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Met gepaste trots 
mogen wij je weer 
een nieuw exem-
plaar van de Pink-
sterkrant voorscho-
telen. Een editie die 
ook dit jaar weer 
bol staat van leuke, 
gezellige, grappige 
en interessante 
items. Bovenal is 
het een editie die 
doorspekt is met 
een groot aantal 
ondernemers, die 

ons evenement een warm hart toedraagt.

Vanuit de organisatie van de Pinksterfeesten is er al 
jarenlang de drive om er een geslaagd evenement 
voor de Nistelrodese gemeenschap van te maken. 
Voor de ondernemers, die een extra portie aandacht 
verdienen én kunnen gebruiken en voor de vereni-
gingen die we op vele manieren willen steunen, 
maar die ons ook op alle mogelijke manieren een 
helpende hand toesteken. En vooral ook voor ieder-
een die sinds jaar en dag met veel plezier over het 
parcours struint, meeloopt met de Pinksterloop en 
los gaat op de kermis en in de feesttent.
Kortom; een van de grootste evenementen van 
Bernheze is er één om als Nistelrodenaar trots op te 
zijn. Krèk zo ist!

De komende editie zal een festijn als vanouds zijn 
Een Pinksterloop, die inmiddels een bekende status 
heeft binnen de wereld van het hardlopen, maar 
waar dit jaar een heuse stormbaanwedstrijd voor 
kinderen aan gekoppeld is. Wie wordt de eerste 
Nisseroise Stormbaan-kampioen?

Volop muzikaal vertier is er via het Kapellenfestijn. 
In samenwerking met Muziekkapel de Durzakkers 

wordt er twee dagen lang, op alle mogelijke plek-
ken, gezorgd voor prachtige klanken van verschil-
lende muziekkappellen die hun beste beentje voor 
zullen zetten. 
Een kermis die al sinds jaar en dag mensen van hein-
de en ver trekt en daarmee zorgt voor een mooie 
sfeer en gezelligheid. Het Van Tilburg kinderparadijs, 
dit jaar direct aan de route, is voor het grotere én 
kleinere kind nog altijd een gelegenheid voor stui-
terend plezier. Of wat denk je van het Nostalgisch 
Geurts Mengvoederspad wat leidt naar de molen 
om daar een zakje meel te scoren om zelf thuis pan-
nenkoeken te kunnen bakken. 

Tenslotte is er ook aan de inwendige mens gedacht, 
want eten kun je tijdens de Pinksterfeesten ook 
volop, verrassend; maar vooral zeer smakelijk bij de 
vele stands.

In deze prachtige editie van de Pinksterkrant, in sa-
menwerking met DeMooiBernhezeKrant, staat alles 
op een rijtje. Kijk het eens rustig door en wordt - net 
als wij - super enthousiast! 
Veel leesplezier en ik zie je graag op de Pinksterfees-
ten Nistelrode 2015!
Krèk zo ist!

Met vriendelijke groet,
Gertjan Hermes, voorzitter
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www.schilderijendeco.nl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!
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06-12120985

Liefde voor lekker eten

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode

Tel.: 0412-480836
                           www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

EEN VAN DE GROOTSTE 
EVENEMENTEN VAN BERNHEZE 
WAAR JE ALS NISTELRODENAAR 

TROTS OP KAN ZĲ N

Voor de beste oogzorg!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Voorwoord voorzitter
De organisatie loopt heel wat af tijdens de Pinkster-

feesten. Op zaterdag begint het met het opbou-
wen op het parcours en de centrale post. Opbou-
wen van Pinksterloop, ontvangen van gasten, de 
controlerondes tijdens de 
braderie en het afbreken. 

Foto’s maken, een check 
hier en een koffieronde 

daar. Maar hoeveel stappen 
zetten we eigenlijk? 

Wie het weet mag het zeggen! 
Dit jaar lopen de organisatieleden van de Pinksterfeesten met een stap-
penteller aan hun broekriem rond. Aan jou de taak om te schatten hoe-
veel stappen de gehele organisatie bij elkaar zet. Wie er het dichtste bij 
zit, wint een leuke prijs!

Een paar tips, om een zo goed mogelijke schatting te kunnen maken:
*  De organisatie bestaat uit negen personen, met Ad erbij tien, voor de 

technische kilometers
*  Het parcours is ongeveer een kilometer lang
*  De organisatie draagt de stappenteller: 
 -  zaterdag, tijdens de Pinksterloop van 17.00 – 21.00 uur (wij doen niet 

mee aan de wedstrijd zelf!)
 -  zondag tijdens de braderie van 6.00 – 19.00 uur 
 -  maandag tijdens de braderie van 7.00 – 19.00 uur 
Je kunt je schatting van het totaal aantal stappen van de tien vrijwil-
ligers sturen naar info@pinksterfeestennistelrode.nl of een privé bericht 
op onze facebookpagina plaatsen. 
De prijs zal zaterdag 30 mei op facebook bekendgemaakt worden. 
Ga snel naar onze facebookpagina en volg ons tijdens Pinksterfeesten 
Nistelrode.
Wij zijn waarschijnlijk net zo nieuwsgierig naar het eindresultaat als jullie!

Stappenteller puzzel

Delst 16, 5388 SV  Nistelrode  
Tel.: (0412) 61 32 85 Fax: (0412) 61 09 90  

Mobiel: (06) 220 438 44

WAARDSETRADING

Waardsestraat 20a - 5388 PP Nistelrode
0412-656030

info@waardse.nl - www.waardse.nl

 Puzzel 
Doe mee! controlerondes tijdens de 

braderie en het afbreken. 
Foto’s maken, een check 

hier en een koffieronde 
daar. Maar hoeveel stappen 
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Voorwoord burgemeester
Dit jaar wordt alweer de 41ste editie van de Pink-
sterfeesten georganiseerd. De gezellige kern van 
Nistelrode leent zich uitstekend voor deze activiteit, 
die altijd een van de drukst bezochte evenementen 
in onze gemeente is. Het is dan ook een mooie com-
binatie van sport, kermis, braderie en muziek. Jong 
en oud kunnen zich hier vermaken.

Bernheze is een actieve gemeente met veel vereni-
gingen en vrijwilligers, die zorgen dat er voor de in-
woners het hele jaar door van alles te beleven valt. 
Vooral mei en juni staan altijd bol van de activiteiten 
en Nistelrode laat zich zeker niet onbetuigd. Hier is 
altijd wel wat te doen, zeker nu het nieuwe culturele 
centrum Nesterlé volop in gebruik is. 

Het valt niet mee om tussen al die activiteiten uniek te blijven, maar Nistelrode slaagt 
daar uitstekend in. De Pinksterloop - waar hardlopers uit heel Nederland aan meedoen 
- is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. De braderie telt meer dan 100 
kramen en heel veel sponsoren. Met duizenden bezoekers per dag mag Nistelrode trots 
zijn op dit evenement.

Achter de Pinksterfeesten staat een stevige organisatie, die al maanden bezig is met de 
voorbereidingen. Als je echt iets moois wilt neerzetten dan is dat ook nodig. Ieder jaar 
wordt geprobeerd iets spectaculairs naar Nistelrode te halen. Het programma was nog 
niet bekend toen ik dit stukje schreef, maar ongetwijfeld gaat dat ook nu weer lukken. 

Graag wens ik het organiserend comité en alle ondernemers veel succes toe. Hopelijk 
is het met Pinksteren stralend weer zodat veel bezoekers Nistelrode weten te vinden 
en op een terrasje, of elders, kunnen genieten van muziek, kermis of ander vermaak.

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze

 
Canadabaan 10  5388RT  Nistelrode        
0412 - 613 320   www.steencentrum.nl

BEVERS STEENCENTRUM

TWEEDE PINKSTERDAG
GEOPEND VAN 10:00 TOT 17:00 UUR
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Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

Voor je ligt de Pinksterkrant in combinatie 
met DeMooiBernhezeKrant. Deze krant ligt 
elke woensdag in de gemeente Bernheze 
bij de inwoners huis-aan-huis in de brie-
venbus. Alle inwoners van Heesch, Hees-
wijk-Dinther, Nistelrode, Vorstenbosch en 
Loosbroek - met uitzondering van diegene 
met een ‘nee/nee sticker’ op hun voordeur 
c.q. postbus - ontvangen al ruim drie jaar 
deze huis-aan-huiskrant en worden elke 
week op de hoogte gehouden van actuele 
zaken binnen de gemeente Bernheze.
Met een oplage van 13.500 stuks, heeft de 
redactie met de Pinksterkrant besloten om 
deze editie ook in Geffen, Nuland en Vin-
kel uit te laten komen. Dat brengt de totale 
oplage van deze krant op 19.000 stuks!
De Pinksterkrant zorgt voor de inkomsten 
die de organisatie nodig heeft om het eve-
nement te organiseren. Je kan de Pinkster-
krant ook online lezen op 
www.DeMooiBenrnhezeKrant.nl. 

Daarnaast is de krant gratis verkrijgbaar op 
diverse punten in de gemeente Bernheze.

De Pinksterkrant 
Onderscheidend, verrassend en vernieuwend

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Heel veel plezier op de 

41ste pinksterfeesten 

www.slagerijvdtillart.nl

De Versdriehoek 

start vanaf 1 juli 

met slagerij 

Van Den Tillart.

www.vanmook.echtebakker.nl
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Wij willen gewoon de beste zijn!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52
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Raambekleding

John’s raambekleding
Bedrijvenweg 4 - 5388 PN Nistelrode

0412-612193

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode
0412 612221

info@autobedrijf-timmermans.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl

Waardsestraat 22 Tel. 0412-612333
5388 PP Nistelrode www.alfredvdijk.nl

Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s 

Voor al uw reparatie, APK, taxaties
en afwikkeling van uw schade.

Autobedrijf Alfred van Dijk

Actuele voorraad via mobiel, scan:

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR

Naar ons of uw ontwerp / Ook voor renovatie
Granieten aanrechtbladen / Inbouwapparatuur

Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

dierenvoeders

nistelrode
tel. 0412-611088

jan 
herckenrath

T 0412 612195  F 0412 612600  Bus 16  5388 SP  Nistelrod
transport

VAN DEN ELZEN
  T 0412 612195  F 0412 612600  Bus 16  5388 SP  Nistelrode

transport
VAN DEN ELZEN

  T 0412 612195  F 0412 612600  Bus 16  5388 SP  NistelrodeHet adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Het adres voor al uw (bedrijfs)autozaken

ACTIE:
Download hem nu 

onze gratis 
Crommenacker 

Automobielen app!

Crommenacker Automobielen
Nistelrode - 0412-617100

www.crommenacker.nl

Het adres voor al uw (bedrijfs)autozaken

Crommenacker Automobielen
Weijen 36  Nistelrode   0412  61 73 40    

www.drukkerijbuuts.nl

Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-228470 - Mob. 06-53995299
www.vanudenbouwservice.nl

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

Napraten: 40 Jaar Pinksterfeesten Nistelrode
Vorig jaar vierden we samen met 
alle bezoekers het 40-jarig bestaan 
van Pinksterfeesten in Nistelrode. 
Gezien de economische situatie, 
die enorm veranderd is de laatste 
jaren, zijn wij als organisatie super 
trots dat het evenement in zijn ba-
sis nog steeds georganiseerd kan 
worden. 
Een gezellige kermis, met ruim 
100 braderiekramen en voor alle 
leeftijden, is er veel te doen. In 
allerlei vormen; muziek, enter-
tainment, straattheater, attrac-
ties, etc. Vele jaren zorgden vele 
verenigingen en stichtingen voor 
bezienswaardigheden; een mooi 
voorbeeld is de Goldwing club. 
Ook vierde de stichting elk jubile-
umjaar; de ene keer met een be-
kende artiest, de andere keer met 
een huiveringwekkende act. Het 
40-jarig bestaan in 2014 werd ge-
vierd met N-Ice; een schaatsbaan 
voor de jeugd van Nistelrode.

