Applepie communicatie

Skateboard demo

EEN DAGJE

shoppen
DIGEL

NISTELRODE | 10.000M

2

MODE | SCHOENEN | SPORT

BIJ VAN TILBURG!

TIJDENS PINKSTEREN
GES LOT EN

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL

26

Woensdag 4 juni 2014

Sponsoren en be
A&R Infra

A.J.M. Kling bestratingsbedrijf

Aannemersbedrijf Ron van Roosmalen
Aannemersbedrijf Van de Beeten
Arjan Smits Montage

Auto- en Schadebedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
Verkoop van rubberen:
De Oude Ros 28
- Veiligheidstegels
5388
PM Nistelrode
Verkoop van rubberen:
- Dakterrastegels
Tel.nr.: 0412-610660
tbv paardenstallen
www.terburgbv.nl
- Veiligheidstegels - Staltegels
- H-profielen
tbv stapmolens
info@terburgbv.nl

Verkoop van rubberen:
- Veiligheidstegels
- Dakterrastegels
- Staltegels tbv paardenstallen
- H-profielen tbv stapmolens

- Dakterrastegels
- Staltegels tbv paardenstallen
- H-profielen tbv stapmolens

De Oude Ros 28
5388 PM Nistelrode
DeTel.nr.:
Oude
Ros 28
0412-610660
www.terburgbv.nl
5388 PM Nistelrode
info@terburgbv.nl

Tel.nr.: 0412-610660
www.terburgbv.nl
info@terburgbv.nl

Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf P. Vlind

Autoschade Gebr. Van Oort
Bakkerij van Mook

Bedrijfswagens Gerrits

MARTIEN, PR:

‘Donders
gezellig die
Pinksterfeesten’

Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Baderie

Bevers Steencentrum BV

Bloemengroothandel A. Lindhout
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Cor van Schaijk

Crisjan van Kessel Timmerwerken
Crommenacker Automobielen
Charles Sonneveldt

Danaque Haarstudio
Danen Design

De Lorijn Horeca-Exploitatie
Delissen koeriersdienst

Dierenvoeders J.J. Herckenrath
Dio The Readshop
Drukkerij Buuts

Janssen

DTG Kaarsen

Partyverhuur

Excellent Catering

Fa. Van de wetering Loon en Groondverzetbedrijf

Ook voor advies en organisatie
W. Janssen
Heuvelstraat 62
5388 AD Nistelrode
0412-612646
06-54342748

www.janssenparty.nl

Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl

www.jossetimmerwerken.nl

Fietsplus Rini

Fransen Accountancy & Advies
Gé-Dé Keukens

Geurts Mengvoeders B.V.

DEBBY, PR/
commissie
vrĳwilligers:

‘Als alles
loopt zoals
het moet
lopen,
loopt
het goed!’

Govers Waterservices
Gracy.nl

Groente en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel B.V.

Hanenberg Wegenbouw b.v.

Heerkens Groente en Fruit Groothandel Grootverbruik
Heerkens Openhaarden

Hoogstede Optiek & Horen

Hoveniersbedrijf Chiel Brienen
Hubo

Ice and Chocolate

Ingrid Gewichtsconsulente

HANNEKE, bestuur:

‘Een gezellige traditie die ik graag in ere houdt’

Woensdag 4 juni 2014

egunstigers
JELMER, commissie artiesten:
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‘Waarom naar een festival gaan als de Pinksterfeesten in je achtertuin is’
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens

Toon Ambachtelijke Schilderwerken

Intense Salon voor huid en voet verzorging

Transportbedrijf A.G. van de Ven

Jan Timmers Solutions

Van de Wijgert verhuur

Jos van der Heijden Loaderverhuur

Van der Lee Staalbouw

Kapsalon Koppig

Van Driel Schilderwerken

Ketelaars Machinaal Timmerbedrijf

Van Liempd Tuin en Parkmachines

Kleijngeld administratiekantoor

Van Schijndel Tegelhandel

Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en Onderhoud

Van Tilburg Online

Lips Groen Hoveniers BV

VDL Mercedes

M2E Outdoor

Verbakel Lijmwerken

Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen

Verwijst Zonweringen

Marya Schoenmode

Wolletjes

Installatiebedrijf Van Dinther

Tousain Catering

Jack Martens Tweewielers

Waardse Trading

John’s raambekleding

Van der Lee Montagetechnieken

Josse Timmerwerken VOF

Van der Lee Stalinrichtingen & Voersystemen

Kapsalon van Dinther

Van Grinsven Kraanverhuur

Kinderopvang De Benjamin B.V.

Van Oort-Van der Meer administratiekantoor

Kling brandbeveiliging

Van Tilburg Mode en Sport

Lijmbouw van Oort

Van Wanrooij Electro

M. van den Brand Lijmwerken

Venwico

Maas & van Oss Administratie en Advies

Verbossen stucadoors

Mario Super Size XL

Vitaro

Mecabo

Zin in een feestje

Mebeulspuiterij J.W.J. van Roosmalen
Nelissen Dranken
OOvB

Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Reser

Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

RFH de Hoefslag

Rietdekkersbedrijf Dolstra

Rietdekkersbedrijf Mark de Laat

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Robben Keukens en Montage BV
RWP

Schoonheidssalon Heidi

Servicestation Van Duijnhoven
Slagerij Jos van Kessel
Smits ontwerpbureau
Strijbosch BV

Tekenburo Verkuijlen
Ter Burg BV

Theo van Bergen v.o.f.

Thijs van der Lee Timmerwerken
Ton van Uden Bouwservice

L I E S H O U T

H O L L A N D
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2000 - 2010

2010 - 2014
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Arnold Boschker
J.Pullens
H. Vorstenbosch
M.A.R. van der Veen
H.P.L. Stroucken
Polyp
Joop Oudsen
D. Hinzen
Marcel&v.d.Wiel
Pusher
Lucky Cranes
T.L.Chen
VOF Verstappen
Tiny VermolenBerry Ketelaars
Lijntrek
Bussensport
Cameron-Kortsmit
H. Hoefnagels
H.H.J. Stroucken
Fotoschietsalon
Huub
Pullens
W.S.
Roulaux
Funfairs Verstappen
Autoscooter
van der Veen
P.Marcel
Hoefnagels
Van Tuijl-Verstappen
Draaimolen
Hoefnagels
A.P.Boschker
T. Maasakkers VOF
Minicars
W.A.Cameron-Kortsmit
van der Vorst jr.
J.L.L.
Lunapark
VOF C. Overkamp en zn.
van der Marel
T.VOF
Maasakkers
VOF
Gebakkraam
VOF Verstappen
VOF Verstappen
H.J.G.
Pullens
Snoepkramen
Wesley van der Marel

Dinsdagavond 10 juni om

Minicars
Aqua Blasta
Visproducten
H. Vorstenbosch
Suikerspin
Visproducten
Kamelenrace
J.J Oudsen
Kamelenrace
IJS
Dartgame
VOF van der Marel
Safari Trip
Rupsbaan
Lunapark
M.A. Hendriks
Achtbaan
Cyber
one
Snoepkraam
W.G.L. van der Marel
Experience
Fotoschietsalon
Polyp
T.L.Chen
Dartgame
Autoscooter
Draaimolen
J.Pullens
Aqua Blasta
Gebakkraam
Pusher
VOF Verstappen
Lucky Cranes
Duck
Lucky
Wipp-safari
M.J. v.d.Wieltrip
Ijs
Lijntrek
VOF EckelboomKorsmit
Lucky
Duck
Suikerspin
Experience
A.Hinzen
Barbershop
ca.
22.30 uur

DINSDAGAVOND
29 MEI
OM CA.22.30
FANTASTISCH
VUURWERK

Fantastisch vuurwerk

Aangeboden door de gezamenlijke kermisexploitanten

AANGEBODEN DOOR DE GEZAMENLIJKE KERMISEXPLOITANTEN EN HORECA
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1974 - 1980

1980 - 1990

1980 - 1990
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2000 - 2010

1990 - 2000

Alles voor KAMPEREN, TUIN EN SPORT!
2e Pinksterdag van 10.00 - 17.00 uur geopend!

Tegen inlevering
van deze advertentie bij
Lunch Café Le Blanc
krijgt u een gratis
kop koffie of thee!

