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De ingrediënten van Pinksterfeesten Nistelrode
Nieuwe leden die toetreden tot de Pinksterfeesten staan vaak verstelt van de hoeveelheid activiteiten. Het evenement duurt slechts 4 dagen, maar we zijn ruim 250 dagen in touw om het geheel
tot een succes te maken. Onze 9 commissieleden staan ruim 570 uur klaar in de 9 dagen rondom
Pinksteren. Daarnaast zijn er 65 vrijwilligers over de evenementendagen verdeelt om ruim 35.000
bezoekers te plezieren. Om 1 editie van de Pinksterfeesten te realiseren zijn er tientallen vergaderingen, honderden gesprekken, duizenden mails, honderden artikelen/advertenties en bijna 3.000
vrijwilligersuren nodig.
Bestrooi het geheel met smaakvol entertainment… Zonder
onze lokale horeca zouden de
Pinksterfeesten nooit zo gezellig zijn. Ieder jaar kijken we met
de horecaondernemers naar
vernieuwing en werken nauw
samen met de vergunningsaanvraag. Om het jaarlijkse
straattheater mogelijk te maken screenen we tientallen acts
en bezoeken diverse braderieën
en evenementen. Heerlijk al die
muziek, spannende attracties,
gezelligheid en vrolijke gezichten.
Besprenkel het parcours met
staal, hout, plastic en veel
stroomkabels… Op de braderie
zijn er jaarlijks ruim 120 plaatsen
te vergeven. We krijgen jaarlijks
meer aanvragen en beantwoorden daarom ruim 1.000 e-mails,
voordat iedereen de nodige informatie heeft. Indeling, plaatsnummers, een parcours van

Flink kloppen en voeg hier ruim
400 hardlopers aan toe voor de
Pinksterloop… Om deze loop
te organiseren plaatsen we 80
afzethekken, knopen we 1.7 kilometer afzetlint, vullen we 400
goodiebags en hebben alleen
hiervoor al ruim 10 sponsoren
nodig. Denk aan bekers, prijzen,
stormbaan, hekken, toiletvoorzieningen, omkleedtent, water,
fruit, ‘goodies’ en natuurlijk de
‘bags’.

ruim 1 kilometer, dubbel zo veel
meters aan stroomkabels, 1.400
ballonnen, samen met de vrijwilligers bouwen we 116 marktkramen op en af, legen 60 vuilcontainers met 1.500 kg afval
en loopt een gemiddeld commissielid ongeveer 21 kilometer
per Pinksterdag! Bloed, zweet
en tranen - van het lachen-.
Vermeng dit met een specialiteit… Omdat we niet alle expertise in huis hebben werken
we nauw samen de gemeente Bernheze, Bernheze Media
en diverse verenigingen. Bij de
Pinksterloop krijgen we ondersteuning van Atletiekvereniging
AV Oss ’78. Voor de veiligheid
loopt de politie, brandweer
en EHBO-vereniging Nistelrode rond, zodat wij ons kunnen
richten op de coördinatie van de
diverse onderdelen.
Veiligheid voor alles!

Maak het af met een boekhouding… Er komt natuurlijk een
behoorlijke administratie bij kijken, want we moeten jaarlijks
ruim 350 facturen verwerken.
Om dit evenement mogelijk te
maken zijn we afhankelijk van
sponsoren. Dit jaar zijn er 278
bedrijven benaderd en hebben
we gelukkig 134 partners gevonden die de organisatie voor
ons mogelijk maken.

Ondernemers van Bernheze en
omstreken…BEDANKT!
Met liefde… De geheime ingrediënten van de Pinksterfeesten
zijn: Passie, Plezier en Doorzettingsvermogen! Ook dit recept
wordt met liefde gemaakt.

Meer informatie over de Pinksterfeesten kan je vinden op
www.pinksterfeestennistelrode.nl.
Wanneer jij na het lezen van dit
artikel zo enthousiast bent geworden en ons team wil komen
versterken tijdens de dagen?
Stuur dan een email naar
info@pinksterfeestennistelrode.nl

Boodschappenlij

stje:

9 gezellige comm
issieleden
1.2 km parcours
met 110 afzet/bo
uwhekken
116 marktkramen
met 196 verkoper
s
ruim 35.000 bezo
ekers
700 stempelkaarte
n en veel inkt
1.7 kilometer afze
tlint
5 dozijn vrijwillig
ers
1400 ballonnen en
7 luchtkussens
2 kilometer aan st
roomkabels
60 containers met
ruim 1.500 kg af
val
400 goodiebags
14 promotiebord
en in 5 gemeenten

TIP: Zorg dat de pan
niet te vol zit,
want anders kookt he
t echt over!

Autobedrijf Alfred van Dijk

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR
KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR
Naar ons
of uw ontwerp / Ook voor renovatie

Autobedrijf Alfred van Dijk
Verkoop van nieuwe en
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WIJ ZOEKEN JOU...!
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Nistelrode
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0412-611756
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PP Nistelrode
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Tel. 0412-612333
www.alfredvdijk.nl
Tel. 0412-612333

5388 PP Nistelrode www.alfredvandijk.nl
www.alfredvdijk.nl
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T 0412-451369 MM06-22731465
F06-22731465
0412-480152
TT 0412-451369
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Tussen Uden
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Tel: 0412-480836

Bel even voor een afspraak
Tel: 0412-480836
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Bel even voor een afspraak

http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Molenhoeve 9
Nistelrode

Do
Vr
Za

Di 09:00 - 21:00
12:00
Do09:00 - 17:30
09:00
08:30 - 13:00
Vr
09:00
Za
08:30

-

21:00
21:00
17:30
13:00

info@cvanderven.nl
+31613386411

WAARDSETRADING

geopend met
de braderie!
harry van de venstraat 7
5388 CT nistelrode

dames en heren fashion

www.kapsalonvandinther.nl
Menzel 53 Nistelrode
info@rijschoolnistelrode.nl
www.rijschoolnistelrode.nl
06-50439945

Weijen 11 • 5388 HL • Nistelrode ¦ Kerkstraat 26 • 5384 KC • Heesch
0412 – 612764 ¦ 0412 - 451004

www.kapsalonvandinther.nl
Weijen 11 • 5388 HL • Nistelrode ¦ Kerkstraat 26 • 5384 KC • Heesch
0412 – 612764 ¦ 0412 - 451004

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

veel leesplezier!

Pinksterfeesten Nistelrode:
‘Grenzeloos verbindend’

Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode

Wat is Nistelrode zonder Pinksterfeesten? Het kon toch
niet zo zijn dat dit evenement verloren ging. Fijn dat een
groepje enthousiaste vrijwilligers de handen in elkaar
heeft geslagen om de Pinksterfeesten nieuw leven in te
blazen en te behouden voor Nistelrode. Dit feest is een
onmisbaar evenement in de Nistelrodese gemeenschap.
Een volksfeest waarin de kermis centraal staat maar ook
met veel nevenactiviteiten zoals een braderie, feest,
muziek, sport en dit jaar zelfs een kermisexpositie.
Eigenlijk een grenzeloos feest voor iedereen. Mooi dat er
nu een speciaal thema aan verbonden wordt.
Nistelrode is een hechte kern, waarin bijna iedereen elkaar
kent. Een kern met een gezellig centrum dat vele bezoekers trekt om te winkelen, maar ook om op
een terrasje uit te rusten van een fiets- of wandeltocht door onze mooie Maashorst en omgeving.
Dat grenzeloos verbindend pas hierin perfect. Iedereen is welkom.
‘Grenzeloos verbindend’ is ook openstaan voor andere mensen en andere culturen. Persoonlijk ga
ik graag met vakantie om andere landen te verkennen, maar vooral ook om de bewoners van die
landen en hun culturele gebruiken te leren kennen. Daardoor begrijp je beter waarom iedereen
anders is en waarom iemand op een bepaalde manier handelt of spreekt. Met onze ‘open grenzen’
wordt de wereld voor iedereen een stuk groter.
Het is een mooi initiatief om de vluchtelingen en immigranten in Bernheze te betrekken bij dit
volksfeest. Door ze uit te nodigen en kennis te laten maken met onze culturele evenementen
krijgen ze ook inzicht in onze manier van leven en laten we ze voelen dat ze welkom zijn.
Door verbinding te maken bevorder je de integratie en maken ook zij weer nieuwe ‘verbindingen’.
Ik wens de Stichting Pinksterfeesten Nistelrode veel succes met de organisatie en vooral een zonnig
Pinksterweekend toe.
Marieke Moorman, burgemeester van Bernheze

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

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

www.autobedrijflangens.nl

Fysiotherapie
Manuele therapie
Geriatrische fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie

BEVERS BV
BOUWMATERIALEN
(t)huis in baksteen
een steen doet veel!

