kinderen weten u meteen
te vinden. De waaghalzen kunnen ook de klimtoren van Scouting Mira Ceti uit Nistelrode
op. Ieder jaar dagen zij de be-

STUITEREN
EN STILZITTEN
De aantrekkingskracht van deze
luchtkussens blijft bijzonder. Ieder jaar komt Axi Traxi weer
met andere luchtkussens naar
Nistelrode.
Zo kunnen de kinderen ieder
jaar weer opnieuw op ontdekkingstocht. Voor de kleintjes is
de ervaring van lopen en springen op een luchtkussen al een
feest, maar ook aan de groteren
wordt gedacht. Voor hen zijn er
luchtkussens aanwezig waarbij

alle kracht en energie nodig is
om ze te trotseren. Dus schoenen uit en gáán! Laat u ze spelen
in dit deels afgesloten deel van
de Pinksterfeesten, terwijl u het
aangrenzende terras bezoekt,
waar optredens van sportschool
Just Be en het kapellenfestijn elkaar afwisselen? Dan neemt u
de tijd er maar voor, want dat
zullen de kinderen ook doen!
Op het genoemde terras strijkt
u neer om te genieten van een

zoekers en zichzelf uit met een
nieuwe constructie. De vrijwilligers van de scouting zullen de
kinderen uiteraard helpen waar
nodig bij het aangaan van deze
uitdaging.
Moe geworden van al die actie, dan kunnen de kinderen
nog even neerploffen op de
kruk bij Mariëlle Dams en haar
collega’s. Met behulp van de
schminkkoffers toveren zij de
kindergezichtjes om in prinsessen, tijgers of…?!
Het Van Tilburg Kinderparadijs

vindt u op het parkeerterrein van Van
Tilburg Mode. Het is
geopend op zondag
15 mei en maandag
16 mei van 10.0017.00 uur.
Ook hier geldt natuurlijk:
deelname
aan alle genoemde
activiteiten is gratis!
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Voorwoord voorzitter

Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode

Hoe gaaf is het als je als een ware chefkok met een dream team een smakelijke
samenstelling mag maken voor het grootste evenement van Bernheze?
Als je samen de ingrediënten mag selecteren om de meest mooie activiteiten te
organiseren voor het dorp waar je hart
ligt… Ingrediënten bij voorkeur van eigen
bodem, immers bereiden we zo’n prachtig
evenement vooral in samenwerking met
vele Nistelrodese ondernemers en verenigingen. Voor en door Nisseroi! En daar zijn
we enorm dankbaar voor!
Nu, dat is precies waar ik denk dat we dit
jaar ook weer prima in geslaagd zijn, een
evenement te serveren met voor elk wat
wils. Een evenement wat voor de sportieveling op zaterdag de uitdaging
biedt om een overwinning op zichzelf te boeken. En of het nu is via het
lopen van een persoonlijk record of het behalen van de snelste tijd op een
heuse stormbaan, de uitdaging ligt klaar om verorberd te worden.
En natuurlijk is er op de Pinksterzondag en Pinkstermaandag een grote
hoeveelheid kramen aanwezig met veel om te kijken, te kopen of te proberen. Extra aandacht dit jaar voor alles wat in de smaak valt, letterlijk!
Pinksterfeesten kookt over van allerlei lekkers wat je gewoon MOET proeven. Een zorgvuldig geselecteerd geheel van foodtrucks en lekkernijkramen
geeft de braderie dit jaar een heerlijk geurend en smakelijk uiterlijk.
Inzetje: Joan. Boven v.l.n.r.: Mark, Rob, Wim en Gertjan. Onder v.l.n.r.: Hanneke, Debby, Angela en Franca

Hét succesnummer van vorig jaar geeft ook weer acte de présence, het Kapellenfestijn! Mooie klanken zullen wederom te horen zijn vanaf het Rivezpodium bij Van Tilburg Sport, het daarbij aanwezige terras én natuurlijk het
van Tilburg Kinderspeelparadijs! Springkussens all over te place!
Tenslotte is er natuurlijk de kermis die ook dit jaar zorgt voor spanning en
plezier. Sinds jaar en dag een publiekstrekker omdat het één van de eerste
kermissen van het jaar is. Gecombineerd met een braderie, straattheater,
muziek en gezelligheid is het een recept wat voor succes garant staat.
In deze prachtige editie van de Pinksterkrant, in samenwerking met
DeMooiBernhezeKrant, staat alles op een rijtje om rustig door te nemen en
dat lekkers uit te kiezen wat voor u het meest in het oog springt. Ik wens
u veel leesplezier en ik hoop u te begroeten op de Pinksterfeesten 2016!
Met vriendelijke groet,
Gertjan Hermes, voorzitter