Deze bon is alleen geldig op 2e Pinksterdag 2014

Europa’s meest complete vrijetijdswarenhuis
70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel. (073) 5492356
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40 jaar

Pinksterfeesten
dat vraagt om een terugblik!
De eerste enthousiaste ondernemers waren Ben van Dijk, juwelier Cor van der Heijden en
meubelmakerij/kadoboetiek Leo van Zijl. Vijf kramen werden bezet en er werden wat oude
ambachten getoond. Er was een draaiorgel en een varken aan een spit: Wat een succes! Leo
van Zijl, Mari van de Donk en Cor van der Heijden sloegen de handen ineen en vormden
een bestuur. De kermis-braderie was geboren. In 1984 wilde het bestuur naar een vast tijdstip voor haar activiteiten, want de kermis viel steeds op wisselende weekenden en gekozen
werd voor het weekend van Pinksteren. De naam Pinksterfestival is dan een feit. De kermis
werd vanaf dat moment ook vastgezet in het pinksterweekend.
1991: Op pinkstermaandag vindt
er ’s middags een show van Bassie
en Adriaan plaats in de Brouwershoeve en de toeloop is grandioos.
1992: Verschillende bewoners aan
het parcours staan met een eigen
kraampje aan de weg of houden
‘n rommelmarkt aan huis. De bekendste zijn: de rommelmarkt op
Weijen 35 - in 1995 worden hier
maar liefst 2000 elpees aangeboden - en de zolderopruiming van
Jan van de Brand op Weijen 12.
In dit jaar vindt tijdens het Pink-

DOOR DE JAREN HEEN
I985: De pinksterloop wordt dit jaar
voor het eerst georganiseerd. Volwassenen hebben de keus uit drie
afstanden: 5, 10 en 15 kilometer.
1988: Recorddrukte op ‘t Pinksterfestival, zeker 80.000 bezoekers! De toeloop zorgt voor

parkeerproblemen; ‘Het was een
rommeltje’, aldus de politiewoordvoerder.
1989: Tijdens Pinksteren is het
opvallend vaak prachtig weer. De
krantenkoppen in dit jaar, laten dat
ook blijken: ‘Pinksterfestival treft ’t
weer met ’t weer.’

sterfestival ook het Nederlands
Kampioenschap Parasailing plaats.
1994: Volop spektakel met de
parade van honderden Goldwingmotoren. Ook de 40-50 steltenlopers uit het Belgische Merchtem
maken veel indruk.
1999: Het 25-jarig jubileum.
Scouting Mira Ceti is dit jaar voor
het eerst op de Pinksterfeesten
aanwezig; inmiddels niet meer
weg te denken. Vanaf 2010 zijn ze
gesetteld op het Van Tilburg Kinderparadijs. Tijdens het jubileum
wordt uitgepakt met Guus Meeuwis & Vagant, de George Baker Selection en Henk Wijngaard. Voor
de kinderen van 2 tot 15 jaar zijn
er maar liefst tien vrijkaartjes voor
de kermisdinsdag.
Wim van de Brand neemt in dit
jaar - na 20 jaar, afscheid van Pinksterfestival. Hij is dan al sinds 1993
voorzitter en geeft aan: ‘Het is ooit
begonnen als een kermisbraderie
en duurde toen vier dagen. Sinds
het Pinksterfestival heet en we
voor eerste en tweede pinkster-

dag hebben gekozen, is de toeloop
flink vergroot. Nog altijd valt het
festival samen met de kermis. Dat
bijt elkaar niet, integendeel. We
vullen elkaar aan. Het is volle bak
in het centrum’.
2000: Het publiek geniet van de
optredens van Lee Towers en de
Sjonnies.
2001: Eén marktraam valt wel
heel erg op, er staat een pony bij.
De opdracht luidt: ‘Raad de naam
van de pony’ voor een klein prijsje
en win een grote prijs. Een leuk
initiatief van ponyclub de Kleine
Heemskinderen.
2004: Na jaren Pinksterfestival
lijkt er - eind 2003, na 29 jaar een eind te komen aan het evenement wegens onvoldoende vrijwilligers. Door een toestroom van
buitendorpse handelaren verliest
het festijn tevens haar gemoedelijke karakter. Een groepje jongeren neemt het initiatief om het
doek niet te laten vallen en trekt
een aantal nieuwe vrijwilligers aan.

Tentoonstellin
kunst’ bij Niste
Op 1e en 2e Pinksterdag houdt
HKK Nistelvorst een tentoonstelling van ‘beeldende kunst’, in de
meest brede zin van het woord,
gemaakt door haar leden. Er worden ca. 60 werken geëxposeerd
van zeven leden. Aan onderwerpen is er een grote variëteit te
bewonderen: beelden, potten,
vazen, schalen en wandobjecten.
De werken zijn zeer divers en
variëren van moderne kleurrijke
werken uitgevoerd in brons, glazuur, raku gestookt of gemengde
technieken. Maar ook kantklos
werken zijn te zien en model
boerenkarren/-wagens op schaal
nagemaakt.
De Wereldwinkel Nistelrode zal
ook aan deze tentoonstelling met
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PLAATSELIJKE ONDERNEMERS

KERMISATTRACTIES

KAPELLEN IN DE KIOSK

Hiermee nemen zij het stokje over
van Stichting Pinksterfestival en
gaan als Stichting Pinksterfeesten
Nistelrode verder. De nieuwe club
zet alles op alles om het feest doorgang te kunnen laten vinden, alleen de pinksterloop komt dat jaar
te vervallen. Voorzitter Sjoerd van
der Linde en Vice-voorzitter Bram
Meijer: ‘Je hebt pas echt gefeest,
als je met Pinksteren in Nistelrode
bent geweest!’
2005: Een bewogen tijd voor
Nistelrode. Niet voor niets kopt de
krant: ‘Een braderie, dans, theater
en muziek vulden het centrum van
het dorp, maar de onlangs uitgebrande Brouwershoeve stond er
troosteloos bij’.
2007: De centrale post is voor
het laatst bij De Harmonie, waarna
deze wordt afgebroken en Van
Tilburg Mode gaat uitbreiden.
In 2008 is de bouwkeet van het
bouwbedrijf - dat aan het werk is
bij de modegigant – de centrale
post.
2009: Het 35-jarig jubileum wordt

2010 SIENEKE

een kleine maand na Pinksteren gevierd in een grote feesttent op het
zweefvliegveld in Nistelrode. De
horeca van Nistelrode organiseert
dit gezamenlijk en twee avonden is
het feest met o.a. de 3 J’s, Jeroen
van de Boom, René Schuurmans,
de Vengaboys en T-Spoon.

missie: genoeg geld ophalen om
na de Pinksterfeesten een feest
voor de jeugd te kunnen organiseren. Het evenement is uitgegroeid
tot het grootste evenement van
Bernheze. Met maar een doel: de
mensen vermaken.

2010: Een nieuw gezamenlijk
initiatief van gemeente Bernheze,
kermisexploitanten en Stichting
Pinksterfeesten Nistelrode: ‘De
Kermis voor iedereen’, de kermis
gaat dit jaar al op vrijdag open
speciaal voor mensen met een beperking.
HET JUBILEUMJAAR: 40 jaar
Pinksterfeesten in Nistelrode zal
te boek als een evenement met
prachtig mooi weer en een gigaveelzijdig programma met een

ng ‘Beeldende
elvorst

een ruime collectie uit de diverse
landen deelnemen. De tentoonstelling is gratis toegankelijk op
beide dagen van 10.30 tot 17.00
uur in het Heemhuis, Maxend 3 te
Nistelrode.

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

www.bernhezemedia.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170
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Xtreme

Samen
juichen...

Fear is just an obstacle

Maas & van Oss neemt u de zorgen over uw administratie
graag uit handen. Zodat u als ondernemer tijd overhoudt
om zorgeloos te genieten…
Bijvoorbeeld van de vele sportieve topmomenten die dit
jaar op de agenda staan, waaronder de Tour de France en
het WK Voetbal.
Laten we samen juichen…

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

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

VADERDAG
ACTIE

10% KORTING

op alle lederen portemonnees
Geldig t/m zaterdag 14 juni 2014

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Achterstraat 15
5388 TN Nistelrode

info@vb-betonboringen.nl
www.vb-betonboringen.nl

HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!
HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!

06-4023950
info@gracy.nl
KvK 17187637

M.J.M. Verbakel
Tel.
06 -Verbakel
40 66 05 29
M.J.M.
Boekweitstraat
18 29
Tel. 06 - 40 66 05
5388
CB
Nistelrode
Boekweitstraat 18
mdverbakel@home.nl

5388 CB Nistelrode
mdverbakel@home.nl
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bungee team in Nistelrode

in the mind

Verstand op nul en kicken maar! Op 8 en 9 juni, tijdens de Pinksterfeesten, komt het Xtreme bungee team van Action Events naar Nistelrode. Het bungee jumpen bestaat sinds de jaren tachtig en sinds de
begin jaren negentig wordt bungee ook vanuit mobiele kranen in Nederland uitgevoerd.

Durfal of
‘droomwens’

Action Events biedt deze activiteit
aan sinds 1998 en heeft intussen
honderden evenementen bezocht.
Het mag duidelijk zijn dat er bij het
bungee springen zeer strenge vei-

van lijf en leden, niet lichter dan
40 kg en niet zwaarder dan 100
kg is.
Hou jij van een uitdaging, ben je
niet bang voor grote hoogtes,

Eerste en tweede Pinksterdag op
het plein achter Van Tilburg kun
je deze ‘ultimate kick’ vinden! Van

‘Het is enorm kicken, je moet dit gewoon een keer meegemaakt
hebben. Wat leuk dat jullie dit weer naar Nistelrode hebben gehaald’
ligheidsmaatregelen worden gehanteerd. Onlangs zijn deze veiligheidsmaatregelen nog eens extra
aangescherpt en is Action Events
het enige Nederlandse bedrijf wat
het bungee jumpen volgens deze
nieuwe
veiligheidsvoorschriften
uitvoert.
Er wordt gesprongen vanuit een
manbak op 50 meter hoogte.