BEVERS BV
(t)huisinbaksteen

Veerstraat 19 – Nistelrode
BOUWMATERIALEN
0412-610336 – info@fysiotherapiereyniers.nl
www.fysiotherapiereyniers.nl

Heescheweg 8
5388 RG Nistelrode
t 0412 - 61 12 98
e info@bevers-bouwmaterialen.nl
i www.bevers-bouwmaterialen.nl

Heescheweg 8
5388 RG Nistelrode
t 0412 - 61 12 98
e info@bevers-bouwmaterialen.nl
i www.bevers-bouwmaterialen.nl

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

www.autobedrijflangens.nl

Nistelrode

Van Mook

De Echte Bakker
Tramstraat 17 - 5388 GE Nistelrode - 0412-611282
Kerkstraat 9 - 5476 KA Vorstenbosch - 0413-363645
www.slagerijvdtillart.nl

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

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl
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Organisatie Pinksterfeesten
stelt zich voor

Rob Geurts:
Deze pinkstertraditie moet worden
voortgezet, zodat onze kinderen er
later ook veel plezier aan beleven

Merel Albers
Geniet volop tijdens de
Pinksterfeesten, het wordt één
groot feest!

Debby van Uden:
Dit jaar gaan we er, samen met jou,
weer iets moois van maken.

Bas van der Heijden
Siempre todo es nada

Angela van Keulen
Pinksterfeesten is iets waar
Nistelrode trots op kan zijn!

Mark Baltussen
Komt goed

Franca van Grunsven
We gaan er dit jaar weer een
onvergetelijke editie van maken!

Rian van Schijndel
We hebben ons best weer gedaan,
geniet er allemaal van!

Reginald von Piekartz
We doen het voor iedereen,
behalve voor de stichting zelf.

KETELAARS

Allround
haarstudio

BANDEN
& SERVICE
Haarstudio
Hebbess
Hoogstraat 18
5388 ECBANDEN
Nistelrode
06-26338828
VELGEN
OPSLAG
WASSEN
STIKSTOF

Alleen op afspraak

Allround
haarstudio
Haarstudio Hebbess
Hoogstraat 18
5388 EC Nistelrode
06-26338828
Alleen op afspraak

my

HAIR BEAUTY NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

MAXEND 5 NISTELRODE | 06 12 41 02 47

Kringloopwinkel

DE
SNU F F E LHU T
Kringloopwinkel

Laar 25, 5388 HB Nistelrode
T (0412) 48 00 21

Laar 29 - Nistelrode
- 06-10239840
braderie
DETijdens
S Nook
U F geopend
F E LHU T

De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode
Telefoon 0412-613000

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

www.kapsalonkoppig.nl

AB Reflex

Centrum voor Visuele
Training
SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN
SCHILDERWERKEN

Boekweitstraat 12,
Kievitweg06-54790867
8, 5388 HA Nistelrode
5388 CB Nistelrode,
www.abreflex.nl, info@abreflex.nl
Tel. 0412 - 611798

Kievitweg
Oogtraining helpt
bij:8, 5388 HA Nistelrode

AB Reflex

Centrum voor Visuele Training
AB
Reflex

Centrum voor Visuele Training
Boekweitstraat 12,

CB Nistelrode, 06-54790867
Tel. 0412
- 611798
• Concentratieproblemen:
dyslexie,
ADHD,
ed. info@abreflex.nl
Kievitweg
8, 5388ADD,
HA5388
Nistelrode
www.abreflex.nl,
Oogtraining
helpt bij:
• Gevolgen van: hersenbloeding, hersenletsel,
whiplash,
MS.
Tel. 0412 - 611798
• Concentratieproblemen:
Boekweitstraat
12, dyslexie, ADHD, ADD, ed.
• Gevolgen
van: hersenbloeding, hersenletsel, whiplash, MS.
• Vermoeidheidsklachten: CVS, slaapproblemen,
ME.
5388
CB Nistelrode, 06-54790867
• Vermoeidheidsklachten: CVS, slaapproblemen, ME.
www.abreflex.nl,
info@abreflex.nl
• Emotionele overbelasting:
stress, (winter)depressie, traumaverwerking.
• Emotionele overbelasting: stress, (winter)depressie,
traumaverwerking.
• Migraine, Ziekte van Ménière, wagenziekte, enz.
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Kennismaken in Nisseroi
In het kader van het project Grenzeloos Verbindend vind je, verspreid over deze
speciale Pinksterkrant, drie interviews met mensen die een niet-Nederlandse
achtergrond hebben. We interviewden een Syrische man, een Poolse vrouw
en een Japanse vrouw die allemaal sinds een hele tijd, of pas sinds kort, in
Nistelrode wonen.

Grenzeloos
verbindend

Sponsoren en organisatie
In deze krant hebben we op verschillende manieren de sponsoren bedankt voor hun bijdrage.

Wij wensen iedereen hele fijne pinksterdagen op Pinksterfeesten Nistelrode.

Als organisatie is het heel fijn om bij
zoveel bedrijven terecht te kunnen.
Wij hebben als vrijwilligers van de
organisatie getracht alle bedrijven in
Nistelrode te bezoeken.

Team Pinksterfeesten Nistelrode
Voorzitter Rob Geurts
Secretaris Reginald von Piekartz
Penningmeester Bas van der Heijden
Bestuurslid PR Rian van Schijndel
Mark Baltussen
Angela van Keulen
Franca van Grunsven
Debby van Uden

Hebben wij u niet benaderd, dan horen we dat graag en brengen we u
volgend jaar graag een bezoekje.

POLEN
POLEN || POLSKA
POLSKA
Inwoneraanduiding: Pool
Inwoneraanduiding: Pool
Oppervlakte: 311.888 km² (2,6% water)
Oppervlakte: 311.888 km² (2,6% water)
Inwoners: 38.523.261 (2016)
Inwoners: 38.523.261 (2016)
Officiële landstaal: Pools
Officiële landstaal: Pools
Hoofdstad: Warschau
Hoofdstad: Warschau
Religie: katholiek (90%)
Religie: katholiek (90%)
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maatwerk

in bedrijfswagen- en
werkplaatsinrichtingen
Hoefslag 6 | 5411 LS Zeeland (N.Br.) | Tel. (0486) 45 21 36 | www.instra.nl

laadruimte bescherming | bedrijfswageninrichting | stroomvoorziening | verlichting | verwarming/ventilatie | werkplaatsinrichting

WIJ WENSEN U

VEEL PLEZIER
TIJDENS DE

PINKSTERFEESTEN!
ÉÉN ADVISEUR VOOR AL UW FINANCIËLE ZAKEN.
Weijen 19a - 5388 HL Nistelrode

088-8000900

info@rivez.nl

WWW.RIVEZ.NL
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De braderie is de schakel tussen alle pleinen

De braderie is 42 jaar geleden
ontstaan om de Nisseroise ondernemers te promoten.
Met gratis entree een breed gedragen evenement door het publiek in de regio.

gekoppeld zijn. Niet voor niets
zorgt de braderie ieder jaar
weer voor toeloop van een grote menigte. Je kunt er dan ook
werkelijk alles vinden: van gebruiksartikelen tot kleding en

Met de gratis entree een
breedgedragen evenement
in de regio
Inmiddels is deze braderie uitgegroeid tot het grootste evenement van de gemeente Bernheze en één van de grootste van
heel Brabant!
De braderie, die uit meer dan
100 kramen bestaat, zorgt dat
de vele activiteiten op de verschillende locaties aan elkaar

van sieraden tot woondecoratie.
Ook enkele goede doelen vinden hun plek op deze braderie.
De Zonnebloem en De Wereldwinkel, hebben vele vrijwilligers
bereid gevonden om de braderie op te fleuren en aandacht te
vragen voor hun activiteiten.
En terwijl je geniet van de diver-

siteit heeft de organisatie
natuurlijk weer gezorgd
voor muzikale afwisseling.

Ponyrijden

De braderie is uitgebreid met
een Kermis-Expo, Ondernemersplein Nisseroi en het CHILL
plein. Aan het braderieparcours
liggen diverse terrassen waar
je heerlijk kunt uitrusten onder
het genot van een hapje en
een drankje. Dat alles terwijl je
geniet van de muziek en het
straattheater dat aan je voorbij
trekt.

Kortom: pinksterfeesten ni
stelrode mag en
kun je niet aan je voorbij la
ten gaan.
graag tot ziens in nisseroi!

GOOCHELAAR KIM

www.creatiefenlekker.nl
info@creatiefenlekker.nl
0648546757
/creatiefenlekker

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode
0412 612221
info@autobedrijf-timmermans.nl
Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode
www.autobedrijf-timmermans.nl
0412 612221

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

In het huidige tijdperk dat zich
kenmerkt door haast, spoed
en stress is het voor een straatgoochelaar een extreme uitdaging om voorbijgangers te
overtuigen om te vertragen of
een moment te stoppen. Kim
Smets neemt jou als bezoeker
mee in zijn wondere wereld van
de goochelkunst. Immers, enkel
artiesten met de nodige vaardigheden kunnen overleven als straatartiest!
Goochelaar Kim brengt zijn straatact voor kleine of grote groepen
toeschouwers, ongeacht de locatie of situatie, zonder spiegels of
rookpluimen. Het publiek vormt een halve cirkel rond de straatartiest
en maakt samen mét hem de show. Een ongelooflijke uitdaging die
hij op Pinksterfeesten Nistelrode graag aangaat.
Humor, interactie, verbazing... en uiteraard: ‘MAGIE’!
Goochelaar Kim zorgt steeds voor een gemoedelijke, ongedwongen
sfeer. Met zijn straatact beleeft het publiek een eigentijdse goochelshow van hoge kwaliteit. Kortom, een dynamische, volwaardige
voorstelling die niet snel vergeten zal worden!
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Kermis-Expositie
Deze Kermis-Expo krijgt de mooie kunstwerken van leerlingen van basisscholen in Bernheze.
Naast de fotowanden van 10 jaar MooiNisseroi
tijdens de Pinksterfeesten is er een professionele
miniatuurkermis, foto-expositie over kermis in het
algemeen en de mogelijkheid om zelf een uniek
moment vast te leggen tijdens een fotomoment in
een bakje van de ‘polyp’. Daarnaast is er nog een
kermis kassa die je zelf kunt bedienen.
Kermis Expo is een samenwerking van bijna alle
kermismodelbouwers van Nederland. Zij maken
van iedere locatie, groot of klein, een prachtige,

sfeervolle expositie. Met ruim 15 jaar ervaring in
het organiseren van kermistentoonstellingen.