Nu 
De economische situatie is ver-
anderd, dat heeft voor een ver-
andering van het evenement ge-

zorgd. Echter, de essentie is niet 
veranderd. Het blijft een gezellig 
evenement, met veel zorg door 
vrijwilligers en sponsoren georga-
niseerd. De braderie is nog steeds 
opgesteld in de hoofdstraten van 
Nistelrode, met als toetje de ker-
mis met kermisexploitanten, die 
hier al jaar en dag neerstrijken. 
Aan het braderieparcours liggen 
diverse terrassen, waar je van 
tijd tot tijd kunt uitrusten, onder 
het genot van een hapje en een 
drankje; ook dat is niet veran-

derd. Dit jaar met een Pinkster-
kappellenfestijn, gaan wij voor 
een succesvolle editie 2015.

De stichting bedankt iedereen die 
vorig jaar het 40-jarig bestaan tot 
een feest gemaakt heeft. 

DE ESSENTIE IS NIET VERANDERD, HET BLĲ FT EEN 
GEZELLIG EVENEMENT, MET VEEL ZORG DOOR 
VRĲ WILLIGERS EN SPONSOREN GEORGANISEERD

Bungeejumpen met oud-
voorzitter Bram Meijer

Oud-organisatieleden

Herman Hermans en Ben van Dijk

I
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Bindweefselmassage
Glycol-, salicyl en TCAzuurpeelings
Huidversteviging d.m.v. laser
Mesotherapie
Verwijderen tatoeages en pigmentvlekken
Verwijderen bloedblaartjes en fibromen
Acnebehandelingen
Definitieve ontharing
Laseren schimmelnagels

Neoderma kruidenpeeling
De topmerken Pascaud, La Colline en Cell Fusion C 
Minerale make-up van Youngblood
Huidanalyse met de huidscan
Pedicure (ook voor diabeten) en manicure 
GelColor by O.P.I.
Afslanken met PowerSlim
Nutricosmetics van LaVieSage
Microdermabrasie
Huidverstrakking met Venus Freeze

Verschillende behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar!

06 104 33 489Laarhof 22 www.salonintense.nlinfo@salonintense.nl5388 GX Nistelrodeintense skin and body improvement

Onze behandelingen en producten

Kom langs voor een 
vrijblijvend intakegesprek 
en een gratis huidscan.

Doe mee met de recordpoging ‘grootste flashmob’ van Bernheze 
Geef je op en dans gezellig mee!

Maar wat is een flashmob? Woor-
delijk gezien betekent dit: een 
flitsende meute, hoe kan het ook 
anders. Een flashmob is een grote 
groep mensen die als verrassings-
element plotseling op een open-
bare plek samenkomt, iets onge-
bruikelijks doet en daarna weer 
snel uiteenvalt. Flashmobs worden 
meestal georganiseerd via moder-
ne communicatiemiddelen, zoals 
social media. Het aantal deelne-
mers staat van tevoren niet vast. 
Hoe meer deelnemers, des te suc-
cesvoller de flashmob. 

Wie
Volgens de redenatie van Lisa en 
Joyce is het zo dat als je kunt lo-
pen, ook kunt dansen. Kortom; 
iedere generatie kan meedoen. 
Pasjes kan iedereen leren. De al 
binnengekomen aanmeldingen 
van 65 plussers, bewijzen dat. Een 
leeftijdsgrens is er niet!

Voorafgaand aan Koningsdag heb-
ben Lisa en Joyce ook een flashmob 
georganiseerd. “Dit vonden we 
super leuk en werd heel goed ont-
vangen, daarom kregen we het 
idee tijdens de Pinksterfeesten dit 
sportieve evenement opnieuw te 
organiseren. In korte tijd werd het 
idee verder uitgewerkt. Het zou 
geweldig zijn als er uiteindelijk 100 
personen meedoen (of meer!). Dit 
mogen mensen uit Nistelrode zijn, 
maar uiteraard ook van omliggen-
de dorpen”, vertelt Joyce. 

Lisa gaat verder: ”We hebben op 
een pakkend muzieknummer een 
dans gemaakt. Dit keer wordt ge-
danst op funky muziek in een mo-
dern jasje. Nu is het zaak om op 
allerlei manieren zoveel mogelijk 
deelnemers te werven, door ge-
bruik te maken van de social me-
dia, lokale krantjes en mond-tot- 
mond reclame.”

Oefenen
Om de flashmob succesvol te laten 
verlopen, worden op kinderdag-
verblijf/BSO De Benjamin work-
shops gegeven. Wellicht komt er 
daarna nog de mogelijk om nog 
een keer, met iedereen die wil, de 
flashmob door te nemen, zodat 
ook de oudere deelnemers besla-
gen ten ijs komen.

Het is Lisa en Joyce toever-
trouwd om deze groots opgezette 
flashmob te organiseren. Nistel-
rode wordt hierdoor op een zowel 
heel unieke als sportieve wijze, 
op de kaart gezet. Laat je trakte-
ren op het spontane applaus van 
het verbaasde publiek dat vol ver-
wondering naar je impulsieve dans 
heeft staan kijken. Voel jij je aan-
gesproken om aan deze spontane 
dans mee te doen, want dat is een 
flashmob wel, ga naar Facebook, 
kijk op ‘Flashmob Pinksterfeesten 
Nistelrode 2015’ of geef je op via 
onderstaand mailadres. 
flashmobpinksterfeesten2015@
gmail.com.

Lisa Sarken en Joyce Broeren, twee gepassioneerde jonge dames die 
leven voor sport, dans en beweging, hebben het uitzinnige idee om 
tijdens de Pinksterfeesten, maandag 25 mei om 14.30 uur een groots 
opgezette flashmob te organiseren. Zij willen hiermee op hedendaagse 
wijze Nistelrode op een sportieve manier promoten.

Joyce en Lisa gaan de uitdaging aan Tekst: Evert Tjepkema

UITGELICHT

Naam: Gertjan Hermes
Wanneer gestart: 2011
Taak binnen Pinksterfeesten: Voorzitter, commissie artiesten, commissie PR.
Mooiste moment: Elk jaar is het ‘yeah we did it’ moment op maandagavond 
voor mij een erg mooi moment. Wat je met een klein groepje mensen al niet voor 
elkaar kunt krijgen. 
Stressmoment: Het overleg met politie en gemeente voorafgaand aan de storm 
van 2014. 

Motivatie: Niks gaat vanzelf. Mooie dingen zeker niet! Daarom is het meehelpen aan een evenement waar 
veel mensen, bezoekers én ondernemers veel plezier uit putten, een erg mooie bijdrage die je kunt leveren 
aan je eigen gemeenschap. De energie die je daarvan krijgt, het plezier wat je er mee hebt, is alle tijd en 
inzet meer dan waard!

Al meer dan
40 jaar 
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Brillen, zonnebrillen en contactlenzen!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52
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De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode

Telefoon 0412-613000
Fax 0412-611393

autoschade

VERKOOP

NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

NIET GEOPEND OP 15 & 16 MEI

Voor al uw reparaties, APK, taxaties,

schade afwikkelingen

inruil, garantie en financiering mogelijk HET ADRES VOOR DE PARTICULIER

Menzel 59, 5388 SX Nistelrode

Tel. (0412) 46 52 23
Fax (0412) 46 52 23
Privé: 0412 - 61 27 10

Menzel 35, 5388 SX Nistelrode 

Telefoon 0412-613225

GARAGE

Loo 17a, 5388 SB Nistelrode

Tel.: 0412 - 612391 – Fax: 0412 - 613958

Gevers
Hubo Ketelaars, Machinaal Timmerbedrijf

Maxend 5, 5388 GH Nistelrode
E-mail: huboketelaars@home.nl

Tel.: 0412-611033
Fax: 04312-612800

Bedrijvenweg 11, 5388 PN Nistelrode

Tel. 0412-622062, Fax 0412-627654

GSM 06-51528188

In- en

Verkoop

auto’s

MACHINALE 
TIMMERWERKPLAATS

JAN LOEFFEN

Bedrijvenweg 2, 5388 PN  Nistelrode
Tel. (0412) 61 25 62

Alle voorkomende 
timmerwerken o.a. 
kozijnen - ramen 

deuren

voor installatie en onderhoud van
* Sanitair * Gas- en waterleidingen

* Rioleringen * Goten en Dakbedekkingen
* Centrale verwarming Weijen 69 - 71, 5388 HM Nistelrode

Telefoon (0412) 61 12 37
Telefax (0412) 61 29 80

Bedrijvenweg 10 Tel. 0412-613023
5388 PN Nistelrode Fax 0412-613268

Weijen 16, 5388 HN Nistelrode
Tel. 0412 - 495181, Fax 0412 - 495182

www.realchocolade.nl

De Oude Ros 12
5388 PM Nistelrode
Tel. 0412 - 61 27 09
Fax. 0412 - 61 05 89

Mobiel 06 - 25 52 68 65
E-mail: patrick.jacobs@hetnet.nl

IN - VERKOOP SCHADEAUTO’S
Sjaak Stuurland

Canadabaan 5, 5833 RT Nistelrode
Tel.: 0412 611941 Fax. 0412 646116 

Mobiel 06 53429626
www.stuurland.schadeautos.nl
E-mail: j.stuurland@12move.nl

DVD verhuur vanaf € 1,-
Pasfoto’s 

GSM Opwaardeerkaarten

Maxend 20, 5388 TX Nistelrode
Telefoon 0412 - 61 28 12

Thermische- en Akoestische isolatie
Weijen 19

5388 HL Nistelrode
T: 0412 61 29 92
F: 0412 61 09 03

M: 06 22 37 81 83
e: fleendersisolatie@hetnet.nl

MAATWERK IN GRANIET EN MARMER

Eric Timmers Kleinwijk 24A, 
5388 PR Nistelrode
Tel. 0412-611169
Fax 0412-611189

V.O.F. Transportbedrijf
A.G. VAN DE
VEN EN ZN.

Auto met los- en laadkraan
Weijen 72, 5388 HR Nistelrode

Telefoon 0412 - 611276 
Fax 0412 - 611284

Handelsstal 
van Dinther v.o.f.

Kantje 16   5388 XBNistelrode   
Tel. 0412-61 24 88

P282/ZNistelrode Unieke methode, behandeling al vanaf W  67,-

WILT U VOORGOED OF TIJDELIJK VAN UW KRULLEN AF....??

Ter introductie; shampoo
en conditioner GRATIS!!

Bel voor info
Laar 23, Nistelrode 
0412-61.14.55

                 

St.-Agathaplein 51, Boekel
0492-32.38.43

PAGINA 8

http://www.gerritsbedrijfswagens.nl

www.hanegraaf-verhuur.nl | www.hanegraaf-ballondecoraties.nl

Met allemaal vrijwilligers en sponsoren 

wordt dit giga-evenement georganiseerd 

Kindermuntjes verdient ieder kind!
De Pinksterfeesten is een feest voor 
jong en oud en - dankzij de gratis 
entree - voor iedereen toegankelijk. 
Op het parcours worden vele gratis 
activiteiten voor kinderen georga-
niseerd, maar voor veel van hen is 
de kermis toch wel het hoogtepunt. 
Hoe leuk is het dan als je een paar 
gratis ritjes kunt maken in je favorie-
te attractie? Ook dit jaar verdient je 
kind zijn/haar eigen kindermuntjes!

Samenwerking Rabobank Oss 
Bernheze
Na het succes van vorig jaar, be-
sloten Rabobank Oss Bernheze en 
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode 
de samenwerking opnieuw aan te 
gaan. Dat is goed nieuws voor alle 
kinderen uit Nistelrode van 4 t/m 
12 jaar! Zij kunnen ook dit jaar weer 
kindermuntjes verdienen door een 
activiteit te doen vóór of tijdens de 
Pinksterfeesten. Zo leren ze spelen-
derwijs omgaan met geld.