Zondag en
maandag van

11.30-15.30 uur
Deelname is toegestaan voor iedereen vanaf 18 jaar, die gezond is

heb je altijd al eens iets geks willen doen? Kom dan snel naar het
speelparadijs achter Van Tilburg
Mode om een sprong in het diepe
te wagen.
De Bungee Jump is al langer bekend in Nistelrode. Uit de archieven die we doorgebladerd hebben,
komen foto’s naar boven waarop
vele waaghalzen staan die deze
sprong al eens gemaakt hebben. In
1993 om precies te zijn, hebben de
durfals van toen zich al aan deze
uitdaging gewaagd. Als we hen nu
vragen hoe ze deze ervaring hebben beleefd, dan zeggen ze stuk
voor stuk: “Het is enorm kicken, je
moet dit gewoon een keer meegemaakt hebben. Wat leuk dat jullie
dit weer naar Nistelrode hebben
gehaald.”

Xtreme
Bungee
Jump
€ 35,Van 11.30 uur tot 15.30 uur staan
de mannen van de Xtreme Bungee
Jump voor u klaar om u een ervaring rijker te laten worden!
Neem een kijkje, krijg de kriebels
en maak een sprong!!
Durfal of ‘droomwens’ op
Pinksterfeesten Nistelrode
www.action-events.nl.

Beide Pinksterdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

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

Start Zomersale 2014

PINKSTER
FEESTEN
ACTIE

woensdag 4 juni
Marya schoenen en tassen, shoes for kids, Tamaris en Rieker shop

Extra koopavonden
9.30 - 22.00 uur
9.30 - 21.00 uur
9.30 - 21.00 uur
9.30 - 17.00 uur

shoes for kids geen extra koopavond

1e en 2e Pinksterdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur
i.v.m. pinksterfeesten
aangepaste parkeergelegenheid.

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

Bij aankoop van buitenband

ZELFDE MAAT
BINNENBAND GRATIS

*

Nieuwe fietsen of E-bikes

10% KORTING EN
SERVICEPAKKET GRATIS

*

Gebruikte fietsen tijdens de pinksterfeestenweek 10% korting

Laar 27 5388 HB Nistelrode T 0412 611 231
www.jackmartens.nl

* vraag naar de voorwaarden

Woensdag 4 Juni
Donderdag 5 Juni
Vrijdag 6 juni
Zaterdag 7 juni
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Maasland Run Classic:
Pinksterloop volwassenen
PAGINA 14

winn
Trekke
Loosb
200

De Maasland Run Classic wordt in Nistelrode al
een aantal jaren georganiseerd door Pinksterfeesten
Nistelrode als partnerorganisatie van A.V. Oss’78.
Natuurlijk ook dit Jubileumjaar weer.

Laseren
Walsen
Zetten
Laseren
Wassen
Walsen
Stralen
Zetten

Lopen door de straten van Nistelrode, onder begeleiding van een
gezellig muziekje van de plaatselijke blaaskapel, is elk jaar weer een
feest. De persoonlijke looprecords
verbeteren en het gezellig en sportief samenzijn met de andere deelnemers, zorgt elk jaar weer voor
een flink aantal deelnemers aan de
start. Het weer zal de lopers niet
tegenhouden en we hopen ook
dat supporters in grote getale aanwezig zullen zijn.

Wassen
Stralen

Het adres voor al uw autozaken!
Onderhoud, Diagnose
s aan winterbanden
Heeft
u
gedacht?
real
& Reparatie,
d
a
t
è
H
Banden
& Uitlijnen,
l
Voor
prijsopgave
kunt
u
bellen
voor aeen
APK,
Airco,
Inkoop
!
n
e
zak
o
& Verkoop en (Ruit)
t
u
a
uw
of mailen. schadeherstel.

Het adres voor al uw autozaken!

Crommenacker
automobielen
Heeft u al aan winterbanden
gedacht?
Bedrijvenweg
11b - 5388
Nistelrode
Voor een prijsopgave
kuntPN
u bellen
tel. 0412-617100of- mailen.
info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl
Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

VAN DEN ELZEN
transport

T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP Nistelrode

POSTBUS 824
RIJNSTRAAT 15a
TELEFOON
FAX
E-MAIL

5340 AV OSS
5347 KL OSS
0412-643243
0412-636946
ALGEMEEN@UNIPOL.NL

PRODUCENT VAN:
824
EPS-granulatenPOSTBUS
ten behoeve van
de
isolatiebouw- enRIJNSTRAAT
verpakkingswereld15a
(EPS)

TELEFOON
FAX
E-MAIL

VAN DEN ELZEN

5
5
0
0
A

PRODUCENT
VAN:
drukkerij Buuts >> indrukwekkend
veelzij
EPS-granulaten ten behoeve
isolatiebouw- en verpakkings

transport
Al vele jaren
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Sponsorloop: Pinksterloop voor de jeugd Pinksterfeesten volop
in ontwikkeling

Pinksterfeesten heeft in dit jubileumjaar volop nieuwe activiteiten;
ze gaan met de tijd mee. De PinksterApp die ontwikkeld is, geeft uw
bezoekje aan de Pinksterfeesten net iets extra’s. Heel gemakkelijk
om via de PinksterApp te zoeken wat het programma is, waar welke
activiteit plaatsvindt en hoe laat. De PinksterApp is te downloaden
via de Appstore van Apple en is helemaal gratis.
WAAROM DE
PINKSTERAPP?
De PinksterApp is net dat beetje
extra’s wat bij dit jubileumjaar
van de Pinksterfeesten hoort.
Met de PinksterApp krijgt u een
beeld van wat er allemaal te doen
is. Op de plattegrond staan vlaggetjes die aangeven dat daar activiteiten zijn en geven daarbij een
duidelijk programmaoverzicht.
Een andere mogelijkheid binnen
de PinksterApp is om Mister PiX
te volgen. Zo blijft u meteen upto-date en wint u misschien nog
mooie prijzen ook!
De laatste mogelijkheid binnen
de PinksterApp is om de dienstenveiling website te bezoeken.
Zo kunt u zien wat de aangeboden diensten zijn en meebieden!
De PinksterApp is niet alleen gemakkelijk als u bij de Pinksterfeesten bent, maar ook erg leuk

ZATERDAG 7 JUNI. De Pinksterloop is inmiddels een niet weg te
denken traditie tijdens de Pinksterfeesten. Ook dit jaar is er een loop.
Als eerste zal de jeugd van start gaan om 18.15 uur en daarna is er de
loop van 5 en 10 km. Voor de volwassen sportievelingen zal de Pinksterloop om 19.00 uur starten. Vanaf 17.15 uur kan er ingeschreven
worden voor de deur van Van Tilburg Mode. Kinderen betalen € 1,- en
voor de volwassenen is het inschrijfgeld € 4,-.
De Pinksterloop voor de jeugd
zal dit jaar een sponsorloop worden. Het 40-jarig jubileum van de
Pinksterfeesten staat in het teken
van de jeugd van Nistelrode. Hier-

voor proberen we gedurende
dit jubileumjaar zoveel mogelijk
geld op te halen voor Stichting
Jeugdbelangen Nistelrode. Met
dit geld kunnen zij een groot feest
gaan organiseren voor alle kinderen uit Nistelrode.
Een sportieve prestatie van de kinderen mag daarom beloond wor-

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
den! Ouders, opa’s oma’s, buren,
vrienden en kennissen kunnen een
donatie geven voor de sportieve
inzet.
De goed gevulde enveloppen kunnen dan ingeleverd worden bij de
inschrijving van de jeugdloop op
zaterdagmiddag vanaf 17.15 uur.
Op school zijn afgelopen week flyers uitgedeeld met informatie van
deze sponsorloop. Daarbij zit ook
een envelopje waarin kinderen hun
opgehaalde sponsorgeld kunnen
bewaren.
Als deelnemer en als supporter van
de Pinksterloop kan een stempel
op de stempelkaart verdiend worden. Tijdens de pinksterdagen kan
de volle stempelkaart ingewisseld
worden voor muntjes in een portemonneetje.

trouw aan de Pinksterloop

om alvast op ontdekkingstocht te
gaan via de iPad. De PinksterApp
is gratis te downloaden via de
Appstore.

Onbezorgd genieten van een complete
barbecue, gourmet of tapas

DE VOORDELEN
GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS
IN KOELBOXEN GELEVERD
ALL-IN PRIJZEN • 365 DAGEN PER JAAR
UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

Zelf uw
BBQ-pakket
samenstellen?

Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl

Bel 0800-2008

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
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Like ons

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Volg
@tpumpke
en blijf altijd
!
op de hoogte

EN DOE MEE MET ‘ONTDEK MISTER PiX’

Zoek Mister en/of Miss PiX op facebook

Al ingecheckt
bij
eetcafetpum
p-

Ook tijdens de Pinksterfeesten
zorgt ‘t Pumpke voor sfeer
Verwarmd

terras

Zie ons
programma in
de kermistent

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

Een interactief spel voor de bezoekers aan de Pinksterfeesten
Nistelrode. Judith en Marieke, de nieuwste aanwinsten van
de organisatie van de Pinksterfeesten, zijn dit jaar verdergegaan met het ontwikkelen van Mister PiX.
Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode zal Mister PiX en/of Miss PiX
ronddwalen op de braderie en het
kermisterrein. U kunt er een sport
van maken om deze te gaan zoeken.
Dit jaar zal het net iets anders gaan
in vergelijking met vorig jaar, maar
het spel is nog steeds even goed te
begrijpen en gemakkelijk om mee
te doen!
Op Facebook zal een plaatje wor-

Gewoon open
ig
l
l
e
z
e
g
n
o
o
w
Ge

den geplaatst dat een deel is van
Mister en/of Miss PiX.

OP HET PARCOURS
VAN DE BRADERIE

De plaatjes bevatten details van
personen en zullen steeds andere
details bevatten of verder uitzoomen op de persoon.
Ook zal Mister en/of Miss PiX herkenbaar zijn aan een rode sticker
in de vorm van een kruis op zijn/
haar kleding.

WEL SLIM OM MEE TE DOEN!

Geopend donderdag t/m maandag

Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

W
U
De hele zomer
IE

N

Het kan je namelijk maar liefst 15 drankmunten opleveren bij een van de horecabedrijven in Nistelrode. Wordt
Mister PiX en/of Miss PiX, na de verlopen tijd niet gevonden? Dan gaan de munten mee naar de volgende te
raden Mister PiX en/of Miss PiX. Zo kunt u interactief
bezig zijn tijdens uw bezoek aan de Pinksterfeesten.

DE KERMISSEN VAN
BERNHEZE KOMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek

RN

EN

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 en marktkramen zijn te
herkennen aan de ‘Wij doen mee!’
actieposter.

E

bij ’t Tramplein

7 t/m 10 JUNI 2014

RMISS
KE

B

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).

wij
doen
mee

HEERLIJK
SCHEPIJS

H EZE

KERMIS
E
D
O
R
L
E
T
S
NI TRAMSTATION
CAFÉ ‘T

DINSDAG 10 JUNI

HENK DISSEL

TOEGANG

GRATIS
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PROGRAMMA KERMIS
VRIJDAG 6 JUNI
19.00 UUR
Keltenpop organiseert:
De Malle Molen met
DJ Nick en Danny
Kermistent

10.00 UUR
Nostalgische route
Locatie: Beekgraaf

ZATERDAG 7 JUNI
14.30 UUR
Stempelkaart uitdelen
kindermuntjes
Centrale post

11.00 UUR
Kermiszondag

15.00 UUR
Kermis start
Centrum Nistelrode
17.15 UUR
Inschrijven sponsorloop jeugd
Pinksterloop start 18.15 uur
Laar - Van Tilburg Mode
18.15 UUR
Inschrijven Pinksterloop
volwassenen
Pinksterloop start 19.00 uur
Laar – Van Tilburg Mode
AVONDPROGRAMMA
Party & Nicky’s Pride
Locatie: Kermistent op het plein
Party & Henk Bernard
Locatie: Café D’n Haon
ZONDAG 8 JUNI
10.00 UUR
Scouting Mira Ceti
Schminken
Luchtkussens
Pannenkoekenbakkers
IJssalon van der Wiel
Locatie: Kinderparadijs – terras
10.00 UUR
Circus Pompom
Melige Melis
Lesly van Eldijk
Efkes Anders
De reizende fabriek
Hippie
Magic Flowers
Locatie: Braderie

10.30 UUR
CollecteBus
Locatie: Jubileumplein

10.30 UUR
Tentoonstelling
‘beeldende kunst’
Locatie: HKK Heemhuis Nistelrode
11.30 UUR
Xtreme Bungee Jump
Locatie: Speelparadijs
Achter Van Tilburg mode – terras
12.00 UUR
Ronnie de Wit Entertainer
Locatie: Speelparadijs – terras
12.30 UUR
Tim Schalkx
Locatie: Jubileumplein
13.00 UUR
Health Center
Locatie: Speelparadijs
Achter Van Tilburg mode – terras
13.30 UUR
Vinzzent
Locatie: Jubileumplein
14.30 UUR
Djonina
Locatie: Jubileumplein
15.00 UUR
DJ Bart
Locatie: Jubileumplein
AVONDPROGRAMMA
Party & Jaman
Locatie: Café D’n Haon
Party & Tom Haver
Locatie: Kermistent op het plein

MAANDAG 9 JUNI 2014
10.00 UUR
Scouting Mira Ceti
Schminken
Luchtkussens
Pannenkoekenbakkers
IJssalon van der Wiel
Locatie: Speelparadijs – terras
10.00 UUR
Circus Pompom
Lesly van Eldijk
Efkes Anders
De reizende fabriek
Anny Polman
Zweefkees
Ben Jur
Locatie: Braderie
10.00 UUR
Nostalgische route
Locatie: Beekgraaf
10.30 UUR
CollecteBus
Locatie: Jubileumplein
11.00 UUR
Kermismaandag
10.30 UUR
Tentoonstelling
‘beeldende kunst’
Locatie: HKK Heemhuis
11.30 UUR
Xtreme Bungee Jump
Locatie: Kinderparadijs
Achter Van Tilburg
mode – terras
12.00 UUR
Ronnie de Wit
Locatie: Kinderparadijs
Achter Van Tilburg
mode – terras
12.30 UUR
De Dikdakkers
Locatie: Jubileumplein
13.30 UUR
Wesley Klein
Locatie: Jubileumplein

www.pinksterfeestennistelrode.nl
www.pinksterfeesten-dienstenveiling.nl
PinksterApp downloaden
iPhone & iPad

14.30 UUR
Health Center
Locatie: Jubileumplein
15.00 UUR
DJ Mayzo
Locatie: Jubileumplein
AVONDPROGRAMMA
Party & Jaman
Locatie: Café D’n Haon
Party & You & Me
met Robbert Hanenberg
Locatie: Kermistent op het plein
Country Linedance
Locatie: Cafe D’n Haon Nistelrode
DINSDAG 10 JUNI 2014
15.00 UUR
Kermisdinsdag
AVONDPROGRAMMA
19.00 UUR
SPONSORAVOND
PINKSTERFEESTEN
DIENSTENVEILING LIVE
KERMISTENT OP HET PLEIN
Party & Henk Dissel
Locatie: Café Zaal ’t Tramstation
Party & DJ Barend
Locatie: Kermistent op het plein

7 t/m 10 JUNI 2014

TOEGANG

GRATIS

KERMIS
NISTELRONDE

CAFÉ D’N HAObernard
Henk
ZATERDAG 7 JUNI
Jaman
ZONDAG 8 JUNI
2E PINKSTERDAG

(13.00-18
Country Linedance

35 jaa
jubile r
um

.00 uur)

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

rmistent
Programma in de ke

€
12,500
€11,
0
Juni Jubileummaand

10% KORTING
op een uur bowlen

Vrijdag 6 juni
KELTENPOP ORGANISEERT:

Zondag 8 juni

DE MALLE MOLEN

Zanger, entertainer, kortom een
groot feest dat je niet mag missen

TOM HAVER

DJ NICK &
ZANGER DANNY ROBBEN Maandag 9 juni
YOU & ME
En heel veel ander vermaak.
Zaterdag 7 juni

NICKY’S PRIDE

Een geweldige 6-persoons
Top 100 band

5 dagen gratis entree

Een geweldige 6-persoons coverband
Dinsdag 10 juni

DJ BAREND

Een mooie afsluiting door een super dj
die weet hoe je een feestje bouwt

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

MINICARS • BOSCHKER

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,-

KERMIS OPEN
Zaterdag vanaf 15.00 uur
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 11.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

K
R
E
W
VUUR

SNOEPKRAAM • PULLENS
Alle zuurstokken € 2,- normaal 8 voor € 10,Bij inlevering van deze bon 9

voor € 10,-

Dinsdag
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.

Tegen inlevering van deze bon

bij de kermis 22.30 uur

Aangeboden door kermisexploitanten
Nistelrode
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

4 HARINGEN +
1 MAKREEL
VOOR € 10,SCHIETSALON • VERSTAPPEN
Tegen inlevering van deze bon
Bij 12 schoten 3 extra schoten

mis
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elrode

7 t/m
10 juni
2014

POLYP • VAN DER VEEN
Tegen inlevering van deze bon

5 kaartjes voor € 6,-

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

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

ITALIAANS SCHEPIJS • MARCEL VAN DE WIEL
Tegen inlevering van deze bon € 0,50 korting
op een grote slush-puppy

DRAAIMOLEN • HOEFNAGELS

KAMELENRACE • OUDSEN
Tegen inlevering van deze bon
i.p.v. 3 spelen voor € 5,4 spelen voor € 5,- per persoon per baan

LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT
Tegen inlevering van deze bon,
bij besteding van € 5,- 1 kaartje extra of
bij besteding van € 10,- 3 kaartjes extra

RUPS • VERMOLEN
tegen inlevering van deze bon
4 halen 3 betalen

10
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Verveel je je tĳdens de vakantie?
Kun je niet zonder je favoriete hobby?
Kom gauw langs bĳ wolletjes.