EXTRA INFORMATIE
GRATIS ENTREE
Op zaterdag 3 juni open vanaf 17.00 tot 20.00 uur
Eerste pinksterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Tweede pinksterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Door contacten met diverse kermisexploitanten
maken deze gepassioneerde kermisliefhebbers er
elke kermis Expo een feestje van. Inmiddels trok
de tentoonstelling al duizenden bezoekers.
De kermisminiaturen in een opgefleurde tentoonstelling over het onderwerp ‘kermis’ in foto’s, dvd
beelden en werkende modellen proberen de kermis als onderwerp uit te beelden.

Meer informatie via www.marcosminiatuurkermis.nl/expo.

Van de Wijgert B.V.
Vinkelsestraat 99 - 5384 SE - Heesch
0412-451492 - info@wijgert.nl - www.wijgert.nl

HANDELSONDERNEMING

dierenvoeders
dierenvoeders
jan
BEDRIJFSWAGENS
BEDRIJFSWAGENS
herckenrath
BEDRIJFSWAGENS
MACHINES - HEFTRUCKS
- TRACTOREN
jan
dierenvoeders
MACHINES - HEFTRUCKS - TRACTOREN
BEDRIJFSWAGENS
nistelrode
MACHINES - HEFTRUCKS - TRACTOREN
jan
Lilian
herckenrath
tel. 0412-611088
Lilian
Maxend 50B
Tel.: (0412) 61 36 87
Lilian
5388 TX Nistelrode
Mobiel nr.: 06 - 22 384 013
Maxend 50B
Tel.:
(0412) 61 36herckenrath
87
nistelrode
HANDELSONDERNEMING
HANDELSONDERNEMING

HANDELSONDERNEMING

MACHINES - HEFTRUCKS - TRACTOREN

Maxend 50B
5388 TX Nistelrode
61 20 83
Maxend 50B
5388Tel.:
TX (0412)
Nistelrode
Fax.: (0412) 61 01 83
5388 TX Nistelrode

Lilian
Tel.: (0412) 61 36 87
Mobiel nr.: 06 - 22 384 013
E-mail:
info@gerritsbedrijfswagens.nl
Tel.:
61
36
Tel.:(0412)
(0412)
61nr.:
2087
83 - 22 384 013
E-mail: info@gerritsbedrijfswagens.nl
Mobiel
06
www.gerritsbedrijfswagens.nl
Mobiel nr.:
06(0412)
- 22 384
01383
Fax.:
61 01
www.gerritsbedrijfswagens.nl

tel. 0412-611088

Tel.: (0412) 61 20 83
E-mail: info@gerritsbedrijfswagens.nl
nistelrode
Tel.: (0412) 61
20(0412)
83
E-mail: info@gerritsbedrijfswagens.nl
Fax.:
61 01 83
www.gerritsbedrijfswagens.nltel. 0412-611088
Fax.: (0412) 61 01 83
www.gerritsbedrijfswagens.nl

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

Een bijzonder project dit jaar, een project met
een verhaal: ‘Grenzeloos Verbindend’
Pinksterfeesten Nistelrode probeert elk jaar alle doelgroepen
te betrekken bij dit evenement.
Dit jaar komt daar een nieuwe
doelgroep bij; de immigranten.
Kermis, braderie, feest, muziek
en volkscultuur; een historie gesleten in de harten van vele generaties in Nederland. Ontmoeten, gezelligheid en genieten!
Logisch toch? Of toch niet?

Door participatie zullen ze zich
welkom voelen en de achterliggende gedachte gaan begrijpen, hierdoor kunnen zij echt
gaan genieten van dit evenement.
Deze integratie zorgt voor een
betere verbinding tussen de
‘vreemdeling’ en de inwoners
van onze gemeente, in elke
kern.

Hoe?
Op 1e pinksterdag, 4 juni is
een delegatie van statushouders, immigranten en gemeentebestuur, uitgenodigd op het
OndernemersPlein
Nistelrode. Zij krijgen een plattegrond
waarop vertalingen staan, een
infographic bij de kermis zal
een overzicht geven van het
ontstaan van de kermis en de

Straattheater
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Kermis

Chillplein

Braderie

Ondernemersplein
Helikoptervlucht

Oude ambachten

Langste tokkelbaan in de regio
Van Tilburg speelparadijs
Pinksterloop

Voor immigranten en statushouders zou het best wel eens
wennen kunnen zijn…
Waarom?
Wij vinden het belangrijk dat
we de statushouders en immigranten betrekken bij onze
volksfeesten. Dit jaar wordt
de ‘vreemdeling’ actief bij de
Pinksterfeesten betrokken. Laten zien en delen, integratie die
hoort bij een nieuwe wereld,
vol herkenbare dingen, maar
oo ‘rare’ culturele festiviteiten.

Wat?
Basisschoolleerlingen
mogen
een eigen attractie ontwerpen
of kunnen een tekening kleuren, die we op de kermis-expositie hangen.
De ouderen van de Laarstede
zijn uitgenodigd en zullen herinneringen ophalen, de ondernemers van Nistelrode laten
zich zien op het OndernemersPlein.

kermisexpositie gaat in de jaren
terug; ‘Hoe was het en hoe is
het nu?’
Er zal een rondleiding zijn bij de
Kermis Expo met miniatuurkermis, foto’s van vele jaren kermis
en een overzicht van foto’s van
de Pinksterfeesten Nistelrode.
Ook is er de mogelijkheid om
zelf een attractie te besturen
in een daarvoor gemaakte attractiekassa. We hebben voor
de genodigden een plattegrond
met ‘InfoGrafic’ met plattegrond en uitleg van de Pinksterfeesten Nistelrode.

De kunstwerken van de leerlingen van de basisscholen van
heel Bernheze komen bij de
Kermis Expositie te hangen.
Daarnaast zijn er Nisseroise ondernemers die het kermisgebied
aan de braderie aan elkaar koppelen, door een demonstratie
te geven of een presentatie van
hun diensten of producten.

Het project Grenzeloos
Verbindend wordt mede
mogelijk gemaakt door
Gemeente Bernheze

Dat is
grenzeloos
verbindend

Kom gerust eens langs aan de Heescheweg in Nistelrode voor een kijk in onze showroom en een kop koffie!

Strijbosch B.V. Heescheweg 29, 5388 RG Nistelrode
0412 611 001 - www.strijbosch.nl - info@strijbosch.nl
Onze winkel is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 - 18.00
op vrijdag van 9.00 - 20.00 en op zaterdag van 9.00 - 17.00
Onze divisie zakelijk is de gehele week tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.
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Ondernemersvereniging
Nistelrode bedankt!

Ondernemers bedankt!

De ondernemersvereniging van Nistelrode is
laagdrempelig en toegankelijk: ondernemers
van zowel grote als kleine bedrijven en in alle
voorkomende sectoren kunnen zich aansluiten.
Samen sta je sterk. Dat geldt ook voor het
ondernemerschap, dagelijks en ook bij de
Pinksterfeesten kunnen de ondernemers daar nu
hun voordeel uit halen. Leer je collega’s kennen en
zorg dat ze jou kennen. Maak gebruik van deze
kans.

Bij de sponsorpakketten, waarmee de organisatie het evenement
kan organiseren, zat dit jaar een advertentie in de Pinksterkrant.
De afgelopen jaren is, om kosten te besparen, de krant aan de
achterzijde van DeMooiBernhezekrant verspreidt - huis-aan-huis.
Dit jaar wordt de Pinksterkrant los bezorgd in de week voorafgaand
aan het evenement. Ook zal de Pinksterkrant verspreidt
worden door de organisatie bij afhaalpunten of leestafels op de
recreatieparken en bij hotels.
Oplage 18.500 stuks, regionaal huis-aan-huis verspreid!

Stichting Charity Cup bedankt!
ALTIJD ONLINE

VANTILBURGONLINE.NL
GRATIS VERZENDING

VOOR 15.00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

5% SPAARBONUS

Onlangs heeft Stichting Pinksterfeesten Nistelrode het goede
nieuws gekregen dat Charity Cup ons een geweldige donatie
doet om het Ondernemersplein Nistelrode en het project
Grenzeloos Verbindend te ondersteunen. Daar zijn wij ontzettend
blij mee!
De stichting bestaat dit jaar 25 jaar, wat betekent dat ze al 25
jaar vele goede initiatieven ondersteunt hebben.
Op www.charitycup.nl meer over de stichting.