De organisatie van Stichting
Pinksterfeesten Nistelrode bestaat uit negen enthousiaste
vrijwilligers. Van oktober t/m
Pinksteren zijn zij druk met de
voorbereidingen. Een goed
draaiboek waarin per maand
staat aangegeven wat er moet
gebeuren, geeft de nodige
houvast. De organisatie komt
maandelijks als volledige groep
bij elkaar en tussendoor ook in
subgroepen; de verschillende
commissies: Commissie Braderie: Wim Gielis, Mark Baltussen

en Joan van Haaren
Commissie Horeca & Artiesten:
Angela van Keulen, Franca van
Grunsven en Gertjan Hermes
Commissie PR: Hanneke Leijen,
Gertjan Hermes en Rob Geurts
Commissie Pinksterloop: Debby van Nistelrooy en Rob
Geurts. Commissie Vrijwilligers:
Mark Baltussen.
Via deze weg willen wij alle
vrijwilligers bedanken die de
organisatie tijdens de Pinksterfeesten op allerlei vlakken

ondersteunen. De techniek,
de verkeersregelaars, EHBO,
oplettende begeleiders bij de
luchtkussens, hekkensjouwers
en vele anderen; zonder hen
geen Pinksterfeesten! We zijn
er trots op dat we met elkaar
Nistelrode op de kaart kunnen zetten tijdens het Pinksterweekend. Niet voor niets
is dit gezellige evenement
uitgegroeid tot het grootste
evenement van Bernheze: samenwerking en saamhorigheid
maken alles mogelijk!

Ook voor uw contactlenzen!

www.schilderijendeco.nl

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 61 40 52

Weijen 86
5388 HR Nistelrode
0412 - 61 29 27
06 - 27 50 62 80

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

Waardsestraat 20a - 5388 PP Nistelrode
0412-656030
info@waardse.nl - www.waardse.nl

Brandsestraat 9
5388 TR Nistelrode
www.chielbrienen-hovenier.nl

De Oude Ros 30
Nistelrode
0412-611503
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Pinksterfeesten, lentefeest
De jaarlijkse Pinksterfeesten zijn niet meer weg te denken uit onze
gemeente. Voor mij zijn het altijd een paar gezellige dagen, die, zo
onder een lentezonnetje, alvast een voorbode zijn van de zomer
en de vele activiteiten die we weer samen buiten kunnen bezoeken.
Ook dit jaar weer een gezellig programma, met braderie, circus
en kapellenfestijn, met medewerking van de Durzakkers uit Nistelrode.
Vast onderdeel van het programma is de Pinksterloop, de sportieve start van de Pinksterfeesten. Jong en oud, getraind of minder
getraind, veel sportievelingen verschijnen aan de start van verschillende afstanden. Er is een afstand voor elk uithoudingsvermogen. Meedoen kan dus altijd! De Pinksterloop Volwassenen,
dit jaar op 14 mei, trekt altijd veel lopers uit het hele land. Daar
kunnen we echt trots op zijn!

‘Zonder mensen die vrijwillig veel vrije tijd in de organisatie steken
kunnen deze activiteiten namelijk niet georganiseerd worden’

Kraamhouder uitgelicht

RIHAN WARRAICH
Fine 2 Sleep
Wat verkoop je?
Beddengoed: dekbedovertrekken,
hoeslakens, kussens
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Rotterdam

Hoe lang ben je al present op de Pinksterfeesten?
Zeker wel zo’n tien, twaalf jaar
Mooiste ervaring op de Pinksterfeesten?
Altijd gezellig druk
Opmerking/anekdote
Wij verkopen de hipste dekbedovertrekken voor stuntprijzen!

Voor de organisatie van zo’n groot evenement, dat ook nog eens een paar dagen duurt, zijn veel
vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er daar veel van in onze gemeente. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat we onze gemeente met mooie activiteiten op de kaart zetten, maar dat is het natuurlijk
niet. Zonder mensen die vrijwillig veel vrije tijd in de organisatie steken kunnen deze activiteiten
namelijk niet georganiseerd worden.
Dus een welgemeend dankjewel voor iedereen die meehelpt!
De Pinksterdagen vallen vroeg dit jaar. Ik hoop van harte dat de weergoden ons niet in de steek
zullen laten, ook al is het nog geen half mei. Want wat is nou leuker dan met een lekker zonnetje en
aangename temperaturen te genieten van een dagje uit in Nistelrode. Veel plezier!
Marieke Moorman,
burgemeester

Calamiteitendienst Cultuurtechniek
Machinieverhuur Bestratingen Rioolwerk

De Leibeek 27, 5388 EX Nistelrode
T: 0412-610410
E:info@ar-infra.eu

F: 0412-610096
I: www.ar-infra.eu

Nistelrode

Van Mook
De Echte Bakker
Tramstraat 17 - 5388 GE Nistelrode
0412-611282
www.slagerijvdtillart.nl

Laar 80a - 5388 HK Nistelrode
0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode
0412-611277
www.vanmook.echtebakker.nl