Grote collectie wol en katoen, de must-have voor de haaksters
‘Wensdieren’. Uitgebreide collectie borduurgaren
en als klap op de vuurpĳl ‘Band-It’ de rage van deze zomer,
elastiekjes in allerlei kleuren en soorten.

Dus gauw naar Wolletjes, de deur staat open!
Wĳ zĳn ook aanwezig op de pinksterfeesten kom langs
voor een leuke WORKSHOP BAND-IT of BREIVORKEN.
Weijen 16 | 5388 HN Nistelrode | 0412 610071

OOGCONTACTpfn

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

11
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JORIS BRUKX: “Wil jij een swingend begin van de dag, zodat je er helemaal tegenaan kunt? Zorg dan
dat je om 10.00 uur erbij bent! Wakker worden met theaterhuis Joris! En daarna zullen onze talenten nog
wat mooie nummers voor jullie zingen! Ik zeg: zorg dat je erbij bent!”

Van springkussen tot Xtreme Bungee Jump
PARADIJS VOOR AVONTUUR, VOOR GROOT EN KLEIN DIT JUBILEUMJAAR
Het speelgoed van nu is niet te vergelijken met dat van 40 jaar geleden, maar luchtkussens
blijven bijzonder! Gelukkig maar! Want ook dit jaar staat het Van Tilburg Kinderparadijs er
weer. U vindt het op het parkeerterrein achter de winkel van Van Tilburg Mode (ingang
Heuvelstraat). Het is dé plek voor de jongste bezoekers van de Pinksterfeesten! Zij kunnen zich hier vermaken op een van de vele luchtkussens waarmee Axi Traxi naar Nistelrode
komt. Schoenen uit en springen maar!

Heel veel luchtkussens
schminken
Ronnie de Wit
Bunjee jump
Scouting Mira Ceti
pannenkoekenbakkers
IJssalon van de Wiel
Is dit niet spannend genoeg? Dan
biedt Scouting Mira Ceti een goed
alternatief! Ieder jaar gooien zij
weer (letterlijk) hoge ogen met de
meest spectaculaire bouwwerken.
De slogan van Scouting Nederland luidt ‘Laat je uitdagen!’ Reken

maar dat Scouting Mira Ceti deze
slogan meer dan waar zal maken!
Al dagen voor het evenement begint, wordt vele uren gebouwd en
gepionierd en zien we klimtorens
en tokkelbanen in allerlei soorten
en maten ontstaan. Vele jonge

avonturiers zullen hier weer van
genieten.
Genieten doet ú ook op het terras;
lekker neerstrijken terwijl u geniet
van een drankje en muziek. Ondertussen kunt u een oogje in het
zeil houden en weten uw spelende
kinderen u meteen te vinden.
Moe geworden van al die actie,
dan kunnen de kinderen nog even
neerploffen op de kruk bij Mariëlle
Dams en haar collega’s.
Met behulp van de schminkkoffers toveren zij de kindergezichtjes
om in vlinders, prinsessen, piraten
of…?!
Het kinderparadijs is op zondag 8
juni en maandag 9 juni geopend
van 10.00 – 17.00 uur. Ook hier
geldt natuurlijk: gratis toegang!

Ronnie de Wit

Applepie communicatie

OOGCONTACTpfn

EEN DAGJE

shoppen

BIJ VAN TILBURG!

1 2 0 0 M 2 S P O RT B E L E V I N G | TO P C O L L E C T I E S P O RT M E R K E N | K L E D I NG , S C H O E N E N , AC C E S S O I R E S | D E S K U N D I G A DV I E S
VAN TILBURG SPORT

Weijen 5, Nistelrode

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL
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Dienstenveiling Online & Live
40 Jaar Pinksterfeesten; dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan! Op 2 maart, tijdens
de carnavalsoptocht, liet de stichting al van zich horen en maakte daarbij het publiek al een
beetje warm voor de festiviteiten tijdens het pinksterweekend. Heel wat vergaderingen en
draaiboekbesprekingen verder, kunnen we met trots onze jubileumplannen presenteren.
WIJ EEN FEESTJE,
ZIJ EEN FEESTJE!
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode wil de feestvreugde delen
met alle kinderen in Nistelrode. Wij
een feestje; zij een feestje! Dit alles onder het mom van ‘Terugkijken op 40 bijzondere jaren, maar
oog houden voor de toekomst’.
Want het gezegde van toen, is
nog steeds heel toepasselijk; Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Samen met Stichting Jeugdbelangen Nistelrode zullen we een groot
feest organiseren met alles erop en
eraan voor de kinderen van Nistelrode.
We passen ons aan, aan het huidige financiële klimaat. Uiteraard,
ook voor dit feest is geld nodig. De
dienstenveiling en CollecteBus dragen daaraan bij.
DIENSTENVEILING
De dienstenveiling vindt online

TWEE PERSONEN
ÉÉN DAG GRATIS ETEN
EN DRINKEN

Bij de Orangerie van Tilburg aangeboden door Orangerie Van Tilburg.

plaats via www.pinksterfeestendienstenveiling.nl. Van APK-keuring, tot schoonheidsbehandelingen en van een vakantie tot en met
een pizzaworkshop. Het aanbod is
zeer divers! Voor iedereen dus een
gelegenheid om een steentje bij te
dragen en het doel te verwezenlijken. Naast online bieden, kunt
u ook nog bieden tijdens de livedienstenveiling op dinsdagavond
10 juni.
SPONSORAVOND
U bent dan van harte welkom in
de Kermistent tussen Rainbowcentre en Eetcafé ’t Pumpke in
Nistelrode. Op deze avond – vanaf
19.00 tot ongeveer 21.00 uur zullen de echte klappers onder de
hamer gaan. Onze ervaren veilingmeester Sjoerd van der Linde zal er
zorg voor dragen dat iedereen een
gezellige avond beleeft en dat er
mooie bedragen opgehaald worden om het kinderfeest te kunnen
organiseren.

SERVICECONTRACT
VOOR ÉÉN JAAR

Voor een CV-ketel tot 40kw aangeboden door Bevers Installatie.

FEEST OP
EIGEN LOCATIE
VOOR
50 PERSONEN
Aangeboden door een aantal
oud-leden van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode.
Verzorging van de avond
Inclusief: aankleding, eten, drank
en live entertainment.
Dit met medewerking van Tousain Catering, Nisseroise band
K5½, Excellent Catering, Van
de Wijgert Verhuur en Nelissen
Drankenhandel. De organisatie
en de avond zelf worden volledig
verzorgd door door de oud-leden
van de stichting.

VIP BEZOEK & ACHTER
DE SCHERMEN BIJ DE
POLYP
6-PERSOONS BBQ

Aangeboden door Marcel van Veen

Aangeboden door BBQENZO.NL

METAMORFOSE

Incl. knippen, kleuren/highlights
en styling aangeboden door
Haarstudio Hebbes.

EEN HERFSTVAKANTIE
KENNISMAKINGSVLUCHT IN HAUS ST. HUBERTUS
TE OOSTENRIJK
ZWEEFVLIEGTUIG
Aangeboden door AC Nistelrode

Laat je verrassen

Aangeboden door familie Hiltpolt

HAARSTUDIO
Maxend 6 • 5388 GL Nistelrode • 0412-611942
www.debenjamin.com

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang

en
Liefde voor lekker et
06-12120985

Kloosterhof 24
5388 GD Nistelrode
Kloosterhof
2425 580 679
Tel. 06
info@verbossenstukadoors.nl
5388 GD Nistelrode

Tel. 06 25 580 679
info@verbossenstukadoors.nl

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel.: 0412-480836
www.facebook.com/DanaqueHaarstudio
Menzel 31

Openingstijden:

Tel: 0412-480836

Do
Vr
Za

Di
Tussen Uden en Nistelrode
Gas-Water-C.v.-sanitair-dakWerk
Bel even voor een afspraak
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Installatiebedrijf v. DInther

Voor onderhoud en aanleg van
• Riolering • Sanitair • Gas en waterleidingen
• Goten en zinkwerk • Dakbedekking
• Centrale verwarming • Duurzame energie

Delst 16, 5388 SV Nistelrode
Tel.: (0412) 61 32 85 Fax: (0412) 61 09 90
Mobiel: (06) 220 438 44

12:00
09:00
09:00
08:30

-

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

Weverstraat 22
5388 PK Nistelrode
Tel: 0412 - 612770
info@vandintherbv.nl
www@vandintherbv.nl
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CollecteBus & Jubileumplein Lokaal DJ-talent
laat zich horen

Vorig jaar werd de trend ingezet om lokaal talent te vragen. DJ’s uit
Bernheze konden zich aanmelden. De DJ’s konden allemaal met hun
‘minute of fame’ hun talenten laten zien. Een succesvol experiment,
wat zijn navolging krijgt tijdens deze Pinksterfeesten. Zondag en maandag zal op het Jubileumplein weer lokaal talent te zien zijn achter de
draaitafels.