Streettalk

TeamAlert
Streettalk
filmt op
2e pinksterdag
Weijen 86
5388 HR Nistelrode
0412 - 61 29 27
06 - 27 50 62 80
info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

ieder zijn eigen sfeer

Nu tijdelijk

20% korting

slapen in stijl

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 11 85 - gratis parkeren - www.jacobseNjacobs.NL

op de basiccollectie
vouwgordijnen*
Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

In de late uurtjes
in kroegen of
binnensteden. Geef
jouw mening over
het verkeer voor de
camera of ga samen
met je vrienden
op de foto. Het
StreetTalk camerateam komt langs
bij Pinksterfeesten
Nistelrode.
Ben jij niet bang om
je mening te geven?
Ga dan voor de
camera op
2e pinksterdag de
discussie aan met je
vrienden. Gewapend
met feiten en weetjes
vuurt de interviewer
scherpe vragen op
jou en je vrienden af.
Onderwerpen zijn:
• Alcohol in het
verkeer
• Gedrag in het
verkeer
• Jonge bestuurders
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Ondernemers
laat
je
zien!
Ondernemersplein Nistelrode
Een mooie beursvloer voor de ondernemers van Nistelrode die geen producten of diensten verkopen ter
plekke, maar demonstraties of een presentatie geven.
Ondernemers uit Nistelrode én ondernemers met een
bedrijf in Nistelrode laten zien wat ze in huis hebben.
Meteen vanaf de kermis kom je op het plein aan ’t Laar.
Daar brengt de organisatie de Pinksterfeesten van Nistelrode weer terug naar haar roots, naar haar oprichters;
de ondernemers!

Een regen-en winddichte tent voor de ondernemers
die een demonstratie willen houden en niet afhankelijk
willen zijn van het weer. In deze tent gaat ook 40 jaar
Pinksterfeesten schuil in woord en beeld, door middel
van foto’s, krantenartikelen en kranten. Aansluitend is
de Kermis Expositie in het pand rechts naast de Kruidvat
bij de boekenmarkt van de Lionsclub Maashorst.
Dit ondernemersplein wordt ondersteund door Ondernemersvereniging Nistelrode, de jubilerende Stichting

Deelnemers ondernemersplein onder andere:
Lasertechniek Nederland, Intense, Carelife, AIO Nederland,
AB Reflex, Vakantiepark Zevenbergen, Mario Supersize XL,
Bernheze Media, WAAR & Spoor8, Ondernemersvereniging

Charity Cup en de gemeente Bernheze!
Het ondernemersplein herbergt mooie demonstraties,
bijzondere presentaties en grandioze winacties. Mooi
ingericht met onder andere RWP Licht en geluid, Van
de Wijgert Verhuur, LipsGroen Hoveniers, Shake’M en
nog vele andere.
Wil je nog deelnemen? Mail dan voor vrijdag 2 juni
17.00 uur naar: pr@pinksterfeestennistelrode.nl.
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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 15.00 uur open.
Zondag en maandag vanaf 11.00 uur
en dinsdag vanaf 15.00 uur.

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

Bij inlevering van deze bon bij
FLIPPER • HINZEN-HOEFNAGELS

Familieticket € 2,- korting
(ritprijs € 2,50 - met vier in een bakje)

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

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.

K
R
E
W
R
U
U
V

Dinsdag
bij de kermis 22.30 uur

Aangeboden door kermisexploitanten
Nistelrode

Jeroen Cafferata | Director
0031 - (0)6 53 49 17 75

Bij inlevering van deze bon bij
SCHIETSALON • VERSTAPPEN

Hoofdvestiging Nederland Nevenvestiging Nederland
Sittard - Haarlem - Meppel
Postbus 13
Jeroen Cafferata | Director
5258 ZG Berlicum
0031 - (0)6 53 49 17 75
Vestiging
Duitsland
Nederland Hoofdvestiging Nederland Nevenvestiging
Nederland
Sittard
Haarlem
Meppel
Postbus
13
Wasserstrasse 18
M: 0031-(0)6525853ZG49
17 75
Berlicum
vuurwerkevenementen
Vestiging
Duitsland
Nederland
47533
Kleve Nordrhein-Westfalen
E: info@caffero.nl
& 53special
efffects
Wasserstrasse
18
M: 0031-(0)6
49 17 75
47533
Kleve Nordrhein-Westfalen
E: info@caffero.nl
Duitsland
I: www.caffero.nl
I: www.caffero.nl

Bij 12 schoten 3 extra schoten

Duitsland

caffero staat voor kwaliteit,
exclusiviteit en veiligheid
caffero staat voor kwaliteit,
exclusiviteit en veiligheid
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Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

8 kaartjes voor € 10,-

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

6 lijntjes voor € 5,-

3 T/M 6
JUNI

7 eendjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

Bij aankoop van een zak met 12 oliebollen of
krentenbollen, 1 luxe bol gratis

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
TRAMPOLINE • HINZEN-HOEFNAGELS

Bij aankoop van vier minuten springen
een minuut extra

Bij inlevering van deze bon bij
PARADISE EXPRESS • VERSTAPPEN

Bij besteding van € 5,- 1 rit extra
Bij besteding van € 10,- 3 ritten 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

DRAAIMOLEN • HINZEN-HOEFNAGELS

Bij besteding van € 10,een rit extra!
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‘N NOSTALGISCHE ROUTE
maal lid van de Klassieke Landbouw Werktuigen vereniging
(KLW), zijn we al vele jaren bezig met het oogsten en dorsen
van graan. Uitgegroeid tot een
groep van 17 personen vormen
zij dorsclub de ‘Stofvreters’. Ons
werkterrein bevindt zich dan ook
in de directe omgeving van de
gemeente Bernheze.

De kunst van
het vlechten

Mira Ceti is de scouting van
Nistelrode, sinds jaar en dag
deelnemer aan het evenement.
Zij krijgt een mooie bijdrage

Een niet te missen onderdeel
van de nostalgische route
zijn natuurlijk de oude ambachten. De kunst van het
vlechten. Dit jaar heeft Pink-

BOEIEND OM
NAAR TE KIJKEN

Op de Nostalgische ‘Geurts De molenaars zijn de perfecte
Mengvoeders’ route zien we dit gastheren die, samen met de
jaar een nieuwe deelnemer ver- Dorsclub ‘De Stofvreters’, alle
schijnen. Scouting Mira Ceti gaat gasten ontmoeten. Ze zorgen
een grote avontuurlijke tokkel- dat de molen voor rondleidingen
baan bouwen. Vanaf de molen, open is en er zijn naast de oude
bijna vanuit de top, komt er een ambachten ook de oude tractospectaculaire tokkelbaan naar ren, die natuurlijk voor de jeugd
beneden tussen de bomen door een bijzondere beleving zijn!
naar het
lager
gelegen 06
gebied.
_Geurts:Basis
adds
PlattePost
06-01-11 09:19 Pagina 1
Behalve dat het spectaculair is, Dorsclub ‘De Stofvreters’
hobbyisten/verzamelaars
is het uitzicht vanuit dit hoge Als
punt van de molen natuurlijk van oude landbouwwerktuigen en tractoren proberen de
grandioos.

Stofvreters om deze machines
te bewaren, zo nodig te restaureren en in de originele staat te
behouden.
Het beste voor de machines en
werktuigen is deze met enige
regelmaat te laten doen waar ze
voor gemaakt zijn en… dat gaan
ze dan ook doen tijdens de Pinksterfeesten Nistelrode!
Als groep hobbyisten, met allemaal dezelfde interesse en alle-

voor het maken van de meest
avontuurlijke activiteiten. Mira
Ceti bouwt met haar leden een
spannende en natuurlijk veilige
tokkelbaan, voor de iets oudere
jeugd en volwassenen.
www.dorsclubdestofvreters.nl
www.mira-ceti.nl.
Een nostalgische route waar de
organisatie heel trots op is. Met
dank aan Geurts Mengvoeders
voor de sponsoring!

sterfeesten Nistelrode Hans
en Gerrie Mateussen weten
te strikken om hun vlechtkunsten tentoon te stellen
aan publiek dat een bezoekje brengt aan deze route.
Het nijvere echtpaar laat,
geheel in klederdracht, zien
hoe je een mand vlecht maar
ook hoe je een stoel voorziet
van een in elkaar gevlochten
zitting. Boeiend om naar te
kijken!

Maatwerk in Mengvoeders.
Ook voor uw bedrijf!

De Oude Ros 26
5388 PM Nistelrode
www.geurtsmengvoeders.nl
info@geurtsmengvoeders.nl
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De langste
en hoogste
Tokkelbaan
van de regio
Tokkelen is het afdalen aan een diagonaal
gespannen lijn; een soort kabelbaan waarbij
je met een enorme snelheid naar beneden
suist. Met behulp van een katrolsysteem
worden er lijnen strakgespannen tussen
de molen en het veld beneden. Je snelheid
wordt bepaald door de zwaartekracht en
kracht waarmee de instructeurs van
M2E outdoor je afremmen.
Het tokkelen is spectaculair en gaat
razendsnel. Je gaat alleen naar beneden;
dit duurt ongeveer 20 seconden.

Ervaring is niet nodig,
wel voldoende lef!
Vooraf krijg je een
uitgebreide instructie.
Echt prachtig.
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Gelukkig...