Hoe werkt het?
Deze week worden op de basis-
scholen in Nistelrode stempelkaar-
ten uitgedeeld. Op deze kaart staat 
een aantal activiteiten genoemd. Bij 
iedere genoemde activiteit, tevens 
te herkennen aan de Rabobankvlag, 

kan een stempel opgehaald wor-
den. Bijvoorbeeld bij de schmink-
kraam op het Van Tilburg Kinderpa-
radijs. Wanneer een kind een volle 
stempelkaart heeft, kan hij/zij ge-
durende de Pinksterfeesten, bij de 
Centrale Post (’t Mediahuys, Laar 
28) een portemonneetje ophalen 
met daarin 4 kindermuntjes. Deze 
muntjes zijn op alle dagen van de 
kermis in te leveren.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar - die 
wel in Nistelrode wonen maar hier 
niet naar school gaan - kunnen een 

stempelkaart ophalen op zaterdag 
23 mei tussen 14.30 en 16.30 uur 
bij de Centrale Post. 

Een stempel én een ijsje! 
De eerste stempel op de kaart is 
meteen te behalen zodra je kind de 
stempelkaart in handen heeft! Hij/
zij mag met deze kaart een gratis 
softijsje halen bij Cafetaria ’t Tram-
station of bij het Rainbow Centre. 
En daar wordt meteen de eerste 
stempel gezet. Zo wordt het sparen 
direct beloond! 

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

DE KERMISSEN VAN BERNHEZE KOMEN ERAAN: 

Nistelrode, Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, ontvang je bij besteding van 
een bepaald bedrag een kermismunt t.w.v. €1,-. 
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor geld).
Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, gewoon als 
bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je 
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle 
attracties en kramen! Deelnemende winkeliers: Jumbo 
Nistelrode, Jack Martens Tweewielers, May Day Wok 
& Go, Rainbow centre, Eetcafé ‘t Pumpke, Cafetaria 
Tramplein, Kapsalon Koppig, Ceelen Groente- en 
fruitspecialist, Fietsplus Rini en Kapsalon van Dinther.

Nistelrode

www.fietsplus-rini.nl

www.buro-tweevoud.nl

Nieuw logo, 
advertentie, 
brochure? 
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Een aandeel in elkaar

www.beursvloerossbernheze.nl

De Beursvloer draait om elkaar ontmoeten en matches maken.

Maatschappelijke organisaties en bedrijven werken hierbij samen.

Het evenement is een initiatief van Rabobank Oss Bernheze.

Eerste Beursvloer voor Oss Bernheze

Interesse?
Meld je dan
nu aan!

Beursvloer
Oss Bernheze

2 juli 2015
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✓ Altijd een slimme deal in prijs / kwaliteit verhouding
✓ Eigen service en onderhoudsdienst
✓ 24/7 online kopen, reserveren of o� erte opvragen
✓ Afl everen is ook meteen aansluiten met vakkundige uitleg
✓ Ook na aankoop blijft onze service onovertro� en

Strijbosch BV, Heescheweg 29, 5388 RG, Nistelrode, telefoon: 0412 - 61 77 11, www.strijboschstore.nl, e-mail: store@strijbosch.nl
Openingstijden: Ma t/m do: 09.00 tot 18.00 uur Vr: 09.00 tot 21.00 uur Za: 09.00 tot 17.00 uur. Ruime parkeergelegenheid voor de deur.

Klaar voor de zomer!
Bij Strijbosch zijn we klaar voor de zomer. Bekijk het volledige 
assortiment zomerartikelen in onze winkel of op onze website!

Ser vice
 met de S van Strijbosch.

Hendi Grill master mini 
Hendy gasBBQ 154700
Roestvaststalen frame met roestvaststalen 
grillrooster en geëmailleerde braadpan 
(290x480 mm inwendig) • Geschikt voor 
propaangas • Elektronische ontsteking 
en thermokoppel • Inclusief gasslang en 
drukregelaar • Verbruik 0,215 m³/u •
Afmetingen (HxBxD) 840x340x540 mm

Hendi Grill master maxi
Hendy gasBBQ 154717
 Roestvaststalen frame met roestvaststalen 
grillrooster en geëmailleerde braadpan 
(590x480 mm inwendig) • Geschikt voor 
propaan • Elektronische ontsteking en 
thermokoppel • Incl. gasslang en druk-
regelaar • Verbruik 0,430 m³/u • (HxBxD) 
840x650x540 mm

Delonghi Airco Portable
Delonghi airco PACN90
Voor koelen/ontvochtigen, ventileren • 
Koelvermogen: 9000 BTU • Geschikt tot 
90 m³ • Afstandsbediening • Timer • Verrijd-
baar • Afmetingen (HxBxD): 75x44,9x39,5 cm 
• Energieklasse: A • Geluidsniveau: 51 dB • 
Gewicht: 30 kg • Vermogen: 1000 W

Bestron Ventilator statief 
DFT45W
Doorsnede korf 45 cm • 3 snelheden • 
90 graden wendbaar • Verticaal verstelbare 
korf • In hoogte verstelbaar • Vermogen 
50 Watt • Kleur: wit

Exquisit koelkast KS17RVA+ 
Deze handige koeler is geheel naar wens 
in te delen door de leggers in zowel de 
deur als de koelruimte. De koeler wordt 
geleverd met 3 stevige legplateaus en 
een groentelade. • Energieklasse A+ • 
netto inhoud 130 liter • Afmetingen 
84,5x54,5x57,0 • automatische 
ontdooiing.

Severin Electrische Barbecue
Severin BBQ trollie PG2330
 Verchroomde grilldraad • Afneembare 
grilldraad en verwarmingselement voor een-
voudige reiniging • Houten kar met wielen 
voor gemakkelijk transport • Afmetingen 
(HxBxD): 920x498x365 mm • Vermogen: 
2300 W

van € 159,-
voor € 79,-
prijs incl. btw

van € 172,-
voor € 139,-
prijs incl. btw

van € 254,-
voor € 199,-
prijs incl. btw

van € 49,95
voor € 25,-
prijs incl. btw

van € 199,-
voor € 175,-
prijs incl. btw

van € 499,-
voor € 399,-
prijs incl. btw

Exquisit koelkast KS17RVA+ 
Deze handige koeler is geheel naar wens 

Pinksterloop jeugd
Voor de jongste 
lopers tot en met 
9 jaar is er een 
loop van 1100 
meter. Voor de 
jongens en meisjes 
van 10 tot en met 

12 jaar is de afstand 
1650 meter. Natuur-

lijk zijn er ook bekers voor de win-
naars, maar onder alle deelnemers 
van de jeugdloop en de stormbaan 
worden ook dagkaarten voor het 
Lunapark verloot. 

Inschrijven kan vanaf 17.15 uur. 
De jeugdloop gaat van start om 
18.15 uur.

Nisseroise Stormbaan kampioen
Tijdens de Pinksterloop kun je ren-
nen alsof je leven er vanaf hangt. 
Je zet je beste beentje voor en 
laat zien hoe goed je conditie is. 
Mocht jouw talent niet liggen bij 
een lange loop, maar vooral bij 
behendigheid, klimmen, kruipen 
en klauteren? Dan is er tijdens de 
Pinksterloop voor JOU de ultieme 

uitdaging!! Een heuse 34 me-
ter(!!!) lange stormbaan staat voor 
jou klaar om te kunnen laten zien 
hoe jij je als ware stormtrooper 
ontpopt. Word jij de nieuwe Nisse-
roise Stormbaan kampioen?!

Wat moet je doen?
Het is heel eenvoudig. Leg in een 
zo kort mogelijke tijd het hele par-
cours af en tik als snelste het eind-
punt aan. Een heuse wisselbeker 
en iets lekkers liggen klaar voor de 

kampioenen. Er zijn verschillende 
leeftijdscategorieën: 0-6 jaar, 7-10 
jaar, 11-12 jaar.
De enige voorwaarde is wel dat 
je op de basisschool moet zitten, 
binnen of buiten Nistelrode. Ben 
je ouder, dan mag je komen aan-
moedigen. 
Voor zowel de Pinksterloop als 
voor de stormbaan geldt: als je 
meedoet met een van de twee ac-
tiviteiten krijg je een stempel op je 
spaarkaart voor de kindermuntjes.

Pinksterfeesten Nistelrode gaat van start als burgemeester Moorman, zaterdag 23 mei om 15.00 uur, de 
kermis opent. De aanwezige kinderen kunnen vaak rekenen op een traktatie van de burgemeester. Hierna is 
de Pinksterloop - onderdeel van de Maasland Run Classics met als partnerorganisatie A.V. Oss’78 - aan de 
beurt. Een sportief begin van Pinksterfeesten Nistelrode.

Volop gratis - sportief - creatief kindervermaak 
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voor alle leeftijden

De jongste bezoekers van de Pink-
sterfeesten, weten de weg: het 
Van Tilburg Kinderparadijs is dé 
plaats waar ze willen zijn! Een pa-

radijs voor avontuur. Waar ze lek-
ker kunnen buitenspelen, springen 
en ravotten op de luchtkussens.

De aantrekkingskracht van deze 
luchtkussens blijft bijzonder en 
ondoorgrondelijk. Dit gegeven 
nemen we mee in de organisatie 
van het kinderparadijs en we ver-
rassen de bezoekers dit jaar met 
drie enorm grote luchtkussens, 
waarmee Axi Traxi naar Nistelrode 
komt. Schoenen uit en springen 
maar! Laat ze spelen in dit - deels 
afgesloten - deel van de Pink-
sterfeesten, terwijl je als ouder 
het aangrenzende terras bezoekt, 
waar top 40-muziek en het kappel-
lenfestijn elkaar afwisselen? Neem 
er dan de tijd maar voor, want dat 

zullen de kinderen ook doen! 
Op het genoemde terras strijk 
je neer om te genieten van een 
drankje, hapje en muziek. Onder-
tussen kun je een oogje in het zeil 
houden de spelende (klein)kinde-
ren weten je meteen te vinden. 
De waaghalzen kunnen ook de 
klimtoren van Scouting Mira Ceti 
uit Nistelrode op. Ieder jaar dagen 
zij de bezoekers en zichzelf uit met 
een nieuwe constructie. Er gaan 
heel wat uren in de voorbereiding 
zitten, maar het resultaat mag er 
dan ook zijn. Onder toeziend oog 
- en waar nodig - hulp van de be-
geleiding, komt ieder kind veilig 
boven en weer beneden. 
Moe geworden van al die ac-
tie, kunnen de kinderen nog 
even neerploffen op de kruk bij 
Mariëlle Dams en haar collega’s. 
Met behulp van de schminkkof-
fers toveren zij de kindergezichtjes 
om in vlinders, prinsessen, piraten 
of…?! 

Het Van Tilburg Kinderparadijs 
vind je bij Van Tilburg Sport aan de 
route. Het is geopend op zondag 
24 mei en maandag 25 mei van 
10.00 - 17.00 uur. Ook hier geldt 
natuurlijk: gratis toegang! 

RUIM 600  
MODEMERKEN  
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS  
GEMALEN KOFFIE IN  
ONZE LUNCHROOM

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 500 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

24/7 ONLINE  
WINKELEN  
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN  
EN SPORT VOOR JONG  
EN OUD 

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

MOOI  
VOOR 
MARLOES
EN PAM
‘Winkelen met mijn vriendin is echte quality time. 
Maar zo’n hele stad doorslenteren hoeft voor mij 
niet. Hier is het gezellig, leuke mensen en we  
kunnen heerlijk genieten van de lunch.’