COLLECTEBUS
Wie een collectebus ziet weet; hier
wordt geld gevraagd voor een
goed doel. Dat is op de Pinksterfeesten niet anders, of toch..?! Op
het Jubileumplein hebben we een
echte bus omgetoverd tot CollecteBus. Voor een klein bedrag, dat
geheel besteed wordt aan de organisatie van het kinderfeest, mag
u een kijkje nemen in de bus. Laat
u verrassen! Tevens ontvangt u bij
het betreden van de bus een lotje.
Hiermee maakt u kans op het winnen van een vlucht met een zweefvliegtuig, aangeboden door Aero
Club Nistelrode. De trekking van
de loterij vindt plaats op dinsdagavond 10 juni, tijdens de dienstenveiling.

EXTRA’S
Op het jubileumpodium bij de CollecteBus bruist het twee dagen
lang van de activiteiten. Optredens
van Wesley Klein, Tim Schalkx,
Vinzzent en De Dikdakkers
vormen het hoogtepunt. Tevens
staat op het Jubileumplein de jeugd
centraal. Stichting Jeugdbelangen
laat zien wat ze in huis heeft en
haalt met leuke kinderspelen geld
op voor het feest. Een déjà vu naar
Koningsdag in Nistelrode: het servies gooien komt terug en dat is
nog maar een tipje van de sluier.
De boodschap mag duidelijk zijn:
met vele gezellige activiteiten voor
oud - dienstenveiling - en jong kinderspelen - bezorgen we het
publiek onvergetelijke momenten

Wesley KLein

VDL MERCEDES
MIDDELSTE
GROES 31
VDL
MERCEDES
5384 VV HEESCH
MIDDELSTE
GROES 31

0031 (0) 624 150 847
INFO@VDLMERCEDES.COM
0031
(0) 624 150 847
WWW.VDLMERCEDES.COM
INFO@VDLMERCEDES.COM

5384 VV HEESCH

WWW.VDLMERCEDES.COM

en hopen we door uw bijdrage het
feest voor de kinderen van Nistelrode compleet te kunnen maken!

Doe eens gek

Tim Schalkx

Vinzzent

Weijen 36 Nistelrode 0412 61 73 40
www.drukkerijbuuts.nl

ZONDAG – Bart Geurts als DJ
Bart heeft muziek bij zich voor
iedereen die van het stevigere
genre houdt. Misschien kent u
Bart van de plaatselijke supermarkt waar hij op vriendelijke
wijze u laat betalen voor uw
boodschappen. Ook zal menig
leerling hem kennen van zijn tijd
op het Maaslandcollege, waarvoor ze nu samen met hem op
de examenuitslag wachten.
Op zondag kunnen ook zij
even komen relaxen-ontspannen op de vibes van
de muziek die DJ Bart voor
hen meebrengt.

MAANDAG is de eer aan Mees van
der Bruggen, of wel DJ Mayzo. Mees
timmert hard aan de weg en ziet
zijn muzikale toekomst vooral op
(festival) party’s achter de draaitafels. De 14-jarige DJ geniet
van de muziek en hoopt dat
zijn publiek op het Jubileumplein dit ook zal doen.
Mees zit op de school
en leeft verder voor zijn
muziek. Hij mocht al
aardig wat tips ontvangen van bekende DJ’s
zoals.
Op maandag kunnen we van
hem genieten van 15.30 – 17.00
uur.
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Kindermuntjes: Activiteiten &

De nostalgische route:

Sinds dit jaar worden de kindermuntjes niet meer zomaar uitgedeeld aan de basisschoolleerlingen van
Nistelrode. De kindermuntjes zijn dit jaar te verdienen wanneer kinderen van de basisschool een activiteit
of speurtocht doen tijdens de Pinksterfeesten. Zo leren kinderen verantwoord om te gaan met geld.

Molen ‘W
De molen is tijdens de Pinki
sterdagen geopend van 10.00
op Molen ndlust’
erf
tot 17.00 uur en kan - geheel gratis - bezocht worden. Voor een mooie
speurtocht voor de kinderen door de molen,
of een rondleiding voor volwassenen.

speurtocht voor gratis kindermuntjes
op Laar 28, de centrale post van
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode. Wanneer een kind een volle
stempelkaart heeft kan hij of zij
een portemonneetje ophalen
bij ‘t Mediahuys met daarin vier
kindermuntjes. De kermismuntjes kunnen ze de gehele kermis
gebruiken, dus hoe eerder ze de
activiteiten doen hoe sneller ze
kunnen genieten van de kermismuntjes.

Samen met Rabobank Bernheze
Maasland heeft Stichting Pinksterfeesten Nistelrode dan ook
een plan opgesteld, waarmee de
kinderen leren om te gaan met
leuke dingen ‘verdienen’.
Ieder jaar deelde de Pinksterfeesten vier gratis muntjes uit aan de
schoolgaande jeugd van Nistelrode. Dit jaar moeten de kinderen activiteiten doen om muntjes
te verdienen. Zo leren kinderen
spelenderwijs omgaan met geld.

Voor iedere activiteit - waar de
Rabobankvlag bij hangt - die de
kinderen doen, krijgen zij een
stempel op hun stempelkaart.
Deze stempelkaart zal in de loop
van deze week uitgedeeld worden op de scholen.
Wanneer uw kind echter niet op
school zit in Nistelrode -maar wel
woont in Nistelrode - en wel de
leeftijd heeft van vier tot twaalf
jaar, dan kunt u de stempelkaart
ophalen op zaterdag 7 juni tussen
14.30 en 16.30 bij ‘t Mediahuys

SPECIAAL VOOR KINDEREN
De activiteiten waarmee je stempels kan verdienen zijn: op de
foto gaan met een tractor bij de
nostalgische route, een speurtocht doen in de molen, springen
op de springkussens, jezelf laten
schminken, op de klimtoren van
de scouting gaan, meedoen of
supporter zijn met de Pinksterloop en nog veel meer.
De activiteiten zijn te herkennen
aan de vlag van de Rabobank, die
bij elk van deze activiteiten hangt.
Ben je nog te klein voor de activiteiten, maak dan de speurtocht
naar de vlag van de Rabobank,
wanneer je die gevonden hebt,
krijg je toch een stempel natuurlijk.

een zijtak met opmerkelijke
verhalen
40 jaar

Dit jaar staat de molen ook precies
40 jaar op de huidige plek op de
hoek van de Beekgraaf, H. Van de
Venstraat, Hoogstraat en Kerkveld
ofwel op ‘t Molenerf. De molen is
dus in hetzelfde jaar op de nieuwe
locatie gestart als de Pinksterfeesten zijn gestart in 1974. De molenaar laat bij voldoende wind zien
hoe men het graan maalt. U kan
samen hij uw kinderen een eigen
brood vlechten en afbakken tegen
een kleine vergoeding. Terwijl u
wacht, kunt u genieten van het terras bij de oude tractoren van dorsclub ‘De Stofvreters’ uit Nistelrode.
DE STOFVRETERS
Dorsclub De Stofvreters zal dit jaar
een klein terras exploiteren, zodat
u samen met uw kinderen op het
gemak de oude tractoren en landbouwwerktuigen kunt bewonderen. U kunt hier genieten 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.

Hypermoderne
carwash

WITBIER, WAT IS HET?
Het witbiertje is bijna bij iedereen
bekend. Dit is veelal een troebel
biertje wat zeer verfrissend is en vol
van smaak. Misschien denkt u dat
de naam witbier komt door de kleur
van het bier? Dit is echter niet waar.
De naam witbier is een verbastering
van de originele naam Weitbier, wat
in het oud Nederlands, tarwebier
betekend. Witbier is dus een bier
wat gebrouwen wordt van tarwe in
plaats van gerst, zoals bij de alom
bekende pils-soorten. Hierdoor
heeft witbier een wrange, pittige,
zure smaak wat zeer verfrissend is.
Witbier behoort men ook te drinken zonder citroen, om de beste
smaak van het bier te proeven.
KINDERMUNTJES
Op de nostalgische route kan een
stempel verdiend worden voor de
kindermuntjes. Bij De Stofvreters
kunnen kinderen met een tractor
op de foto gaan, zodat ze een stempel krijgen. Bij de molen verdienen
ze een muntje door een speurtocht
door de Pmolen
AGINA te
8 houden of zelf
hun eigen brood te vlechten.

OOGCONTACTpfn

Maxend 20 - Nistelrode
0412-612812
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Wij laten

Telefoon 0412-613225
Wij laten u weer genieten...
Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels
Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

MACHINALE
TIMMERWERKPLAATS

www.kapsalonkoppig.nl

JAN LOEFFEN

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

Alle voorkomende
timmerwerken o.a.
kozijnen - ramen
deuren

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

Bedrijvenweg 10
5388 PN Nistelrode

Tel. 0412-613023
Fax 0412-613268
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Spelenderwijs
leren omgaan
met geld

de KidsGeldWijs
App voor ouders
en kinderen

KidsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld
De Rabobank heeft de KidsGeldWijs App in de vorm van een kluis, geschikt voor
tablets. Kinderen tussen 6 en 10 jaar leren hiermee spelenderwijs de waarde van geld
kennen.