Gelukkig...

mag warmte
ook mooi zijn

mag warmte
ook mooi zijn

Heerkens Afwisselend
Haarden
werk & Kachels
Prettige werksfeer
Het Runneke 10 - 5388
PZ
Nistelrode 0412 613 030
Goede
salariëring

I.v.m. de snelle groeI van ons klantenbestand
zijn wij bij SparkS Service op zoek naar:

(Service-) monteur m/v

wij bieden:

(fulltime)

Onze voorkeur gaat uit naar een cv-monteur met enige kennis van elektra.
Geen 9 tot 5 mentaliteit en in het bezit van rijbewijs BE

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het installeren en onderhouden van haarden en CV-gebonden hout en pelletkachels.
• Service en onderhoud verrichten aan gasgestookte haarden.
• Werkgebied: heel Nederland.

HeerkenS openHaarden & kacHelS richt zich al ruim 35 jaar op het
vervaardigen en installeren van haarden en kachels en alles wat daarbij komt kijken.
Door de jaren heen hebben wij een landelijke bekendheid opgebouwd
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CHILLPLEIN
Parkstraat 6b, 5388 HS Nistelrode
Onze openingstijden zijn:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur-18.00 uur
zaterdag van 8.00 uur-17.00 uur

Uw administratie
in goede handen!

Dit jaar voor het eerst het Chillplein op het parcours. Het Chillplein is ontstaan omdat de ondernemers
Angela en Willy van Eert in 2016 zijn gestart met IJs- en Lunchcorner Chill, een chocolade, ijs en lunch
paradijs op T-splitsing Weijen / H.v.d. Venstraat. Deze locatie viel altijd net buiten het parcours en dit
jaar wilden de ondernemers graag meedoen. Een goed idee dat werd opgepakt door de organisatie
met leuke activiteiten.
Naast het terras van het ondernemerskoppel kunnen de bezoekers daar genieten van Martje Hartje
en Bibi bril. De brandweer zal de kinderen enthousiast maken voor het brandweervak. Heel avontuurlijk is ook de helikopter die naar Nistelrode komt. Piloot Joris komt van Zierikzee om ons de uitzichten
van Bernheze te laten zien. Er is een mogelijkheid om op het Chillplein kaartjes te kopen voor een
helikoptervlucht.

MARTJE HARTJE EN BIBI BRIL

Met uw administratie in uw maag zitten, is helemaal niet nodig.
Bij Maas & van Oss zijn administratieve, fiscale en financiële zaken in
goede en betrouwbare handen. Zodat u als ondernemer tijd
overhoudt om lekker, zorgeloos te genieten…

Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl

Heee allemaaaal,
Sommige kinderen kennen hen nog van het carnaval in Nistelrode.
De onuitputtelijke dames hebben na die superleuke carnaval hun energie weer opgeladen en zijn klaar
voor Pinksterfeesten Nistelrode. Voor alle kinderen zijn Martje Hartje en Bibi Bril op het Chillplein.
Zij gaan lekker swingen, zingen, dansen en veel spelletjes doen. Maar… er komt nog iets extra’s bij!
KINDERTHEATER & MINI DISCO!
Op zondag eerste Pinksterdag en maandag tweede Pinksterdag staan zij van 11.00 tot 17.00 uur
paraat om alle aanwezige kinderen een supergezellige Pinksterfeesten te bezorgen. Voor iedereen,
van jong tot oud, is er om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur een kindertheater met aansluitend de
mini disco.

“W� hebbe� er super, super, super vee� zi� i�!
Zie� w� julli� da� oo�?”
Dikke kus Martje Hartje en Bibi Bril.
Voor al uw elektro- en installatiemateriaal:
Vóór 16.30 besteld, volgende werkdag in huis
Gratis verzending boven de € 100,Ook levering op zaterdag mogelijk

www.elektrototaalmarkt.nl - 0412 - 615 552

Zorgboerderij
De Lindenhoeve

Dagbesteding voor ouderen
Mensen met dementie, Alzheimer en Autisme
Familie van den Heuvel
Menzel 28, 5388 SZ Nistelrode - 0412-617110 - 06-15241157
lindenhoeve@home.nl - www.lindenhoeve.nl
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Helikopter rondvlucht
NISTELRODE - Op zoek naar grenzeloos avontuurlijke pinksterdagen? Prince Helicopters geeft een
voorzet en verkoopt vliegtickets voor een helikoptervlucht, te verzilveren tijdens Pinksterfeesten Nistelrode op 4 en 5 juni. Tijdens deze dagen kan in de helikopter Bernheze van grote hoogte bekeken
worden.
seconden op hoogte van ruim
200 meter, waarna je kilometers
grenzeloos kan genieten van het
prachtige uitzicht. Hoe lang je
wil vertoeven in de lucht, kan
je bij je reservering aangeven en
varieert van 10 kilometer tot 30
kilometer.
Vliegen
De braderie begint eerste en
tweede Pinksterdag om 10.00
uur en de kaartverkoop is tijdens de dagen bij de Rivez

Piloot Joris Heijers zal als een van
de piloten met veel plezier de helikoptervluchten verzorgen. Joris
werkt sinds drie jaar bij Prince
Helicopters. Joris: “We hebben
verschillende typen helikopters
en we vliegen de rondvluchten
in Nistelrode met de Enstrom
480. Onze werkzaamheden zijn
zeer divers en door heel het land,
zoals heli-tours, luchtfotografie,
helikoptervluchten, et cetera.

Omdat we een Part 145 vergunning hebben mogen wij ook
helikopters onderhouden en inspecteren.
Sinds de jaren tachtig organiseren we rondvluchten en dit
jaar zijn we op Pinksterfeesten
Nistelrode. We zijn blij met de
landingslocatie, waar we geen
huizen of inwoners tot last zijn.”
Na het opstijgen ben je in 20

km maar... vol=vol! Ga hiervoor
naar www.prince-helicopters.nl.

‘We hebben verschillende typen
helikopters en we vliegen
de rondvluchten in Nistelrode
met de Enstrom 480
Regiobank Entree op Weijen.
Rond 11.00 uur wordt er gestart met vliegen. Er is al mogelijkheid om vooraf te reserveren vanaf € 35,- per persoon
voor een vliegafstand van 10

Prince Helicopters is in het bezit
van een Air operator Certificate
(AOC), wat betekent dat ze een
gerenommeerd luchtvaartbedrijf
is.

Prince Helicopters
Gooikensweg 1
4301 PD Zierikzee
Zeeland Nederland
www.prince-helicopters.nl

DE KOMST VAN
DE HELIKOPTER
IS MEDE
MOGELIJK
GEMAAKT
DOOR
DEZE
BEDRIJVEN

Wij wensen u een
veilige vlucht!

Nistelrode

Parkstraat 10, 5388 HS Nistelrode
Telefoon: 0412 690 783

EXCELLENT!
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Voor de actuele
agendapunten zie:
www.pinksterfeestennistelrode.nl

VRIJDAG 2 JUNI

ZONDAG 4 JUNI

Locatie: Kermis@ ’t Pumpke
DJ MENNO

KERMIS

ZATERDAG 3 JUNI
KERMIS
PINKSTERLOOP JEUGD
PINKSTERLOOP VOLWASSENEN
Locatie: Kermis @’t Pumpke
THE ALL STARZ
REMIXX BAND
DJ LA MERZ

Locatie: Podium ‘t Kruispunt
MUZIEKKAPELLENFESTIJN
DÛRZAKKERS MET O.A.
JEUGDORKEST VAN FANFARE
ST. LAMBERTUS
DE PIEREBLOAZERS, VORSTENBOSCH
DE BONTE BENDE, OSS
DE KEPKES, ROSMALEN
‘T KUMT WEL, HEESWIJK-DINTHER
HARTNEKKIGTOG, OSS
HOEMPA MATATA, VEGHEL
NIE TE GELEUVE, HEESCH
OPENING GRENZELOOS VERBINDEND

ACTIE

Locatie: Podium ‘t Kruispunt
DV DANCING KIDS NISTELRODE
MELODY
LINDSEY

1 puntzak fr
iet met
frikandel of
kroket.
2 muntjes of
€ 4,50

Laar 20 Nistelrode
Tel. 0412-612904
info@eeterij-nistelrode.nl
www.eeterij-nistelrode.nl

BRADERIE

The All Starz

STRAATARTIESTEN
JAIMEE & JULIËTTE / TOOS EN ANNIE
PERCUSSIEBAND DALE CAÑA
MARTJE HARTJE & BIBI BRIL

Locatie: Zaal ‘t Tramstation
WESLEY KLEIN

Martje Hartje

17 augustus
opening
Wesley Klein

CHILLPLEIN
MARTJE HARTJE EN BIBI BRIL
KAARTVERKOOP HELIKOPTER

KERMIS
zaterdag 3 juni
WESLEY KLEIN

Snacks
IJs

zondag 4 juni
REMON HERMANS

Drankjes
Friet

maandag 5 juni
FERRY DE LITS
dinsdag 6 juni
ARJAN VAN OOSTRUM
Café Zaal ’t Tramstation

Weijen 24 – Nistelrode – 06-29603569
www.heerlijklekkerchill.nl

Raadhuisplein 5
5388 GM Nistelrode
www.tramstation-nistelrode.nl
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Locatie: Kermis @ ’t Pumpke
DJ TONY
DAISY’S DJ TEAM
ZANGER BAS
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
RAYMON HERMANS

BraBantse tafelBrun
op zondag

FOTOBUSJE.NL

de brunch bestaat uit: soepje vooraf, broodjesassortiment,

Locatie: Kermis @ ’t Pumpke
DJ DAMPU
DE RUBBEREN SCHUIMBOTEN
Locatie: Zaal@ ‘t Tramstation
FERRY DE LITS

uitgebreide selectie beleg, ragout, roerei, koffie, thee, melk,
jus d’orange. Volwassenen 15,- pp / kinderen tot 14 jaar 7,50 p
(te reserveren vanaf 4 personen).