NATUURLIJK.

Veelplezier!

TIJDENS

PINKSTEREN

GESLOTEN

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

UITGELICHT

Naam: Debby van Nistelrooy
Wanneer gestart: Dit is mijn 3e jaar.
Taak binnen Pinksterfeesten: Voornamelijk 
het opzetten van de Pinksterloop. Manusje 
van alles tijdens de Pinksterdagen.
Mooiste moment: Eerste Pinksterdag 
2013. Na vele voorbereidingen was dan 
het moment daar dat er duizenden mensen 
door ons dorp liepen. Zij waren daar omdat 

WIJ deze feesten georganiseerd hadden. Het voelde bijna een beetje 
Magisch.
Stressmoment: Stressmomenten zijn goed! Het houdt iedereen 
wakker! 
Motivatie: Van jongs af aan kom ik op de braderie en de kermis. 
Ik vind het het grootste, leukste, gezelligste en mooiste feest van 
Nistelrode. Toen ik werd gevraagd om bij de stichting te komen, 

hoefde ik daar dus geen moment over te twijfelen. Deze feesten 
horen bij Nistelrode en ik vind het een eer om er voor te mogen 
zorgen dat er twee dagen lang, duizenden mensen door de straten 
van Nistelrode lopen om ook dat gezellige, grootse, leuke en mooie 
gevoel te mogen ervaren zoals ik dat al jaren doe!!

‘STRESSMOMENTEN ZĲ N GOED! 
HET HOUDT IEDEREEN WAKKER!’

Duizenden bezoekers 
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      PROGRAMMA KERMIS
VRIJDAG 22 MEI

DUITS BIERFEST
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke 

CIRCUS CORNELIO
19.00 UUR
Locatie: De Beekgraaf

ZATERDAG 23 MEI

OPENING MET 
BURGEMEESTER 
MOORMAN
15.00 UUR
Locatie: Kermis

OPHALEN STEMPELKAART 
KINDERMUNTJES
14.30 UUR – 16.30 UUR
Locatie: Centrale post

JEUGDLOOP 
INSCHRIJVEN: 17.15 UUR
START: 18.15 UUR
Locatie: t.h.v. Van Tilburg 
Mode

PINKSTERLOOP 
INSCHRIJVEN 
VANAF: 17.15 UUR
START: 19.00 UUR
Locatie: t.h.v. Van Tilburg 
Mode

CIRCUS CORNELIO
10.30 UUR
12.00 UUR
13.30 UUR
16.00 UUR
Locatie: De Beekgraaf

STORMBAAN
INSCHRIJVEN: 17.15 UUR
START: 18.15 UUR
Locatie: t.h.v. Van Tilburg 
Mode

NICKY’S PRIDE
Locatie: Eetcafé ’t Pumpke

BABY BLUE
Locatie: Feesttent 
D’n Hoan

PULLEN VULLEN APRES 
SKI FEEST MET CRAZY 
CALYPSO
Locatie: Cafe de Snor

ZONDAG 24 MEI

KINDERPARADIJS
10.00 TOT 17.00 UUR 
Locatie: t.h.v. Van Tilburg Sport

KAPELLENFESTIJN
Locatie: Regiobank / Rivez 
podium en dweilend op 
parcours

MOLEN OPEN 
VOOR BEZICHTIGING
DORSCLUB DE 
STOFVRETERS
10.00 TOT 17.00 UUR
Locatie: Nostalgisch Geurts 
Mengvoederspad 

CIRCUS CORNELIO
10.30 UUR
12.00 UUR
13.30 UUR
16.00 UUR
Locatie: De Beekgraaf

RENÉ VAN HOOREN
STRAATTHEATER
Locatie: Parcours

EFKES ANDERS
STRAATTHEATER
Locatie: Parcours

CIRCUS POMPOM
Locatie: Marya Schoenmode

STATUES ALIVE
STRAATTHEATER
Locatie: Parcours

OPEN PODIUM MET 
GROOVELAND
STICHTING DEWAN 
MALUKU 
Locatie: Laar 50

JEFFREY HEESEN
Locatie: Feesttent 
D’n Hoan

VINZZENT
Locatie: Feesttent 
D’n Hoan

BRAND NEW HOUSE MET 
MISS CHARLY
Locatie: Café de Snor

MAANDAG 25 MEI

MOLEN OPEN VOOR 
BEZICHTIGING
DORSCLUB DE 
STOFVRETERS
10.00 TOT 17.00 UUR
Locatie: Nostalgisch Geurts 
Mengvoederspad 

FLASHMOB
AANVANG: 14.30 UUR 
(14.00 UUR AANWEZIG 
ZIJN)
Locatie: nog onbekend 
(Bernheze)

CIRCUS CORNELIO
10.30 UUR
12.00 UUR
13.30 UUR
16.00 UUR
Locatie: De Beekgraaf

10

€11,00€11,00

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Volg 
@tpumpke

en blijf altijd 

op de hoogte!

 5388 GM  Nistelrode •• 0412 61 29 56

Al ingecheckt bij
eetcafetpumpke?

Verwarmd terras

Ook tijdens de Pinksterfeesten
zorgt ‘t Pumpke voor sfeer

Zie ons 
programma in 
de kermistent

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

De hele zomer 
heerlijk 
schepijs 

NIEU
W

€ 12,50

M
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Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Programma in de kermistent

5 dagen
gratis entree

Vrijdag 22 mei
DUITS BIERFEST
DJ Bratwurst en een optreden van 
Heino. En heel veel ander vermaak

Zaterdag 23 mei
NICKY’S PRIDE
Een geweldige 6-persoons 
Top 100 band

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Programma in de kermistent

Zondag 24 mei
RUIZZZ
Nederlandstalige coverband

Maandag 25 mei
DJ KEVIN
Bekend van de Marjorcabar 
in Den Dungen

Dinsdag 26 mei 
DJ BAREND.
Mooie afsluiting door een super dj 
die weet hoe je een feestje bouwt

      PROGRAMMA KERMIS www.pinksterfeestennistelrode.nl 
Pinksterkapellenfestijn
Pinksterfeesten en muziek; onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Niet voor niets heeft Pinkster-
feesten Nistelrode elk jaar een 
programma waarin muziek de 
boventoon voert. Dat is dit jaar 
niet anders. De invulling hiervan 
is wél vernieuwd. De Nisseroise 
muziekkapel De Durzakkers viert 
haar 50-jarig bestaan namelijk; 
met een kapellenfestijn. Op zon-
dag en maandag zal de sfeer op 
onze Pinksterfeesten extra fees-
telijk zijn, met vele kapellen tij-
dens het Pinksterkapellenfestijn.

Het Pinksterkapellenfestijn wordt 
door Stichting Pinksterfeesten 
Nistelrode georganiseerd, samen 
met muziekkapel De Durzakkers 
uit Nistelrode. “De muziekka-
pel bestaat 50 jaar! Hoe kun je 
dat beter vieren dan, samen met 

collega-muzikanten lekker te mu-
siceren?” vertelt Harm, leider van 
de kapel. Muziekkapel De Durzak-
kers ging aan tafel met Stichting 
Pinksterfeesten Nistelrode. Samen 
sloegen ze de handen ineen. Een 
kapellenfestijn óp de Pinksterfees-
ten: een prachtige combinatie!

Een oude traditie in er hersteld 
Harm Kerkhof en Peter Timmers 
hebben vele verhalen. Ruim 40 
jaar geleden waren de Durzak-
kers op de braderie al present, 
toendertijd om bij Piet Vissers - 
Café-Zaal v.d. Ven, de braderie 
met muziek op te luisteren. Toen 
al trokken ze veel publiek, wat 
zorgde voor de nodige opstop-
pingen op het parcours, voor het 
podium. Iets wat de muzikanten 

altijd met veel plezier hebben 
gedaan en wat niet altijd in de 
koude kleren ging zitten. Er was 
een editie bij dat ‘de 3-Jantjes’ - 
bij het eindigen van de braderie 
- met drie kruiwagens afgevoerd 
werden. Dat het toen al met veel 
passie en plezier gedaan werd, 
wordt met dit verhaal duidelijk.

Dweilen
Door de jaren heen werden di-
verse Oogstfeesten aangedaan 
en 20 jaar werd het Pleinfeest 
georganiseerd. Het idee ontstond 
om tijdens de Pinksterfeesten het 
plezier van vele muziekkapellen te 
presenteren en de ouderwetse ge-
zellige sfeer terug te halen naar dit 
grootse evenement. 
Op zondag en maandag spelen 
er zes verschillende kapellen. Een 
vaste plek, waar u ze beurtelings 
kunt vinden, is het Regiobank-
Rivez-podium, nabij het kinder-
paradijs bij Van Tilburg. Daarnaast 
zullen de kapellen ouderwets 
dweilen over het parcours, waar-
door de gehele braderie met ge-
zellige muziek gevuld zal zijn. 
Op 3 oktober bestaan De Durzak-
kers 50 jaar en dit zal bij café-zaal 
’t Tramstation feestelijk gevierd 
worden. Staal met Glazen zal hier 
bijvoorbeeld ook optreden. Daar-
over later meer in DeMooiBernhe-
zekrant.

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Kom langs bij Wolletjes tijdens 
de pinksterfeesten

Wij hebben speciale pinksteraanbiedingen  
met katoen, sjaaltjesgaren en veel meer.

Kortingen tot 50%
Ook verkopen wij onze proefmodellen tegen  

zeer scherpe prijzen. 

Dus kom langs bij .................Wolletjes natuurlijk.

V.l.n.r.: Peter, Harm en Gert-Jan

KINDERPARADIJS
10.00 TOT 17.00 UUR 
Locatie: t.h.v. Van Tilburg 
Sport

KAPELLENFESTIJN
Locatie: Regiobank / Rivez 
podium en dweilend op 
parcours

GOOCHELAAR LESLY
STRAATTHEATER
Locatie: Parcours

MELIGE MELIS
STRAATTHEATER
Locatie: Parcours

EFKES ANDERS
STRAATTHEATER
Locatie: Parcours

CIRCUS POMPOM
Locatie: Marya Schoenmode

OPEN PODIUM MET 
GROOVELAND
STICHTING DEWAN 
MALUKU 
Locatie: Laar 50

DJANGO WAGNER
Locatie: Café 
’t Tramstation

BOERENMAANDAG
Locatie: Café de Snor

DINSDAG 26 MEI

HENK DISSEL
Locatie: Café 
’t Tramstation

AFTER PARTY 
Locatie: Café de Snor
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MINICARS • BOSCHKER

SNOEPKRAAM • PULLENS
Alle stokken van € 2,- normaal vier voor € 6,- 

nu bij inlevering van deze bon 4 voor € 5,- 
9 stokken (van € 2,-) voor € 10,-

LUCKY CRANES • VOF C. OVERKAMP EN ZOON
13 SPEELMUNTJES t.w.v. € 0,50 voor € 5,-

28 voor € 10,-
Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

PUSHER • W.A. VAN DER VORST JR.
20% EXTRA SPEELPENNINGEN bij aankoop van 
minimaal € 5,-, tegen inlevering van deze bon

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

BOTSWAGENS • VAN TUYL-VERSTAPPEN
Bij inlevering van deze bon
15 penningen voor € 10,-

of 35 penningen voor € 20,-

SCHIETSALON • VERSTAPPEN
Tegen inlevering van deze bon
Bij 12 schoten 3 extra schoten

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

KERMIS OPEN
Zaterdag vanaf 15.00 uur met 
opening door Burgemeester Moorman
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 11.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

VUURWERK

Dinsdag 
bij de kermis 22.30 uur

 
Aangeboden door kermisexploitanten 

Nistelrode

EUROPA RAD • FAMILIE VALLENTGOED

Bekijk Nistelrode vanaf grote hoogte...
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LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT
Tegen inlevering van deze bon, 

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

KAMELENRACE • OUDSEN
Tegen inlevering van deze bon

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

CYBER ONE • STROUCKEN
Bij inlevering van deze bon 
€ 0,50 korting een bon p.p.