Kijk snel op rabobank.nl/geldwijs
Samen sterker
Rabobank Bernheze Maasland
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Jubileumactie: artiesten voor iedereen
CIRCUS POM POM
Dit grappige clownsduo heeft inmiddels bewezen een lach en verbazing op de kindergezichtjes te
kunnen toveren. We zijn dan ook
blij dat zij dit jaar van de partij zijn.
Circus Pom Pom is op zondag en
maandag aanwezig en brengt
meerdere keren per dag een verrassende show. Jongleren, vuurspuwen, tovertrucks; niets is hen
te gek. Komt dat zien!
MELIGE MELIS
Dit levend standbeeld komt dit jaar
alweer voor de derde keer naar
Nistelrode. Iedere keer laat hij het
publiek verwonderd kijken naar de
verrassende act die tot in de kleinste details klopt. Eén ding is zeker:
Melige Melis loop je niet zomaar
voorbij. Je kunt hem op zondag
bewonderen op het parcours van
de braderie.

EFKES ANDERS
Nisserois talent! De leden van toneelvereniging Efkes Anders uit
Nistelrode kruipen in de rol van
verschillende typetjes, waardoor
de rondgang over de braderie
weleens heel verrassend kan worden… Efkes Anders laat zich zien
op zondag en maandag.

HANS VAN GILS
Hans kruipt in de rol van vele typetjes. In het kader van 40 jaar
Pinksterfeesten hebben we hem
gevraagd om 40 jaar terug in de
tijd te gaan. De hippietijd! Je komt
Hans als ‘Hippie’ tegen op zondag
en als ‘Zweefkees’ op maandag.
Peace man!

DE REIZENDE FABRIEK
Nieuw op het terrein van het Van
Tilburg Kinderparadijs! Fiets je eigen kunstwerk! Neem plaats, trap
op de pedalen, kies wat mooie
kleuren uit en zie hoe de kleuren
zich mengen. Door snel of juist
langzamer te trappen wordt een
waar kunstwerk gecreëerd. Het
drogen van je schilderij doe je op
de droogfiets. De reizende fabriek
is op zondag en maandag aanwezig: géén vieze handen en kleren,
wél lekker sportief en creatief!

Reizende fabriek

Magic Flowers
DJONINA MULDER
Deze zangeres van Nisseroise bodem heeft al op menig evenement
haar zangkwaliteiten laten horen.
In 2012 was ze nog te gast op de
Pinksterfeesten, toen samen met
band Basement. Dit jaar staat zij
solo op de bühne: zondagmiddag
op het Jubileumplein. Djonina zingt
covers van o.a. Céline Dion, Anouk
en Alanis Morissette. Kom en laat
je betoveren door haar stem!

Zweefkees

Melige Melis
LESLY VAN ELDIJK
Al van jongs af aan is deze goochelaar bezig met het entertainen van
mensen. Met zijn magie verbaast
en verwondert Lesly het publiek.
Eén koffer, talloze trucs; goed voor
volop illusie, humor en interactie!
Lesly is op zondag én maandag
aanwezig.

ANNY POLMAN
Dit levende standbeeld heeft al op
menig evenement grote verwondering opgeroepen. De hoogste
tijd dus om Anny in Nistelrode uit
te nodigen. Je kunt haar op maandag aanschouwen op het parcours
van de braderie!

Djonina Mulder

Ben Jur

MAGIC FLOWERS
Steltlopers horen bij de Pinksterfeesten. Toen ze er een jaar niet
waren, werden ze gemist door het
publiek. En daarom zorgen we dat
er ieder jaar weer een paar bijzondere creaties naar Nistelrode komen, waar je letterlijk tegenop kijkt.
Dit jaar zijn dat op zondag de Magic Flowers; kleurrijk en wonderlijk!
BEN JUR
Gewapend met zijn strijdwagen, voorzien van drums, de nodige toeters en bellen, zijn gitaar,
mondharmonica’s, zijn zeer krachtige stem en tomeloze energie zal
Ben Jur’s eenmansorkest hoge
ogen gooien op de Pinksterfeesten. Ben heeft al aardig wat prijzen in de wacht gesleept, dus de
moeite waard om dit op maandag
te komen aanschouwen!
TIM SCHALKX
Tim is een vlotte, spontane jongen,
die overal waar hij komt het zonnetje laat schijnen! Deze Brabantse
zanger heeft hart voor het Nederlandse lied en heeft als doel om ‘er
overal een feestje van te maken.’
Met zijn vele nummers zoals ‘Bubbelbad’ , ‘Leve de après ski’ en ‘We

Autobedrijf Alfred van Dijk

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

Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-228470 - Mob. 06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

dierenvoeders
jan
herckenrath

Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s

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

Actuele voorraad via mobiel, scan:

Waardsestraat 22
5388 PP Nistelrode

Tel. 0412-612333
www.alfredvdijk.nl

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

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR
Naar ons of uw ontwerp / Ook voor renovatie
Granieten aanrechtbladen / Inbouwapparatuur
Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

nistelrode
tel. 0412-611088

‘

eten!
Zonder meer, meer geni
Lekker en feestelijk

’

De Wan 1a - 5388 HJ Nistelrode
T. 0412 611670 - M. 06 1949 9143

Raambekleding

John’s raambekleding
Bedrijvenweg 4 - 5388 PN Nistelrode
0412-612193
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n entertainment
aanstekelijke muziek en energieke
persoonlijkheid weet Vinzzent iedereen te vermaken. Dat moet op
de Pinksterfeesten dus ook zeker
lukken. Je ziet hem op zondagmiddag op het Jubileumplein om
13.30 uur.

Tim Schalkx
hebben een clubke opgericht’ zal
hij op zondagmiddag het publiek
van de Pinksterfeesten vermaken.
Hij treedt om 12.30 uur op, op het
Jubileumplein. Eén ding is zeker;
in de toekomst kunnen we nog
heel veel van deze Boxtelse zanger
gaan verwachten!

D!KDAKKERS
Anton en Hans vormen samen het
feestduo de D!kdakkers. Onder het
feestpubliek zijn de hits ‘Cowboys
& Indianen’, ‘Hobbelpaard’ en‘ Het
vliegerlied’ echte klassiekers. Bekend zijn ze ook van hun optredens
tijdens EK’s en WK’s voetbal, waar
zij er de sfeer erin houden voor
duizenden oranjefans. D!kdakken
betekent eten, feesten, drinken en
vrolijk zijn! Dat past helemaal in het
straatje van de Pinksterfeesten, dus
we verwelkomen dit duo maar al te
graag op ‘t Jubileumplein: maandag om 12.30 uur.

VINZZENT
In 2010 deed Vinzzent mee aan
het nationaal songfestival en won
de publieksprijs. Dat hij door de
jury niet werd gekozen, deerde
hem niet, want als snel daarna
kwam hij met zijn grote hit ‘Dromendans’. Een nummer wat de
gouden status behaalde. Met zijn

Wesley KLein
WESLEY KLEIN
Zingen was tot 2009 voor Wesley
een uit de hand gelopen hobby,
maar wel een hobby met succes.
Op het ‘Leids festival van het Levenslied’ stond hij maar liefst drie
keer op het podium. In 2009 deed

PROGRAMMA
ZONDAG 8 JUNI

MAANDAG 9 JUNI

Podium Jubileumplein
10.00 - 12.00 uur Voices of Heesch
12.00 - 12.30 uur DJ
12.30 - 13.00 uur Tim Schalkx
13.00 - 13.30 uur DJ RWP
13.30 - 14.00 uur Vinzzent
14.00 - 14.30 uur DJ RWP
14.30 - 15.00 uur Djonina
15.00 - 17.00 uur DJ Bart
Bart Geurts

Podium Jubileumplein

Podium achter Van Tilburg Mode
12.00 - 17.00 uur Ronnie de Wit

Podium achter Van Tilburg Mode
12.00 - 17.00 uur Ronnie de Wit
13.00 - 13.45 uur Health Center

hij mee aan de televisieshow ‘Popstars’ en toen hij daar als winnaar
uit de bus kwam, ging het snel
met zijn zangcarrière. Een groot
publiek geniet inmiddels van zijn
vele Nederlandstalige nummers.
Hoogste tijd dus dat Wesley de
Pinksterfeesten aandoet. En wel
op maandag om 13.30 uur op het
Jubileumplein.
HEALTH CENTER
NISTELRODE
Op maandagmiddag geeft Health
Center Nistelrode diverse demonstraties. We zijn van ze gewend
dat ze alles uit de kast halen en
het publiek met vele specialiteiten