Woensdag 29 maa
IndonesIsche
aVond
!
Raadhuisplein
7, Nistelrode

Tel: 0412 612 956
info@eetcafetpumpke.nl
www.eetcafetpumpke.nl

DINSDAG 6 JUNI
KERMIS

MAANDAG 5 JUNI

Locatie: Kermis @ ’t Pumpke
FLABBERGASTED
FEEST DJ TOOB

KERMIS
BRADERIE

d

e
Flabbergast

Locatie: Podium ‘t Kruispunt
MUZIEKKAPELLENFESTIJN
DÛRZAKKERS
DV DANCING KIDS
MINI GARDE
LINDSEY
STRAATARTIESTEN
GOOCHELAAR KIM
JAIMEE & JULIËTTE / TOOS EN ANNIE
CARRIBISCHE BRASSBAND AGOGO

Sushi
Wok- en grillgerechten
All you can eat
/MayDayWokenGo

www.wokengonistelrode.nl

Locatie: Zaal ‘t Tramstation
ARJAN VAN OOSTRUM

STREETTALK TV
22.30 UUR VUURWERK
MARTJE HARTJE & BIBI BRIL

Om 10.00 uur staat de koffie
en thee klaar met Monchou
of appelgebak
...maar ook later op de dag hapjes en drankjes:
Borrel plateau
Broodje pulled pork
Mojitos en Gin tonics
Laar 24, Nistelrode

PINKSTERAANBIEDING

:
Openingstijden
op
en
op
11.00 uur
ndag.
zondag en maa
dag
ns
di
Zaterdag en
r
uu
0
om 16.0

Onbeperkt spareribs of
visschotel met tilapia
Met friet en salade

voor

€ 13,50
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STRAATTHEATER STRAATTHE

JAIMEE EN JULIETTE

CARIBISCHE BRASSBAND AGOGO
Trek je Hawaii-shirt
maar aan en doe
een bloemenslinger
om want dan ben
jij in ieder geval al
in de sfeer voor de
Caribische trommelaars
die in actie komen
op Pinksterfeesten
Nistelrode.
Op tweede
pinksterdag is
het grenzeloos
meeswingen op de
beat van de Caribische
brassband Agogo.
Het evenement gaat
vele grenzen over en
met de feestelijke noten van de brassband waan je je in zomerse sferen. Helemaal in de stemming
door het fantastische samenspel in percussie, laten de muzikanten jou als bezoeker van de
Pinksterfeesten, genieten van deze muzikale specialiteit.
Wij weten zeker dat jullie allemaal spontaan mee zullen dansen op de swingende Caribische beat.
Alvast in de stemming komen? Ga naar www.djembe-agogo.nl.

Geen grijze haren op Pinksterfeesten
Zit jouw leven in een sleur, of kan je uiterlijk wel een opfrissertje
gebruiken? Dan ben je bij Jaimee en Juliëtte op het juiste adres.
Zij komen op de pinksterfeesten met hun gezellige mobiele
kap- en schoonheidssalonneke ‘Het Wassende Water’ om jouw
innerlijk en uiterlijk op ludieke wijze op te frissen. Wanneer je weg
gaat, ben je weer als nieuw. Want van watergolf tot waterpijpkrullen, geen golf gaat hen te hoog! Jaimee en Juliëtte zijn van
alle wateren gewassen. Met hun Vlaamse spraakwaterval kunnen
zij zeker jouw dag verblijden en zullen ze je zeker geen grijze
haren bezorgen. Zij spelen liever tussen het publiek en willen
graag de reacties voelen. De bezoekers kunnen aanraken terwijl
andere alleen het schouwspel bekijken. Jaimee en Juliëtte zijn zo’n
straattheaterartiesten of kunstenaars, het is bijzondere knap om
het haastige uit de mens te halen en ze laten lachen om de meest
alledaagse ontmoetingen.

TOOS EN ANNIE
Wa dun boer nie
kent…

Toos en Annie
komen tijdens de
Pinksterfeesten op
bezoek! Ken je ze nog
niet? Tijd voor een
snelle introductie dan.
Deze vrolijke dames
houden ervan om
een gezellig praatje te
maken met iedereen
en je moet oppassen
dat ze je niet de oren
van het hoofd kletsen.

Jaimee en Juliëtte
Even bijkletsen gaat
natuurlijk niet zonder
theemuts en biscuitjes,
vandaar dat zij deze altijd bij hebben als ze op visite gaan, want ‘Wa dun boer nie kent..’
Op deze manier weten ze zeker dat de basis voor een gezellig thee-uurtje bij de hand is, en het is
natuurlijk ook nog voordelig! Toos en Annie kennen iedereen; jou, je familie, je buren en zelfs je
verre achternicht, maar ook iedere vreemde is na een bezoek van Toos en Annie een kennis.
Dankzij hun nieuwsgierige aard wordt er niemand gespaard. Ze zien je graag tijdens de
Pinksterfeesten op het parcours om gezellig bij te kletsen.

Twee weken
gratis sporten
en geen
inschrijfgeld

www.degrapjurk.nl/entertainment/toos-en-annie
geldig t/m 15 April

HARDCORE
MUSIC
Health Center Nistelrode
wordt TRAINING

Woensdag
7 en 14 juni
Conscius
Sports
Meer informatie
De Beekgraaf 58
Nistelrode - 0412 617 333
info@consciussports.nl
www.consciussports.nl
DE BEEKGRAAF 58 NISTELRODE 0412 617 333

Ontwerp

Aa nleg

Onderhou d
Weijen 36 Nistelrode 0412 61 73 40
www.drukkerijbuuts.nl
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EATER STRAATTHEATER
PERCUSSIEBAND DALE CAÑA

CLOWN SASSIE

Streettalk

Dale Caña is een vrolijke en eigenzinnige samba percussieband uit
Oss en omstreken met meer dan 25 leden! Sinds 2004 brengen
zij vrolijke samba-klanken met een eigen sausje ten gehore. Ze
hebben hier ontzettend veel lol in en dat is ook goed te merken
tijdens hun optredens, die altijd erg aanstekelijk werken!
Op eerste Pinksterdag kun je zelf merken hoe goed Dale Caña
dit gevoel van plezier over weet te dragen. De leden zullen
je trakteren op allerlei prachtige en vrolijke geluiden, waarop
zij al op veel andere festivals en feesten in zowel binnen- als
buitenland hebben gestaan. Kom daarom 4 juni op bezoek bij de
Pinksterfeesten en je zult zien dat je niet stil kan blijven staan. En
op weg naar huis zal je merken dat je nog helemaal in die vrolijke
stemming bent!

Clown Sassie is ook van de partij op de Pinksterfeesten.
Deze vrolijke clown is een specialist op het gebied van kleinschalige kindershows. Ben jij er
ook bij in Nistelrode? Het wordt namelijk altijd
fan-SAS-tisch met clown Sassie!
Kijk alvast op www.clown-sassie.nl voor meer
informatie.

FIETSEN • SCOOTERS • CARDIO APPARATUUR

KOM NAAR NISTELRODE EN PROFITEER
TIJDENS DE PINKSTERFEESTEN VAN

Menzel 35 - 5388 SX Nistelrode
0412 613 225 - leonkerkhoftuinaanleg.nl

Vind jij het
veilig om met
alcohol op te
fietsen?

DIVERSE LEUKE
KORTINGEN!

Vind jij dat
er te veel
verkeersregels
zijn?
Geef jouw mening
en verdien een toffe
gadget. Na een paar
dagen kan je jezelf
terug zien in het
StreetTalk-filmpje.

FIETSPLUS RINI LAAR 27 5388 HB NISTELRODE T (0412) 61 12 31
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL

RUTOM Cargo is gespecialiseerd in het vervoeren van zowel FTL als LTL,
koeriersdiensten en pakketdistributie. Zowel nationaal als door internationaal en geheel
in eigen beheer met behulp van onze moderne eigen vloot van 380 eenheden. Uiteraard
voorzien van de nieuwste technieken.

RUTOM Cargo is gespecialiseerd
in het vervoeren van zowel
www.rutom.eu
info@rutom.eu
0492-368665
FTL als LTL,
koeriersdiensten en pakketdistributie.
Nationaal en internationaal.

CC NESTERLE
PRESENTEERT

Uitsmijter
ZONDAG 18 JUNI 2017
10.00 - 17.00 UUR
GRATIS TOEGANG
VANAF 16.00 UUR
FEESTMUZIEK!

0492-368665 - info@rutom.eu - www.rutom.eu

WWW.NESTERLE.NL

Nes
zo dicterlé,
Kom, htbij.
& ont geniet
moet
!
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Podium ‘t Kruispunt
Op het kruispunt Heuvelstraat-Weijen-Beekgraaf is het weer een gezellige boel. Partycentrum
‘t Maxend is al jaren een vertrouwd gezicht en ook dit jaar zorgt Peter en zijn team ervoor dat je niets
te kort komt op ‘t Kruispunt. Op het podium zal voornamelijk muziek gespeeld worden.