ITALIAANS SCHEPIJS • MARCEL VAN DE WIEL
Tegen inlevering van deze bon € 0,50 korting 

op een grote slush-puppy

GEBAKKRAAM • MAASAKKERS
Tegen inlevering van deze bon, bij aankoop van een 
zak met 10 oliebollen of krentenbollen € 1,- korting.

RUPS • VERMOLEN
tegen inlevering van deze bon

4 halen 3 betalen

POLYP • VAN DER VEEN
Tegen inlevering van deze bon

5 kaartjes voor € 6,-

DRAAIMOLEN • P. HOEFNAGELS

Kermis 
Nistelrode

EXPERIENCE • VAN VELTHUIS - MULDER
bij inlevering van deze bon € 0,50 korting op een rit.
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Grootste reuzenrad van Europa op kermis Nistelrode

Jos van Helvoirt 
M 06-22701637 
T 0412-451369
De Ploeg 115

Jos Pittens
M 06-22731465
F 0412-480152
5384 HM Heesch

E info@jossEtimmErwErkEn
www.jossEtimmErwErkEn.nl

Tuinontwerp, Aanleg en Onderhoud

Lipsgroen Hoveniers
Weijen 77 • Nistelrode • Tel. 0412-612713

www.feelgoodgarden.nl

Maak een proefrit op een 
E-bike en maak kans op 

het winnen van
een fiets t.w.v. € 499,-

U zoekt een betrouwbare partij met kennis van 
zaken voor uw brandbeveiliging,

Een bedrijf die u op een duidelijke en eerlijke 
manier kan helpen met de juiste materialen, 

specifieke vragen of een speciaal project, 
waarbij u 1 aanspreekpunt heeft voor alle 

onderdelen en waarin u het vertrouwen kunt 
hebben dat uw opdracht in de juiste handen is.

 
Door onze jarenlange kennis en gedegen 

ervaring zien steeds meer organisaties ons als 
een belangrijk en deskundig partner op gebied 

van brandveiligheid en preventie.

T 0412 612 830
www.klingbrandbeveiliging.eu

UITGELICHT

Naam: Rian van Schijndel
Wanneer gestart: Pinksterfeesten 2007 
Taak binnen Pinksterfeesten: 
PR, communicatie en netwerken
Mooiste moment: Die zijn er veel, maar 
vooral geniet ik van het regelen, netwerken 
en iets voor elkaar te krijgen. 
Stressmoment: … is gezond. 

Beetje spanning opbouwen zorgt voor optimale alertheid en dat zorgt 
ervoor dat we alles blijven overzien.
Motivatie: Terwijl er veel veranderde in Nistelrode, is Pinksterfeesten 
Nistelrode al meer dan veertig jaren een vast gegeven voor mij. 
Veertig jaar geleden ging ik als kind met mijn ouders naar de kermis. 
30 Jaar geleden werkte ik op mijn eerste Pinksterfestijn bij De Lorijn 

exploitatie als serveerster, bij het hoofdpodium op Weijen. 25 Jaar 
geleden werd ik onderdeel van de Pinksterfeesten toen ik Eetcafé 
’t Pumpke opende, vrijdag voor de pinksterdagen in 1990. Hierna is 
het altijd een speciaal evenement geweest in mijn ogen en sinds 2007 
organiseer ik zelf de Pinksterfeesten mee. 
Ôk mooi in Nisseroi!

‘25 JAAR GELEDEN WERD IK ONDERDEEL 
VAN DE PINKSTERFEESTEN TOEN IK EETCAFÉ 
’T PUMPKE OPENDE, VRĲ DAG VOOR DE 
PINKSTERDAGEN IN 1990’

 Puzzel 
Doe mee!

ZIE PAGINA 2

Met allemaal 
vrijwilligers 
en sponsoren 
wordt dit giga-

evenement 
georganiseerd 
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Grootste reuzenrad van Europa op kermis Nistelrode

De kermisexploitanten in Nistelrode krijgen een hele 
bijzondere collega die hen komt vergezellen. Een 
unieke attractie zal tijdens de Pinksterfeesten in Nistel-
rode draaien en een prachtig uitzicht bieden. Voor de 
avonturiers is er genoeg avontuur op de kermis, maar 
op grote hoogte van het uitzicht genieten kan vanuit 
een heus reuzenrad, een die zijn naam eer aan doet. 
Het Europarad van de familie Vallentgoed kan je niet 
over ‘t hoofd zien.

Familie Vallentgoed
Jan Vallentgoed is een kermisexploitant van de nieu-
we generatie. Kermis is de familie Vallentgoed met de 
paplepel ingegoten. Jan wist van jongs af aan dat hij 
- als 5e generatie - het stuur over zou nemen van zijn 
vader en vertelt enthousiast: “Onze twee jongens, 9 
en 14 jaar, groeien ook op met het idee later de zaak 
over te nemen, want zoals elke andere kermisfamilie, 
is ook onze familie erg kermisgezind. Vanaf mijn 16e 
jaar ging ik meewerken op de kermis. Vroeger hadden 
we de polyp, ook bekend als de spin.”

Als ik vraag wat hij leuker vindt, is het antwoord dui-
delijk, Jan: “Vroeger toen ik jonger was, vond ik het 
werken met deze andere doelgroep - met vooral jon-
geren - erg leuk. Intussen hebben we het reuzenrad, 
dat is een rustigere attractie en daar kan ik nu erg van 
genieten. Mijn vader gaat nog vaak mee om mee op 
te bouwen en voor het transport, als we opgebouwd 
hebben; dat is zo reusachtig, dan ben ik echt wel trots 
ook.” 
De 6e generatie komt er al aan, wat al heel bijzonder 
is in een bedrijf. Jan kwam zakelijk gezien nooit eer-
der in Nistelrode – maar wel op bezoek bij zijn neef 
Marcel van de Veen, van de Polyp, dus hij kent de 
kermis in Nistelrode wel. 
Nonstop gaan ze het hele jaar door tot de eerste week 
van het nieuwe jaar – dan hebben ze drie maanden 
onderhoud en dan tegen Pasen begint het weer en zo 
gaat het steeds door. Veel vrije tijd heeft de kermis-
exploitant niet, maar Jan zoekt de gezelligheid graag 
op: “Ik zoek de collega’s graag op, bijvoorbeeld in een 
cafeetje in het dorp of de stad waar we staan met 
de kermis, waar we elkaar ontmoeten en een partijtje 
biljart spelen. Op dinsdag zijn ze al aanwezig in Nistel-
rode, het is een grote attractie; 38 meter hoog.

Reuzenrad Europarad
In de zomer van 1988 is de bouw van het Europarad 
gestart en in het voorjaar van 1989 was deze enorme 

klus geklaard. Het Europarad beleefde zijn vuurdoop 
op de Koninginnekermis in Den Haag, echter met een 
andere eigenaar. 

De familie Vallentgoed kocht het rad in de winter van 
‘94/’95 en knapte het gevaarte in 1996 volledig op. 
In dit jaar werd het reuzenrad tevens door de Duitse 
Technischer Uberwachungs Verein (T.U.V.) getest en 
goedgekeurd. Naast kermissen in Nederland stond 
de attractie ook op kermissen in Belgie, Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk en ook zelfs in Dubai op het 
‘Dubai Shopping Festival’. In de jaren daarop werden 
ook Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore, Shanghai en 
Marokko aangedaan. Reuzenradliefhebbers in Neder-
land konden vanaf 2006 hun hart weer ophalen, want 
toen stond het rad eindelijk weer op eigen bodem. 
Daarnaast heeft het Europarad zelfs een prominente 
rol gespeeld in een Belgische t.v. serie en op Winter-
land in Oss.

Het rad, dat maar liefst 38 meter hoog is, is weer te-
rug op Nederlandse bodem.
Op dit moment is het reuzenrad in het bezit van Jan 
en Antoinette Vallentgoed-Wegkamp en te beleven 
op de kermis in Nistelrode. Wilt u Nistelrode eens van 
grote hoogte bekijken? 

Waag dan eens een ritje in dit schitterende rad vol 
geschiedenis.

Kermis is de familie Vallentgoed met de paplepel ingegoten. Al in 1890 trok grootvader Louis met de Kop 
van Jut het land door en in de daaropvolgende decennia stond de familie met diverse attracties op kermissen 
door heel Nederland. Nu met het Europarad in Nistelrode, voor Jan een kermisattractie om trots op te zijn.

Heescheweg 17 Nistelrode
0412 782507

geopend van 
10.00 uur 

t/m 17.00 uur

2e pinksterdag

UITGELICHT

Naam: Joan van Haaren
Wanneer gestart: Pinksterfeesten 2015
Taak binnen Pinksterfeesten: Commissie artiesten hand en 
spandiensten.
Mooiste moment: Mijn eerste pinksterfeesten moeten nog komen, 
daar zullen vast veel mooie momenten gaan komen.
Stressmoment: Die heb ik nog niet gehad.
Motivatie: Heb er heel veel zin…

Ook voor uw nachtlenzen!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Ook voor uw nachtlenzen!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Ook voor uw nachtlenzen!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

HET IS EEN PRACHTIG RAD 
VOL GESCHIEDENIS
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Blik op onze zonnebrillen!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Achterstraat 15
5388 TN Nistelrode

06-4023950
info@gracy.nl

KvK 17187637

Circus Cornelio heeft primeur in Nistelrode

Bewegen voor de jeugd wordt 
steeds meer gewaardeerd en gesti-
muleerd. Dankzij mobieltjes, com-
puterspelletjes, tablets, laptops en 
televisie bewegen kinderen steeds 
minder. Bewegen is goed voor je 
lijf, je ontwikkeling, maar het kan 
vooral ook heel leuk zijn. Kortom, 

meer bewegen en dat kan in dit 
circus! Bij Circus Cornelio zit je niet 
stil, je beweegt. 

Uit je dak
Geen tribunes, maar gewoon lek-
ker rondlopen in de circustent en 
kijken wat er gebeurt. In het - on-

geveer 45 minuten durende – cir-
cusprogramma kan je iets meer 
dan de helft van de tijd heerlijk 
uit je dak gaan op de muziek van 
een kinder DJ. Daarnaast zijn op 
diverse plekken in het circus de 
optredens van onder andere; de 
Harizanov clowns, een van de wei-
nige muzikaal geschoolde clowns 
die je in Nederland kunt vinden, 
met doldwaze acts. Tel maar eens 
hoeveel instrumenten er in korte 
tijd worden bespeeld. 

Daarnaast een optreden van acro-
bate Maya Peckstadt, die nog niet 
zo lang geleden is afgestudeerd 
aan de Rotterdamse Circusacade-
mie Codarts en was in Nederland 
en Frankrijk al veelvuldig te zien op 
diverse festivals. Circus Cornelio is 
heel trots dat zij voor dit circus wil 
optreden. 
Clown Cornelio heeft Indische 
loopeenden, die een rondje door 
de piste lopen. Lukt het hem om 
deze dieren te dresseren? Je kunt 
het allemaal zien en beleven bij 
Circus Cornelio in Nistelrode! 

Voorstellingen: 
VRIJDAG 19.00 UUR 
ZATERDAG, ZONDAG EN MAANDAG:
10.30, 12.00, 13.30 EN 16.00 UUR. 

Kaartjes á € 7,50 nu alvast te ver-
krijgen in de voorverkoop. Wees er 
snel bij, want er kunnen 150 bezoe-
kers per voorstelling in het circus. 
Voorverkoop: 
www.circuscornelio.nl/kaartverkoop.

Kaartjes zijn ook te verkrijgen aan 
de kassa, maar let op: OP = OP.
www.circuscornelio.nl. 