12.00 - 12.30 uur
12.30 - 13.00 uur
13.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
15.30 - 17.00 uur

laten kennismaken. Body pump
en zumba, maar ook kickboksen
en streetdance door de jeugd.
Met een opzwepend muziekje en
tekst en uitleg van de instructeurs
is het bijna onmogelijk om nog op
je stoel te blijven zitten; beweeg
maar mee!
RONNIE DE WIT
Ronnie is een echte alleskunner.
Zijn optreden is dan ook een geweldige show waarin hij de rollen
van dj, feestzanger en entertainer
moeiteloos oppakt en combineert.
Strijk maar lekker neer op het terras en geniet van een flinke portie
vrolijkheid en gezelligheid! Ronnie

DJ RWP
De Dikdakkers
DJ RWP
Wesley Klein
DJ RWP
Health Center
DJ Mayzo
Mees van der Bruggen

treedt op zondag en maandag op:
podium Van Tilburg Kinderparadijs.
JONGE DJ’S
Vorig jaar bood Stichting Pinksterfeesten voor het eerst een aantal
jonge DJ’s de kans om ervaring op
te doen op een groot podium, met
professionele apparatuur en flink
publiek. Dat viel in de smaak!
Ook dit jaar zullen er dan ook twee
jonge DJ’s hun talent mogen laten
zien. Op zondag om 15.00 uur bijt
Bart Geurts het spits af op het Jubileumplein als DJ Bart. Op maandag
om 15.30 uur is het de beurt aan
Mees van der Bruggen; ofwel DJ
Mayzo.

Tuinontwerp, Aanleg en Onderhoud

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

www.feelgoodgarden.nl

www.laatjehuidstralen.nl
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Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode

Voorwoord voorzitter

V

oor u ligt de krant die door vele
sponsoren opgebracht werd. De
bedrijven die al vele jaren, maar
ook dit jaar weer, meewerkten
aan deze krant. De krant die vooral een
geweldige bijdrage levert aan het kunnen
organiseren van de Pinksterfeesten. De
krant is als middel om het grootste evenement van Bernheze te kunnen organiseren, weer succesvol gebleken.

Heel veel vrijwilligers helpen de organisatie, die ook geheel op vrijwillige basis
haar diensten verleent. Alle organisatieleden willen u bedanken voor uw komst al die jaren. Wij wensen u
geweldige pinksterdagen toe en hopen u ook dit jaar weer te vermaken
met de vele activiteiten die wij voor u bedachten en organiseerden.

Pinksterfeesten, 40 jaar gezelligheid!
Een klein dorp, groots evenement
Een heel uitgebreide variatie aan interessante activiteiten. De kermisexploitanten hebben weer hun best gedaan om alles in opperste gereedheid te brengen. De braderie is weer volgelopen met vooral regionale deelnemers met hun kramen.
Dit jaar wordt de kermis enigszins verzet en daardoor kunnen wij weer
eens ouderwets de braderie door laten lopen tot de H. van de Venstraat. De Nostalgische route vindt u weer op uw pad door de straten
van Nistelrode en het Kinderparadijs is ook dit jaar weer een paradijs
maar dan voor groot en klein.
In deze mooie Pinksterkrant, in samenwerking met DeMooiBernhezeKrant, hebben we alles voor u op een rij gezet. Veel leesplezier en kom
ons zeker eens bezoeken tijdens Pinksterfeesten Nistelrode.
Met vriendelijke groet,
Gertjan Hermes, voorzitter
V.l.n.r.: Marieke, Rian, Debby, Gertjan, Jelmer, Mark, Martien. Onder: Hanneke, Judith, Thieu, Wim.

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

www.schilderijendeco.nl

Willem Alexanderstraat 15
5388 KP Nistelrode - 06-11 72 45 16
info@ingridgewichtsconsulente.nl
www.ingridgewichtsconsulente.nl
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Wij laten

Wij laten u weer genieten...
Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

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

Doopkaarsen
Trouwkaarsen
Gelegenheidskaarsen
Weijen 31 - Nistelrode
0412-613552
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Trotse burgemeester

T

oen ik dit schreef, tikte een digitale klok op de
website pinksterfeesten-nistelrode.nl de weken,
dagen, uren, minuten en seconden, tot de start
van de nieuwste editie van de Pinksterfeesten Nistelrode
weg. De organisatie had er zin in. Ze verheugde zich
erop.
En terecht, want de Pinksterfeesten zijn ieder jaar weer
iets waar veel mensen naar uitkijken. En dat al 40 jaar.
In al die tijd is het feest uitgegroeid tot een evenement
waar we trots op zijn en waar we Bernheze mee op de
kaart zetten.
Ook nu weer is de organisatie erin geslaagd om een
foto: Wim Roefs
gezellig en gevarieerd programma in elkaar te zetten.
De Pinksterloop (voor volwassenen én jeugd) is een
toonaangevende wedstrijd die ook nationale bekendheid geniet. De artiesten die op het
programma staan, gaan ongetwijfeld voor spetterende optredens zorgen. En natuurlijk
ontbreken de gezellige braderie, de kermis en de leuke activiteiten voor kinderen niet.
De Pinksterfeesten kunnen niet worden georganiseerd zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Ik ben er trots op dat we in onze gemeente altijd op hen kunnen rekenen. Uiteraard
ben ik niet minder trots op de organisatie. Bij zo’n groot evenement komt heel veel kijken.
Mijn welgemeende complimenten aan de mensen die al maanden bezig zijn de Pinksterfeesten tot een succes te maken.
Ik wens de organisatie, de ondernemers en de bezoekers zonnige, gezellige en drukke
dagen toe.
Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

Uitnodiging 10 juni:
Een ‘dank je wel’ aan iedereen
Op bescheiden wijze bedanken we alle
sponsoren, die ‘ons’ feest mogelijk maken. Het begon 40 jaar geleden met een
vijftal ondernemers die de ‘kermis-braderie’ organiseerden.
Deze ondernemers vonden dat zij van
Nistelrode, met de hulp van elkaar, een
bloeiend dorp zouden kunnen maken.
40 Jaar later kunnen we nog steeds geen
Pinksterfeesten organiseren zonder de
ondernemers en zijn we ze nog steeds
dankbaar dat zij de Pinksterfeesten mogelijk maken. Hoe groot of klein ze ook
zijn, allemaal met een eigen bijdrage.
Daarom nodigen wij alle ondernemers
van Nistelrode uit om op dinsdag 10 juni
om 19.00 uur naar de sponsor-bedankavond te komen in de feesttent op de kermis. Tijdens de sponsor bedankavond zal
oud voorzitter Sjoerd van der Linde een
dienstenveiling presenteren op zijn eigen
ludieke wijze. Na een drankje een hapje
kan iedereen op zijn of haar manier gaan
genieten van de avond.
Pinksterfeesten is altijd nog een mix geweest van sponsoren, vrijwilligers en be-

zoekers, dus deze avond is iedereen welkom.
De sponsoren met de uitnodiging krijgen echter wel een extraatje. Maar ook
de vrijwilligers en andere bezoekers deze
avond mogen rekenen op een speciale
avond.
Samen sluiten we de 40ste editie van de
Pinksterfeesten feestelijk af.

PINKSTERAPP DOWNLOADEN: ALLE INFORMATIE - PLATTEGROND - DIENSTENVEILING
In de AppStore kan er een PinksterApp gedownload worden. Met de App vind je alle activiteiten, EHBO posten, toiletten en parkeerplaatsen op een kaart en is MisterPix-fotowedstrijd
en ook de veiling te volgen. Het parkeerterrein aan Laar (bij het Kruidvat) wordt omgedoopt tot Jubileumplein. Hier komt de ‘CollecteBus’ te staan. Een bus met podium en terras, waar
het de gehele dag zal bruisen van de energie en activiteiten. Middels een dienstenveiling en allerlei leuke acties zullen we er alles aan doen om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor
het genoemde feest. De PinksterAPP werd mogelijk gemaakt door een sponsor. We hopen dat u veel gebruikt maakt van de App, dan komt er vast ook snel een Android App.

Oog
contact
Dit jaar dagen we u uit om alle
ogen te linken aan personen,
raad de ogen van oogcontact
in de Pinksterkrant. Ze zijn allemaal gerelateerd aan de Pinksterfeesten 40 jaar. Wie weet
heeft u ze zo gevonden, maar
waarschijnlijk heeft u er een flinke kluif aan. Stuur de oplossingen door voor 10 juni 2014. We
verloten twee autowasbeurten
onder de winnaars.
Graag mail, telefoonnummer en
uw naam vermelden wanneer
u mailt naar info@pinksterfeestennistelrode.nl
Wij wensen u veel succes met
het vinden van de juiste personen.

Bij ons verkrijgbaar

Daglenzen voor slechts
159 euro per half jaar
www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici
en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

Proficiat Pinksterfeesten
met jullie 40-jarig bestaan.

Nisseroise Kwis volgt jullie voorbeeld,
door (hopelijk) nog 35 jaar door te gaan.

www.nisseroisekwis.nl
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shoppen

BIJ VAN TILBURG!

NISTELRODE | 10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT

TIJDENS PINKSTEREN
GES LOT EN

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL