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

De Dûrzak

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

Kids
V Dancing

D

DV Dancing Kids
Een dansvereniging in de garde- en showdanssport zal vier maal het podium innemen. Ook buiten de wedstrijden om presenteert zij zich graag
tijdens shows en evenementen. Op de trainingen,
begeleid door gediplomeerde trainsters, wordt er
hard gewerkt om tijdens de optredens een spectaculaire show neer te zetten. En dat dit lukt blijkt
ook wel, want ieder jaar scoort DV Dancing Kids
goed op nationale maar ook op internationale
toernooien. Op zondag zijn Lindsey en Miracle
aan de beurt en op maandag komen Mini-garde
en Lindsey in actie.

De Dûrzakkers
Wat zouden de Pinksterfeesten nu zijn zonder
een Muziekkapellenfestijn?
Vorig jaar ging het dak er af en dat zal dit keer ook
wel het geval zijn op zondag 4 juni en maandag
5 juni. Kom en geniet van onder andere Muziekkapel Dûrzakkers en vele andere kapellen die deze
Pinksterdagen voor een vrolijke noot zorgen.

Muziek en dans

Programma muziekkapellenfestijn
Muziekkapel de Dûrzakkers zullen dit jaar wederom de handen flink uit de mouwen steken tijdens
Pinksterfeesten Nistelrode. Voor de derde keer word er in goede samenwerking met Stichting Pinksterfeesten Nistelrode een gezellig muziek spektakel georganiseerd!

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

Just Be zorgt voor uw
Just Be en
zorgt
voor uw schoonheid.
uiterlijke
innerlijke

uiterlijke en innerlijke schoonheid.
Joyce Broeren

JoyceSchaarstraat
Broeren
18
Schaarstraat 18
5388 KN Nistelrode
5388 KN Nistelrode
Tel. 06 55 97 71 71
Tel. 06 55 97 71 71

Just Be zorgt voor uw
uiterlijke en innerlijke
schoonhe

id.

Just Be zorgt
voor uw
Joyce Broeren
Schaarstraat 18
5388 KN Nisschoonheid.
uiterlijke en innerlijke
telrode

info@just-be.nu
info@just-be.nu
www.just-be.nu
www.just-be.nu

Tel. 06 55 97 71 71

info@just-be.nu
www.just-be.nu

Joyce Broeren
Schaarstraat 18
5388 KN Nistelrode
Tel. 06 55 97 71 71

De volgende clubs uit de regio zullen op het podium verschijnen:

info@just-be.nu
www.just-be.nu

- Jeugdorkest van Fanfare St. Lambertus
- DV Dancing Kids Nistelrode
- De Pierenblazers Vorstenbosch
- De Bonte Bende Oss
- De Kepkes Rosmalen
- ‘t Kumt wel Heeswijk-Dinther
- Hartnekkig tog Oss
- Hoempa Matata Veghel
- Nie te Geleuve Heesch
Natuurlijk zal de muziekkapel beide pinksterdagen te horen zijn tijdens dit evenement. Ook zullen ze
de hardlopers komen aanmoedigen tijdens de pinksterloop!
“Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten bij het podium op het (hopelijk) zonovergoten terras,
tot dan!” Muziekkapel de Dûrzakkers.

SPOOR SPOOR 8

Wei 8
Weijen 77,
5388 HMjeNn 77, 5388 HM Niste
lrode
lroin
deg
pen
Openingstijd isOte
stijden:
a.:-vr.: 9.30-1
ma.-vr.: 9.30 men
7.30
-17.30
za.: 10.00-17 za.:uu10r .00-17.0 uur
0 uur
.00 uur

Spoor-8-Nistelrode
Spoor-8-Nistelrode
share

share

Like

Facebook
THUMB UP AND SYMBOLS

3

Share

Like

Facebook
THUMB UP AND SYMBOLS

3

Share

ook in Nistelrode
nu ook nu
in Nistelrode

grootste
WAAR
winkel vanheeft
Nederland
heeftgeopend
de deuren geopend
De grootste De
WAAR
winkel
van Nederland
de deuren
bijNistelrode.
Spoor 8 inJe
Nistelrode.
Jebekende
vindt er de
bekende DOPPER,
bij Spoor 8 in
vindt er de
DOPPER,
TONY CHOCOLONELY,
GIFTS en MEUBELEN.
TONY CHOCOLONELY,
FAIRTRADE FAIRTRADE
GIFTS en MEUBELEN.
Wat
zeker ook
bijzonder
is zijn
de mooie producten
Wat zeker ook
bijzonder
is zijn
de mooie
producten
van lokale ondernemers.
van lokale ondernemers.
BIJJE
WAAR
JE OOK
DIVERSE WORKSHOPS
BIJ WAAR KUN
OOKKUN
DIVERSE
WORKSHOPS
VOLGEN. VOLGEN.
Bijvan
besteding
€ 15,je € 5,- aan Goodcoins.
Bij besteding
iedere €van
15,-iedere
ontvang
je €ontvang
5,- aan Goodcoins.
We zijn t/m
vanvrijdag
maandag
vanuur
9.30 tot 17.30 uur
We zijn van maandag
vant/m
9.30vrijdag
tot 17.30
op10.00
zaterdag
van 10.00
en op zaterdagen
van
tot 17.00
uur. tot 17.00 uur.
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Van Tilburg speelparadijs
SCHMINKEN

Mariëlle Dams komt al vele jaren met haar grote schminkkist en een team van enthousiaste
medewerkers naar Pinksterfeesten Nistelrode. Geheel kosteloos kunnen de kleine bezoekertjes van
Pinksterfeesten prachtig geschminkt worden. Trots is de organisatie dat het ook dit jaar weer gelukt is
om Mariëlle en haar team bereid te vinden om te komen en de kinderen een mooi geschminkt gezichtje
te bezorgen!
Misschien dat je even geduld moet hebben voordat jij aan de beurt bent maar ondertussen kun je alvast
kijken naar hoe Mariëlle en haar team een alledaags kindergezichtje omtoveren tot bijvoorbeeld een
stoere piraat, een gevaarlijke tijger, een lieve vlinder of welke creatie dan ook.
Ondertussen dat de (klein) kinderen geschminkt worden kunnen (groot)ouders en verzorgers lekker
op het terras neerstrijken en genieten van de muziek en gezelligheid onder het
genot van een lekker drankje. Door de overzichtelijke opstelling kunnen de
kinderen niet uit het oog verloren worden!
Met dank aan de Rabobank Clubkas Campagne hebben we dit jaar € 420,ontvangen voor de aankoop van vaste materialen voor het kinderparadijs. Dit
jaar hebben we van dat geld een grote tent gekocht die zorgt dat we niet elk
jaar huur voor deze materialen hoeven te betalen. Bij deze een grote dank aan
Rabobank Clubkas Campagne en alle stemmers die op ons gestemd hebben!
Bedankt!

De Oude Ros 20, 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 20, 5388 PM Nistelrode

T 0412-612870 E info@autoschadenistelrode.nl
De Oude
Ros 20, 5388
PM Nistelrode
T 0412-612870
E info@autoschadenistelrode.nl
www.autoschadenistelrode.nl

www.autoschadenistelrode.nl
T 0412-612870
E info@autoschadenistelrode.nl
www.autoschadenistelrode.nl

Dintherseweg 2
5388 VG Nistelrode
Tel. 06 25 580 679
www.verbossenstukadoors.nl

Dintherseweg 2
5388 VG Nistelrode
Tel. 06 25 580 679
www.verbossenstukadoors.nl

Luchtkussens, speeltoestellen én
ieder jaar is er weer een verrassing
Scouting Mira Ceti is er met een klimmuur én Marielle Dams is van de partij met haar grote schminkkist. Ouders en opa’s en oma’s kunnen lekker op het terras gaan zitten en genieten van de gezelligheid waarbij zij hun (klein)kinderen goed in de gaten kunnen houden. De luchtkussens zijn hét
vermaak van de dag. Een heel speelparadijs is aanwezig en agrarische kinderdagopvang De Dierenvriendjes zijn ook in de buurt met een mini-kinderboerderij. Kinderen kunnen zich goed vermaken op
het Van Tilburg Kinderparadijs, gesponsord door Van Tilburg Mode & Sport.

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

Het
tijd!
Het is bbq tijd!