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491

E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw administratie 
in goede handen!
Met uw administratie in uw maag zitten, is helemaal niet nodig.

Bij Maas & van Oss zijn administratieve, fi scale en fi nanciële zaken in

goede en betrouwbare handen. Zodat u als ondernemer tijd

overhoudt om lekker, zorgeloos te genieten…

Circus Cornelio komt naar Nistelrode en staat op het Pinksterfeesten 
parcours. In Circus Cornelio zijn - net als bij andere circussen; clowns, 
acrobaten, jongleurs, eenden, maar wat het circus speciaal maakt is de 
aanwezigheid van een spetterende DJ, die de kinderen enkele keren per 
voorstelling laat dansen en bewegen. 

GEEN TRIBUNES, MAAR GEWOON LEKKER RONDLOPEN 
IN DE CIRCUSTENT EN KĲ KEN WAT ER GEBEURD

PROGRAMMA CIRCUS 

Vrijdag 
om 19.00 uur 
zaterdag 23 mei
zondag 24 mei
maandag 25 mei

10.30 uur
12.00 uur
13.30 uur
16.00 uur

programma 45 minuten
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Bezoek de 
mooiste showroom 
van Brabant!

Nistelrode

De showroom van Badkamermarkt brengt het 
beste van een webwinkel en een showroom 
samen. Naast de overzichtelijke presentatie van 
badkamers en accessoires, biedt onze iPad extra 
keuze-informatie en inspiratie. Onze adviseurs 
helpen bij het maken van keuzes en bij de 
verbouwing.

SPECIALE

KOOPZONDAG

14 DECEMBER
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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  09:30u t/m 17:30u
Zaterdag  09:30u t/m 17:00u

‘s Avonds kan ook, bel even voor een afspraak.

Canadabaan 18A
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412 610 557
badkamermarkt.nl

“ Bij Badkamermarkt 
houdt de service niet 
op na de bezorging”
“We hebben onze nieuwe badkamer compleet bij Badkamermarkt gekocht. 
Bij de montage ontdekten we dat een douchewand ontbrak. Als iets misgaat, 
is het belangrijk hoe je het oplost. Badkamermarkt regelde onmiddellijk de 
ontbrekende wand. De verbouwing liep geen vertraging op.” 

Henk en Sjan Verschuur uit Heesch.

Bereikbaar. Altijd.

Ermerd van der Burgt
Jouw adviseur 

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN NISTELRODE VOOR DE LAATSTE MODELLEN, INSPIRATIE EN ADVIEZEN

“Wij begrijpen dat je op 
sommige vragen direct 
antwoord wil. Ook al is 
het negen uur ‘s avonds.”

WANDCLOSET 
SPHINX RIMFREE 420 
 badkamermarkt.nl/420

Diepspoel wandcloset in een 
Rimfree uitvoering, 44,5 x 54 cm wit.

€378,97

BADMEUBELSET 
BRUYNZEEL BANDO
 badkamermarkt.nl/bando

Meubelset met spiegelkast, 
60 x 45 cm.

€895,00

GROHE REGENDOUCHE
TEMPESTA COSMOPOLITAN  
 badkamermarkt.nl/good

Mengkraan met aquadimmer en 160 mm 
regendouche en cosmo II handdouche.

€279,95

Bezoek de mooiste 
badkamershowroom 
van Brabant!

Droom je wel eens van een nieuwe badkamer? Nou, dan 
ben je bij ons van harte welkom! Met een enorme keuze  
aan badkamers en de hulp en het advies van ervaren  
adviseurs, is een bezoek aan Badkamermarkt een  
inspiratievol feestje. Dus, tot snel dan maar!

(kinder)brillen
compleet vanaf € 98,-

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Van Wanrooij Electro Nistelrode     info@vwelectro.nl     www.vwelectro.nlVan Wanrooij Electro Nistelrode     info@vwelectro.nl     www.vwelectro.nlVan Wanrooij Electro Nistelrode     info@vwelectro.nl     www.vwelectro.nl

Van Wanrooij Electro Nistelrode     info@vwelectro.nl     www.vwelectro.nl

Janssen 
Partyverhuur

Ook voor advies en organisatie

W. Janssen
Heuvelstraat 62 - 5388 AD Nistelrode

0412-612646 - 06-54342748

www.janssenparty.nl

 Geurts Mengvoeders | De Oude Ros 26 5388 PM Nistelrode | Tel: 0412-611278 | Fax: 0412-613040 | info@geurtsmengvoeders.nl

www.geurtsmengvoeders.nl

Actief
Geurts Mengvoeders is een vooruitstrevend bedrijf, continue op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om uw bedrijfsresultaat te verbeteren. Onze medewerkers zijn jonge, 
actieve mensen die met u meedenken en graag een uitdaging aan gaan.

Actueel
Wij zijn ons bewust van de constante stroom aan veranderingen binnen de sector. 
Door snel te reageren op nieuwe zaken kunnen wij u tijdig informeren over de 
mogelijke gevolgen van deze veranderingen voor uw bedrijfsvoering. Ook de 
samenstellingen van de mengvoeders worden aangepast aan de steeds strengere 
kwaliteitseisen.

ADviserenD
Geurts Mengvoeders is een middelgroot bedrijf, waardoor onze adviseurs dicht bij de 
klanten staan en een persoonlijke, intensieve begeleiding gerealiseerd wordt. Ook de 
directie van Geurts Mengvoeders komt dagelijks bij de klanten in de stal. Door deze 
manier van begeleiden worden verbeterpunten in uw bedrijfsvoering snel herkend en 
kan tijdig actie ondernomen worden.

De begeleiding van Geurts Mengvoeders is zeer praktijkgericht. Door een regelmatige 
beoordeling van de dieren in de stal en rekening te houden met specifieke 
kenmerken van uw bedrijf, krijgt u een advies waar u mee vooruit kunt.

Het Nostalgisch Geurts Mengvoederspad
De molen is tijdens de Pinkster-
dagen geopend van 10.00 tot 
17.00 uur en kan - geheel gra-
tis - bezocht worden. Een mooie 
speurtocht voor de kinderen door 
de molen, of een rondleiding voor 
volwassenen. Dit jaar is er ook 
een kleine kinderboerderij aanwe-
zig waar kinderen kunnen knuffe-
len met de dieren.

De molenaar laat bij voldoende 
wind zien hoe men het graan 
maalt. Je kan samen met je kinde-
ren een eigen brood vlechten en 
afbakken. Terwijl je wacht op het 
afbakken van het brood, kun je 
genieten op het terras bij de oude 
tractoren van dorsclub De Stofvre-
ters uit Nistelrode. Ook tijdens het 
rondkijken met de kinderen - bij de 
oude tractoren en landbouwwerk-
tuigen - krijg je meteen een lesje 
geschiedenis met opmerkelijke 
verhalen te horen.

Eigen Witbier
De Stofvreters zullen dit jaar een 
klein terras exploiteren. Genieten 
dus van een lekker bakje koffie of 
thee of een verfrissend drankje. 
Dit jaar verkopen De Stofvreters 
ook hun eigen flessen Witbier, wat 
gebrouwen is van de tarwe die De 
Stofvreters hebben geoogst. 

Spelt, het oergraan
De Stofvreters hebben dit jaar 
meer aandacht voor het oerge-
was 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 bak-
ten hun brood al van spelt. Later 

raakte spelt uit beeld omdat deze 
graansoort lastiger te verwerken is 
dan tarwe. Hierdoor is spelt min-
der doorgeteeld en is het beter 
resistent tegen ziekten. Hierdoor 
wordt spelt veelal gebruikt binnen 
de biologische landbouw. 

Kindermuntjes
Op de nostalgische route kan 
men bij zowel De Stofvreters als 
bij de molen een stempel verdie-
nen voor de kindermuntjes. Bij De 
Stofvreters kunnen kinderen met 

een tractor op de foto gaan, zo-
dat ze een stempel krijgen. Bij de 
molen kunnen kinderen een stem-
pel verdienen door een speurtocht 
door de molen te houden of zelf 
hun eigen brood te vlechten. 

Sommige activiteiten op het 
Nostalgisch Geurts Mengvoeders-
pad zijn tegen een kleine ver-
goeding. Bij het verlaten van de 
nostalgische route is er ook nog 
de mogelijkheid tot het bezoeken 
van het circus. 

EEN ZĲ TAK MET OPMERKELĲ KE VERHALEN
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PINKSTER
FEESTEN
ACTIES

Beide Pinksterdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur

BBB RACE EN ATB DELEN, 
FASTRIDER TASSEN, 
GMG KINDERSTOELEN 
EN XLC PARTS

Laar 27  5388 HB Nistelrode T 0412 61 12 31
www.jackmartens.nl

Gebruikte fi etsen tĳ dens de pinksterfeestenweek 10% korting
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VOORZIEN VAN KRACHTIGE MIDDENMOTOR VAN BOSCH EN DE 
TRAPLOZE NUVINCI 360 VERSNELLINGSNAAF

*WĲ  DOEN U GRAAG EEN PRĲ SVOORSTEL

GAZELLE ORANGE C360 HM 2015

FEESTEN

BBB RACE EN ATB DELEN, 

TĲ DENS PINKSTERFEESTENALLE NIEUWE FIETSEN SERVICE
PAKKET GRATIS

MACHINAAL 
TIMMERBEDRIJF 
KETELAARS
Maxend 5
5388 GH Nistelrode
Tel. 0412-611033, optie 2

HUBO NISTELRODE
Maxend 5
5388 GH Nistelrode
Tel. 0412-611033, optie 1

De braderie is 41 jaar geleden 
ontstaan om de Nisseroise onder-
nemers te promoten. Inmiddels is 
deze braderie uitgegroeid tot één 
van de grootste in heel Brabant. 
Niet voor niets zorgen de meer 
dan 100 kramen ieder jaar weer 
voor de toeloop van een grote 
menigte. Je kunt dan er dan ook 
werkelijk alles vinden: van ge-
bruiksartikelen tot linnen en van 
sieraden tot woondecoratie. 
Vooral ook nu nog zijn de Nisse-
roise ondernemers ruimschoots 
vertegenwoordigd.

Gelukkig! Want zij laten u graag 
zien wat Nistelrode u te bieden 
heeft. De braderie is opgesteld in 
de hoofdstraten van Nistelrode 
(Weijen en Laar) In het verlengde 
van de braderie vindt de kermis 
plaats (Raadhuisplein, Tramplein, 
Parkstraat, Laar). Ook de Nostal-
gisch Geurts mengvoederspad is 
een zijtak aan ambachtelijke werk-
zaamheden en nostalgie. Met dit 
jaar aan het einde een waar be-
weegcircus, wat deze nostalgi-
sche route nog meer allure geeft. 
Niet alleen nieuw voor Nistelrode, 

ook voor de circusartiesten een 
primeur. Zij geven voor het eerst 
in deze vorm het circus vorm en 
hopen dat alle kinderen van Bern-
heze en de wijde omgeving het 
circus komen meebeleven. 

Aan het braderieparcours liggen 
diverse terrassen, waar u tijdig 
kunt uitrusten, onder het genot 
van een hapje en een drankje. Dat 
alles, terwijl u geniet van de mu-
ziek en het straattheater dat aan u 
voorbij trekt. 

Ogen en oren te kort op deze braderie 

UITGELICHT

Naam: Hanneke Leijen
Wanneer gestart: 2010; dit jaar dus ‘mijn 6e’ 
Pinksterfeesten.
Taak binnen Pinksterfeesten: Commissie PR 
en secretaris.
Mooiste moment: Als we op dinsdagavond 
met heel Nistelrode de lucht in staan te 
kijken om het vuurwerk te bewonderen, 
geeft dat een kick: het zit er weer op en het 
waren geslaagde dagen!

Stressmoment: Ik zorg op zondag altijd voor ieders natje en droogje. 
Dan is het op zondag altijd behoorlijk aanpoten om de kraamhouders 
op tijd koffie, de organisatie op tijd ontbijt en de vrijwilligers op tijd 
een lunchpakketje te kunnen overhandigen. 
Motivatie: Ik vind het belangrijk dat deze traditie blijft voorbestaan, 
dus draag ik graag mijn steentje bij. 

E
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Stel zelf je eigen 
ring samen

Kapsalon Hairzz & Bijoux, Laar 23 te Nistelrode

Hyper-
moderne
carwash
Maxend 20 - Nistelrode
0412-612812

MFM live op Pinksterfeesten

Het is altijd een goed gebruik ge-
weest dat WanFM aanwezig was 
op de Pinksterfeesten om live radio 
te maken. Sinds de omroepen van 
Bernheze en Oss samen zijn, zet 
MFM deze traditie voort. Ook dit 
jaar dus zijn medewerkers druk in 
de weer om de sfeer van de brade-
rie en kermis over te brengen op de 
radio. De mobiele studio van MFM 
is te vinden aan ‘t Laar naast de 
fietsenwinkel van Martens. Ieder-

een is van harte welkom een kijkje 
te komen nemen. Thuisblijvers 
kunnen de programma’s op ver-
schillende manieren volgen. MFM 
is overal in de regio in de ether te 
ontvangen: op 105.2 FM (Oss en 
omgeving), 107.6 FM (Ravenstein 
– Nijmegen). 107.9 FM (Lith - Den 
Bosch) en 105.6 FM (Bernheze). 
Via het digitale basispakket van 
Ziggo is MFM te vinden op kanaal 
916.

Daarnaast zijn de programma’s via 
de analoge kabel te beluisteren 
op FM 87.5 van Ziggo. En of dat 
nog niet genoeg is kan ook via de 
livestream geluisterd worden op
www.mfmbrabant.nl en via de 
speciale app die te vinden is in de 
Google PlayStore. MFM is onder-

deel van MFM/Dtv. Dtv is de te-
levisietak en verzorgt het nieuws 
voor de gemeenten Bernheze en 
Oss. Elke werkdag vanaf onge-
veer 19.00 uur is een journaal te 
zien (Ziggo digitaal kanaal 41) 
met onderwerpen uit het hele ge-
bied. Ook op internet (www.d-tv.
nl) en Twitter (@dtvoss) en Face-
book (facebook.com/dtvnieuws) is 
het nieuws te volgen. Wie op de 
hoogte wil blijven van het laatste 
nieuws in de regio moet dus zeker 
afstemmen op MFM/Dtv!

UITGELICHT

Naam: Mark Baltussen
Wanneer gestart: Seizoen 2012-2013, 
waarvan ik de eerste vergadering op 3 
oktober 2012 bijwoonde.
Taak binnen Pinksterfeesten: 
Penningmeester, commissie braderie, 
pinksterloop, vrijwilligers, alsmede het 
opstellen van sponsorpakketten.

Het mooiste moment: ieder jaar de dinsdag na de Pinksteren wanneer 
alles goed gelopen is en we de Pinksteren goed kunnen afsluiten.
Stressmoment: De maandagmiddag van afgelopen editie. Er trad toen 
een onverwachte storm op terwijl we net alle kraamhouders hadden 
geïnformeerd over deze storm. Hierdoor waren de organisatieleden 
over het parcours verspreid, terwijl de communicatie eruit lag.
Motivatie: Mijn motivatie om bij de Pinksterfeesten te gaan 
was om mijn kennis en kunde in te zetten bij een festival zoals 
de Pinksterfeesten. Mijn motivatie op dit moment is om de 
Pinksterfeesten toekomstbestendig te maken zodat de Pinksterfeesten 
over 40 jaar nog steeds een plek heeft in Nistelrode.

Gespecialiseerd in het 
aansluiten en verzorgen van:
* Tijdelijke installaties
* Evenementen
* Aggregaten
* Kermissen
* Elektronische installaties

Maar... ook op het gebied van:
* Electromaterialen
* Verlichting
* Kabel
* Audio
* Huishoudelijke apparatuur

Zijn we u graag van dienst

Fa. De Graauw
voor service en kwaliteit

Bekijk onze website 
www.degraauwelectro.nl 

of ...
Kom langs op ons adres:

Europaplein 8, 5374 BM Schaijk
0486-461298
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Menzel 35 - 5388 SX Nistelrode
0412 613 225 - leonkerkhoftuinaanleg.nl

HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!

HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Een nieuwe kijk op zien!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52
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Een nieuwe kijk op zien!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52
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Tegen inlevering van deze advertentie:
2 middelgrote SNOWIE’S : € 2,50

of
2 Bollen Schepijs : € 2,00

Alleen geldig op 1e & 2e Pinksterdag 2014
Weijen 24 , 5388 HN Nistelrode Tel.:0412 610778

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Het is bbq tijd!
Compleet verzorgde BBQ al vanaf € 12,50 p.p.

Voor uw bril of contactlenzen! 
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Goochelaar Lesly 

Op maandag 25 mei zal goochelaar en ballonartiest Lesly van Eldijk je 
verrassen, verbazen en verwonderen met zijn fantastische show.
Lesly is een graag geziene gast op evenementen; een humoristisch goo-
chelaar en ballonartiest die vorig jaar op de Pinksterfeesten ook al menig-
een heeft verrast met zijn wervelende optreden. Ook dit jaar is hij weer 
van de partij met een komische en verbazingwekkende show voor jong 
en oud.
Gewapend met o.a. ballonnen, kaarten, sponsballen en elastiekjes weet 
Lesly ieder publiek voor zich te winnen. Dus mis het niet en laat je mee-
voeren in de magische wereld van Lesly.
www.leslyvaneldijk.nl.

René van Hooren

René woont in Eindhoven en voert 
zijn vak al ongeveer 20 jaar uit in 
Nederland en België.
Op zondag 24 mei kun je René in 
actie zien tijdens het tekenen van 
karikaturen. Misschien wel van 
jou! Het tekenen wisselt hij af met 
bijzondere goochelacts. 
Dus als je nu echt eens een leuke, 
goed lijkende karikatuurtekening 
wil hebben of je bent gek op ra-
zendsnelle humoristische en niet 
alledaagse goocheltrucs, breng 
dan René van Hooren een bezoek-
je en laat je overtuigen!

Een voorproefje vind je op 
www.sneltekenaar-goochelaar.nl.

Melige 
Melis 

Melige Melis is gespecialiseerd 
in bizar echt lijkende levende 
standbeelden en vrolijk straat-
theater.
De acts van Melige Melis zijn 
zowel voor jong als oud publiek 
zeer vermakelijk. Wie herinnert 
zich niet zijn act als astronaut 
op de maan, Ari Safari of Klaas 
Vaak? 
We zijn dan ook maar wat trots 
dat ‘onze Melis’ dit jaar alweer 
voor het vierde jaar op rij op de 
Pinksterfeesten aanwezig zal 
zijn. Als wat…? Dat verklappen 
we nog niet. Komt dat zien op 
maandag 25 mei! 

www.meligemelis.nl

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

UITGELICHT

Naam: Wim Gielis
Wanneer gestart: 2012
Taak binnen Pinksterfeesten: 
Braderie en aandeel in Pinksterloop
Mooiste moment: Twee dagen 
Pinksterfeesten afronden op 
Pinkstermaandagavond om 17.30 
uur. 

Stressmoment: Op tijd geplaatst hebben van alle 
braderiedeelnemers op beide Pinksterochtenden tot ongeveer 
10.30 uur.
Motivatie: Grandioos festijn voor heel Nistelrode te 
kunnen en mogen organiseren samen met een geweldig 
Pinksterfeesten Team.

braderiedeelnemers op beide Pinksterochtenden tot ongeveer 

René van Hooren is sneltekenaar, karikaturist, cartoontekenaar, karika-
tuurtekenaar en tafelgoochelaar. Een hele mond vol!

S

2015
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schoenen & tassen
Laar 9

Shoes for Kids
Laar 16A

Tamaris & Rieker shop
Magazijnverkoop
Laar 16

Bezoek onze online shop

Tijdens pinksteren

speciale acties!

Nistelrode

Tijdens pinksteren

speciale acties!

1e en 2e Pinksterdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

De grootste flashmob van Bernheze

Toneelvereniging Efkes Anders 
stond weer op de planken in CC 
Nesterlé. Na de twee uitverkochte 
voorstellingen van vorig jaar lag 
de lat hoog dit jaar en goed ge-
motiveerd gingen ze de twee to-
neelvoorstellingen in met het stuk 
‘Getemd’. Het publiek kon smul-
len van een serieus romantisch 
stuk waarin de nodige humor in 
verwerkt werd en door herken-
bare situaties het stuk van een 
ouderwets romantisch verhaal 
naar de realiteit gebracht werd. 
Chapeau voor de spelers en de 
regisseuse Anneke die dit talent 
tot een perfecte cocktail wist te 
mixen. 

Theaterwandeling
Op 20 juni 2015 wordt voor de 
tweede maal de theaterwandeling 
weer georganiseerd door toneel-
vereniging Efkes Anders. Een wan-
deling door het dorp Nistelrode 
waar allerlei onverwachte geval-
len zich voordoen. Schrijf het in de 
agenda, dit mag je niet missen. 
Ondanks hun drukke agenda, ko-
men ze ook naar de Pinksterfees-
ten voor wat straattheater, tijd 
voor improvisatie. Op zondag- en 
maandagmiddag kun je ze treffen 
als fotografen. Uiteraard op hun 
eigen manier… Dus kruip voor de 
lens en laat je verrassen door deze 
alleskunners.

Straattheater met een 
knipoog van ‘Efkes Anders’

Wil jij meedoen aan de grootste dans-flashmob van Bernheze?! Wij willen het record verbreken! 
Geef je op en dans gezellig mee!

WIE: Alle leeftijden

WAT: Een super coole dans-flashmob

WAAR: Pinksterfeesten Nistelrode (exacte locatie wordt na 
aanmelding via mail doorgegeven)

WANNEER: Maandag 25 mei

HOE LAAT: 14.00 uur aanwezig / 14.30 uur dansen

HOE KAN IK ME AANMELDEN: Door je naam en leeftijd te 
mailen/appen/smsen of via Facebook door te geven.
E-mail: flashmobpinksterfeesten2015@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/flashmobpinksterfeesten2015 
Telefoonnummer: 06-83999875 of 06-55977171.

Circus 
PomPom 
Circus PomPom staat inmiddels al 
heel wat jaartjes garant voor een 
gezellige, verrassende, humoris-
tische en spectaculaire show op 
de Pinksterfeesten. Vuur spugen, 
jongleren, acrobatiek, hilarische 
clownsacts, steltloop en koord-
dans; dit is slechts een greep uit het 
veelomvattende repertoire van dit 
clownsduo. 
Waarmee zullen ze dit jaar het pu-
bliek van de Pinksterfeesten gaan 
vermaken?
Kom op zondag 24 mei of maan-
dag 25 mei hun nieuwe show be-
kijken en je zult versteld staan van 
de veelzijdigheid van deze ras-
artiesten!
www.circuspompom.nl.
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Ook voor uw contactlenzen!
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode

Telefoon 0412-613000
Fax 0412-611393

John van Dijk
timmerwerken

Toniesplein 21 - Nistelrode
06-22136231

De Pinksterfeesten mogen zich dit 
jaar verblijden met de komst van 
een groot aantal muziekkapellen 
en dweilorkesten. Een heus Kapel-
lenfestijn zal zich openbaren tijdens 
de twee dagen Pinksterfeesten.

Uit de hele regio komen muziekka-
pellen zich van hun beste, mooiste, 
gezelligste kant laten zien op het 
Regiobank-Rivez-podium. Dit Re-
giobank-Rivez-podium is centraal 
gelegen op het parcours met daar-
omheen een terras om het genot 
nog completer te maken met een 

drankje. Ook in de buurt het Van 
Tilburg kinderparadijs, het Nos-
talgisch Geurts Mengvoeders pad 

en scoutingactiviteiten. Een waar 
bruisend centrum waar je gewoon 
blijft hangen, of je wilt of niet.

Maar ook op andere plekken op 
het parcours zullen de koperen 
klanken te horen zijn, want zoals 
het dweilorkesten betaamt, zul-
len ze ook al struinend over het 
parcours een deuntje ten beste 
geven. Kleine podia geven een 
intiem karakter aan de o zo ge-
zellige melodieën. Overal mu-
ziek, overal gezelligheid zoals je 
op de Pinksterfeesten gewend 
bent…. Krèk zo ist!

Kapellenfestijn op Regiobank Rivez podium

TIJD 1E PINKSTERDAG 24 MEI 2E PINKSTERDAG 25 MEI
11:30 De Klankentappers De Juinders
12:00 De Mertplekkers De Pierebloazers
12:30  De Juinders
13:00 De Klankentappers Hardnekkig Tog
13:30 De Dûrzakkers De Kornuiten
14:00 De Foempers De Pierebloazers
14:30 De Mertplekkers De Dûrzakkers
15:00 t Kumt wel De Kornuiten
15:30 De Foempers Hardnekkig Tog
16:00 De Dûrzakkers De Dûrzakkers
16:30 t Kumt Wel  
17:00   
Locatie Podium Van Tilburg Sport Hoek Heuvelstraat - Weijen
Tijden onder voorbehoud

Maar ook op andere plekken op 
het parcours zullen de koperen 
klanken te horen zijn, want zoals 
het dweilorkesten betaamt, zul-
len ze ook al struinend over het 
parcours een deuntje ten beste 
geven. Kleine podia geven een 
intiem karakter aan de o zo ge-
zellige melodieën. Overal mu-
ziek, overal gezelligheid zoals je 

OVERAL MUZIEK, 
OVERAL GEZELLIGHEID

R
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www.autobedrijflangens.nl
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren

www.jacobSeNjacobS.NL

ieder zijn eigen sfeer

Just Be zorgt voor uw 
uiterlijke en innerlijke schoonheid.

Joyce Broeren
Schaarstraat 18 
5388 KN Nistelrode
Tel. 06 55 97 71 71
 
info@just-be.nu 
www.just-be.nu

Even niets aan je hoofd?
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

SCHILDERWERKEN

Kievitweg 8, 5388 HA Nistelrode
Tel. 0412 - 611798

0412-612992
06-22378183

f.leendersisolatie@hetnet.nl

Wij wensen u fijne Pinksterfeesten!

Kerkveld 69 - 5388 RH – Nistelrode -
www.faara.nl

Water is een essentieel 
onderdeel van ons leven
Govers Water Services is een bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in water en waterbehandeling en leveren 
aan zowel consument en installateur. 

Wij verzorgen de levering van watercoolers en waterflessen, zo heeft u altijd heerlijk, eerlijk en gekoeld 
water in huis, kantoor, horeca gelegenheid, kantine of bedrijf.
Behalve dat we deze watercoolers en flessen leveren kunt u ook bij ons terecht voor onder-
houd en services.
Waterkoelers die op het leidingnet zijn aangesloten in diverse uitvoeringen met bijvoor-
beeld actief zuurstof, RO, Ozon en diverse filters behoren ook tot ons assortiment.
Wie kent het probleem kalkaanslag niet? Govers Water Services heeft ruime er-
varing op het gebied van waterbehandelingen zoals waterontharding, tevens 
leveren wij zouttabletten ten behoeve van de waterontharders en bieden wij 
ook op dit gebied services en onderhoud.

www.goverswaterservices.nl 
of bel 06-2750 6280.

Dat sporten gezond en leuk kan 
zijn; dat weten vele mensen. Voor 
velen is het dan ook de manier om 
goed aan de Pinksterfeesten te be-
ginnen. Stichting Pinksterfeesten 
Nistelrode en Van Tilburg Mode en 
Sport organiseren zoals gebruike-
lijk deze loop, ook deze keer weer 
in samenwerking met Atletiekver-
eniging AV Oss ‘78. De loop is 
voor iedereen toegankelijk. Voor 
de jeugd zijn er twee afstanden. 
Voor de jongste lopers (tot en met 
9) is er een loop van 1100 meter. 
Voor de jongens en meisjes van 10 
tot en met 12 is de afstand 1650 
meter. 

En voor iedereen die dit nog niet 
genoeg vindt en beschikt over een 
lange adem, is het mogelijk een af-
stand van exact 5 of 10 km af te 
leggen. Deze loop is onderdeel van 
de Maasland Run Classic, hierin 
zullen dus de echte snelle dames 
en heren in mee lopen en strijden. 
Genoeg mogelijkheden voor jong 
en oud. Als je toe bent aan een 
stevige dosis inspanning, je buikje 
beu bent of simpelweg veel ple-
zier beleeft aan het lopen van een 

leuke afstand, neem dan deel aan 
de Pinksterloop. Inschrijven is mo-
gelijk vanaf 17.15 uur bij het wed-
strijdsecretariaat voor de winkel 
van Van Tilburg Mode en Sport. 
De loop start voor de jeugd om 
18.15 uur en diegene die voor vijf 
of tien kilometer gaan, starten om 
19.00 uur. 

Meer informatie, over de Pinkster-
loop kunt u ter zijner tijd vinden via 
Atletiek Vereniging A.V. Oss ‘78. 

De officiële website is als volgt: 
www.avoss78.nl/mrc

Pinksterloop
Sporten is gezond én leuk

Kleinwijk 14, Nistelrode
0412 612 164

www.haerkenstimmerwerken.nl
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Sponsoren en begunstigers
A&R Infra
Aannemersbedrijf Ron van Roosmalen
Aannemersbedrijf van de Beeten
AJM Kling bestratingen 
Arjan Smits Montage 
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Timmermans
Autoschade Gebr. Van Oort
Axitraxi Fun - Game en Events
Baderie Bevers
Badkamermarkt
Bart duurzaam schilderwerken
Bas Raaijmakers Sierbestratingen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars 
Bernheze Media
Bevers Steencentrum 
Bloemengroothandel A. Lindhout 
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Bouwmaterialenhandel Bevers BV
Buro Tweevoud
Café de Snor 
Café d’n Haon
Café ‘t Tramstation
Cafetaria ‘t Tramplein
Ceelen groente en fruit
Chiel Brienen Hoveniers
Cor van Schaijk Aann. & transport mij. b.v.
Crisjan van Kessel Timmerwerken
Crommenacker Automobielen
Daan Ambachtelijke schilderwerken
Danaque Haarstudio 
De Graauw electrotechnisch Installatiebureau
De Lorijn Horeca explotatie 
De Pitstop Nistelrode 
Delissen koerierdienst
Diervoeders Herckenrath
Drukkerij Buuts 
Eetcafé ‘t Pumpke
Fietsplus Rini 
Finovion 
Firma v.d. Wetering Loon & grondwerk
Fransen Accountancy & Advies
G. Hermes Machinale houtbewerking B.V.
Geurts Mengvoeders
Govers Waterservices
Gracy.nl
GV Bouwservice
Haerkens Timmerwerken
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VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
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Hair en Beautysalon Marloes
Hairzz & Bijoux 
Hanegraaf verhuur en ballondecoratie
Hanenberg Materieel
Hanenberg Wegenbouw
Harry Robben Keukens & Montage
Heerkens Groente & Fruit
Heerkens Openhaarden & kachels
Hoogstede oog-oorzorg
Hubo Nistelrode
Ice & Chocolate 
Intense Skin & Body Improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janssen Partyverhuur
Joan Schilderwerken
John van Dijk Timmerwerken
John’s Raamdecoratie 
Josse Timmerwerken
Just Be
Ketelaars Autobanden
Kling brandbeveiliging 
Kringloopwinkel De Snuffelhut
Leenders isolatie 
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en onderhoud
LipsGroen hoveniers
Los door het Bos
M2e Outdoor
Maas & van Oss
Machinaal timmerbedrijf Ketelaars
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen & tassen
Mecabo
Meubelspuiterij J. van Roosmalen
Niels van de Wielen Metselwerken
OOvB adviseurs en accountants

Partycentum ‘t Maxend
Patrick Jacobs Interieur- en timmerwerken
Raamdecoratietotaalmarkt
Rabobank Oss Bernheze 
Rainbow Centre
Reser robet technology
Rietdekkersbedrijf Mark de Laat 
Regiobank Rivez Assurantiën & Risicobeheer
RWP Audio & Lighting
Salon van Dinther 
Service station van Duijnhoven
Smits ontwerpbureau
Strijbosch 
Tekenburo Verkuylen
Theo van Bergen v.o.f. lijstenmakerij 
Tousain catering service
Trisje Pedicure
Van den Elzen Transport 
van der Lee staalbouw
Van der Lee stalinrichting & voersystemen
Van Erp Metaaldraaierij
Van Liempd tuin & parkmachines
Van Mook de Echte bakker
Van Schijndel Tegelhandel
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg online 
van Uden Bouwservice B.V. 
Van Wanrooij electro 
Vd Ven & zn Internationaal transport B.V.
Venwico schilderwerken
Vitaro 
Waardse Trading
Wolletjes 
WTI Installatietechniek 
Zin in een feestje

Bedankt!Sponsoren en begunstigers

UITGELICHT

Naam: Angela van Keulen
Wanneer gestart: nieuwe seizoen 
2014/2015
Taak: Ik zit in de commissie artiesten en 
ben aan het oriënteren wat de PR precies 
inhoud.
Mooiste moment: Als je nu Nistelrode 
binnen rijdt, de spandoeken ziet met de 

aankondiging van de Pinksterfeesten, dan denk ik: Zo, dit is toch wel 
erg leuk en daar heb ik dan aan mee mogen helpen. Dat is gaaf!
Dat is tot nog toe het mooiste moment voor mij, maar ik ben er van 
overtuigd dat na de Pinksterfeesten ik nog vele mooie momenten zal 
kunnen op noemen, met wat we dit jaar weer op touw hebben gezet 
en vele mensen een leuk feest hebben kunnen bieden.
Stressmoment: die zijn er op dit moment voor mij nog niet zoveel. Het 
eerste jaar is vooral meelopen, kijken en leren. Ik merk echter nu wel, 
dat bij iedereen de spanning begint toe te nemen, nu we dichter bij de 
datum komen.
Motivatie: Ik ben bij de organisatie pinksterfeesten gegaan omdat het 
me geweldig leek om z’n groot evenement mee te organiseren. Een 
leuke nieuwe uitdaging!

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:
Verzamel in de 
puzzelstukjes alle letters.

WIN EEN WAARDEBON VAN € 100,- 
VOOR BESTEDING BIJ EEN VAN DE BEDRIJVEN OP DEZE PAGINA

Zoek de letters in de pinksterkrant met het loepje en maak het woord. 
Stuur het antwoord voor 4 juni naar: info@pinksterfeestennistelrode.nl. 
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Succes!
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NATUURLIJK.
RUIM 600  
MODEMERKEN  
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS  
GEMALEN KOFFIE IN  
ONZE LUNCHROOM

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 500 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

24/7 ONLINE  
WINKELEN  
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN  
EN SPORT VOOR JONG  
EN OUD 

Veelplezier!

MOOI  
VOOR KAREL

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

TIJDENS

PINKSTEREN

GESLOTEN

www.pinksterfeestennistelrode.nlwww.pinksterfeestennistelrode.nl