Compleetverzorgde
verzorgde BBQ al vanaf
Compleet
vanaf€€12,50
12,50p.p.
p.p.
Bestelmakkelijk
makkelijken
en snel
snel op
op www.bbqenzo.nl
Bestel
www.bbqenzo.nl
Hulp nodig bij bestellen? Bel ons op 0800-2008

Parkstraat 8 – 5388 HS – Nistelrode
tel. (0412) 201 202
www.sparkling-nistelrode.nl

• Advies op maat
• Verkoop
robotgrasmaaiers
• Installatie automatische
grasmaaiers
• Service bij u thuis
• Onderhoud grasmaaiers
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Maak samen de leukste en
gekste foto’s in het fotobusje
De organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode maakt veel foto’s,
maar de mooiste foto’s maken
de bezoekers zelf. Zin in een
blijvende herinnering en keer op
keer de Pinksterfeesten weer beleven?
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Dat kan dit jaar want het Fotobusje van Fotohokje.nl staat
maar liefst twee dagen op Pinksterfeesten Nistelrode.
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Twee dagen
herinneringen
maken van 12.00
tot 17.00 uur

Bedrijvenweg 11b, 5388 PN Nistelrode

Alleen bij Crommenacker Automobielen

Alleen bij Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b, 5388 PN Nistelrode
Meer info? Ga naar www.crommenacker.nl of bel 0412 - 617100

Bedrijvenweg 11b, 5388 PN Nistelrode
Meer info? Ga naar www.crommenacker.nl of bel 0412 - 617100

Het Fotobusje is superleuk! Een
medewerker van Fotohokje.nl zet
alle foto’s die gemaakt zijn voor
je op een houten USB-stick. Deze
kun je direct meenemen, zodat je
naar huis gaat met alle gemaakte
foto’s in je broekzak. Lekker gek
op de foto? Ook dat kan want er
is ook een complete verkleedkist
in het Fotobusje aanwezig zodat
je lekker los kunt gaan!

Ondernemers
laat je zien!
•
•
•
•

Officiële landstaal: Japans
Hoofdstad: Tokyo
Religie: Shintoïsme, boeddhisme
Oppervlakte: 377.930 km² [1] (0,8% water)
Inwoners: 126.702.133 (2016) 335,3/km²
Munteenheid: Yen (JPY)
Bestaan er in (land van
herkomst) een soortgelijke evenementen, die
het hele dorp samenbrengen?
Er zijn nog verschillende feesten. De grootste
vindt plaats in augustus.
Wij vieren dan 3 dagen
feest in naam van de
geesten van familieleden die in deze tijd terug naar aarde komen.
Het is een soort reünie.
Dit vieren we voor
een groot deel
Bent u al ooit op de
kermis in Nistelrode
‘s nachts met vuurwerk.
geweest?
Ook vieren wij 3 dagen
Na de eerste keer ben lang het nieuwe jaar,
ik nooit meer echt op
1, 2 en 3 januari met
de kermis geweest. Wel een groot feest.
ben ik er nog een keer
overheen gelopen.
Tomoko heeft als vormgever haar steentje
bijgedragen aan de Pinksterfeesten

Advertentie DeMooiBernhezeKrant
Domeinnaam & e-mail
Betrouwbare hosting
Website met responsive design & eenvoudig zelf te beheren

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl - 0412-795170 - www.bernhezemedia.nl

JAPAN | NIPPON

Kent u het fenomeen
Kermis?
Ja, de kermis in Nederland zag ik voor het
eerst toen wij hier op
zoek waren naar een
woning. In Japan hebben we ook een kermis,
deze trekt niet rond
zoals in Nederland,
maar staat het hele jaar
door in grote steden.
Het lijkt een beetje op
een pretpark.

l

Meer info? Ga naar www.crommenacker.nl of bel 0412 - 617100

Naam:
Tomoko Minami
Leeftijd: 44
Geboren in: Japan
In Nederland sinds:
april 2011
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Pinksterloop Nistelrode
Een sportief begin van de Pinksterdagen vind je op zaterdag 3 juni met de Pinksterloop. De Pinksterloop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Oss ’78 en maakt deel uit van het Maasland Run
Classic circuit 2017.
Naast de gebruikelijke 5 en 10 kilometer, is er een jeugdloop, speciaal voor de jongere hardlopers. Voor
jongens en meisjes tot en met 9 jaar wordt een wedstrijd georganiseerd over 1.100 meter en tot 12-jarigen is er een wedstrijd over 1.650 meter. De jeugdloop start om 18.15 uur. De 5 en de 10 km starten
om 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 17.15 uur bij Van Tilburg Mode, Laar 8 in Nistelrode.
Vanaf 17.00 uur is ook de Kermis Expo geopend.
Meer informatie over de Pinksterloop, op www.pinksterfeestennistelrode.nl en het Maasland Run Classic circuit 2017 is te vinden op www.maaslandrunclassic.nl.
Op die websites zijn ook alle uitslagen, foto’s en het tussenklassement te vinden.

Mooie winacties tijdens de Pinksterloop
voor jong en oud
VAN DEN ELZEN
transport

T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP Nistelrode

VAN DEN ELZEN

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

Waar een kind
lekker buiten
kan zijn.Bus
612600

’t Broek 8a, Nistelrode
www.dedierenvriendjes.nl
dedierenvriendjes

• voor kinderen van
0 tot 4 jaar
• het buitenleven beleven
• spelen met dieren
• verzorgen van de dieren
• meehelpen op de boerderij
• slapen in een buitenbedje
• mogelijkheid tot
flexibele opvang

16 5388 SP N

Vereniging
Agrarische
Kinderopvang
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Nisseroise ondernemers
op de braderie
PAGINA 14

Breicafé Wolletjes voor Voedselbank Oss
Niet alle Nisseroise ondernemers staan op het ondernemersplein.
Voor de winkel van Wolletjes staat een kraam vol met breimaterialen vanuit de winkel. Daarnaast is er ook een kraam voor het goede
doel, hierop liggen bollen wol; te koop voor het goede doel. Deze
bollen wol kunnen gekocht worden voor € 5,-. De gekochte bollen
wol nemen de klanten niet mee, maar gaan bij de voorraad wol voor
het goede doel. De dames van het breicafé gaan mutsen breien, die
aan het begin van de winter naar de voedselbank gaan.
Carla vertelt enthousiast: “Naast eten hebben veel mensen ook warme kleding nodig in de winter en daar gaan de dames van het breicafé mee aan de slag.”
Op Weijen 16 is de winkel te vinden, maar ook tijdens de braderie
van Pinksterfeesten Nistelrode hoopt Carla dat naast de reguliere,
creatieve klanten die ze graag welkom heet, ook de mensen voor
het goede doel even haar kraam komen bezoeken.

Laseren
Walsen
Zetten
Wassen
Stralen

De Oude Ros 30
Nistelrode

www.skinfo.nl

0412-611503

sticker skinfo def.indd 1

powered by

schoonheidssalon Simone
toegewijd in huidverbetering

3/24/14 2:50
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SYRIE¨ | SURIJA
Officiële landstaal: Arabisch
Munteenheid: Syrisch pond (SYP)
Hoofdstad: Damascus
Religie: Moslims 87%, christenen 10%, Druzen 3%
Oppervlakte: 185.180 km² [2] (0,06% water)
Inwoners: 17.185.170 (2016) 92,8/km² (2016)

De juiste plek
om te wonen of te werken.
Bestaan er in (land van
herkomst)
een soortgemakelaars
& adviseurs
Bij Bernheze
lijke evenementen, die
Naam: Samer Khello
Leeftijd: 37
het hele
dorp samen-best om
doen we ons
uiterste
u daar te
Geboren in: Damascus
brengen?
In Nederland sinds:
woonde
waren
februari niet
2016
krijgen. Hoe Waar
weikdat
doen?
Door
alleen
buiten Oudjaarsavond
en een
godsdien- te kijken, maar
naar gevels
enaantal
panden
stige feesten geen
vooral ook andere
doorevenementen
te kijken en te luisteren
die de stad samen
Tijdens deze erachter.
naarbrachten.
de mensen

Kent u het fenomeen
Kermis?
Ik heb sinds ik in
Nederland ben twee
kermissen bezocht, in
Apeldoorn en Geleen.
In Syrië bestaat ook een
kermis - citygames - die
zich het hele jaar in één
grote stad bevindt. Hier
kon ik op feestdagen
en andere vrije dagen
heen met mijn kinderen. In Aleppo, waar ik
woonde, was de op een
na grootste kermis na
Damascus.

feestdagen bezochten
twee keer zoveel mensen de citygames.

Bent u al ooit op de
kermis in Nistelrode
geweest?
Nog niet, ik woon nog
niet lang genoeg in
Nistelrode.

Met dank aan begunstigers:
Ad Car Automaterialen
Bouwbedrijf T. Verstegen
Van Erp Metaaldraaierij

De juiste plek om te wonen of te werken.

> taxaties
Bernheze makelaars & adviseurs
De
juiste
plek
om
te wonen
te
werken.
Bernheze
makelaars
&of
adviseurs
Bij
> woningen
Bitswijk
10,
5401
JB Uden
> bedrijfshuisvesting
0413
- 24 38
makelaars
& adviseurs
Bij Bernheze
doen
we ons uiterste
best om
u daar
te18
> agrarisch
onroerend
goed
www.bernheze.nl
doen
we ons
uiterste
best
om
u daar
te
krijgen.
Hoe
we
dat
doen?
Door
niet
alleen
> onteigening en planschade
info@bernheze.nl

krijgen.
Hoe we
doen?
niet
alleen
naar gevels
en dat
panden
te Door
kijken,
maar
naar gevels
en te
panden
maar
vooral
ook door
kijken te
enkijken,
te luisteren
vooralnaar
ook door
te kijken
en te luisteren
de mensen
erachter.
naar de mensen erachter.

Op de juiste plek

Ondernemers bedankt
voor jullie sponsoring
Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode

Wij wensen u grenzeloos veel plezier op

PinksterFeesten Nistelrode

