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18 t/m 21 mei
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EEN DAGJE

shoppen

BIJ VAN TILBURG!

NISTELRODE | 10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT

TIJDENS PINKSTEREN
GES LOT EN

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL
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De plaatselijke ondernemers hebben, in samenwerking met de gemeente Bernheze, een nieuw
initiatief opgepakt om de verkoop bij de plaatselijke ondernemers te bevorderen en tegelijkertijd de
kermis te promoten. Zo begint het jaarlijkse feest
al eerder dan met Pinksteren.
De komende week is de kermismunt nog bij de plaatselijke ondernemers te verkrijgen. Bij aankoop
van een bepaald bedrag, ontvangt
u een ‘kermismunt’ met een waarde van een euro, te besteden bij
elke kermisexploitant.
Dit is een mooie actie, die we in
deze tijd goed kunnen gebruiken.
De munten die u overheeft kunt u
ook in de andere kernen van Bernheze op de kermis besteden.

De KinDerKaartJes
Al vele jaren geven de kermisexploitanten en horeca, samen
met de organisatie, alle jeugd uit
Nistelrode vanaf 3 t/m 12 jaar kinderkaartjes om op dinsdagmiddag op de kermis te gebruiken. Dit
jaar heeft de organisatie dit gecombineerd met de ‘kermismuntjes’ van de gemeente.
Elk kind uit Nistelrode, kan 4
muntjes ophalen bij de organisatie Stichting Pinksterfeesten, op
donderdagavond 16 mei tussen
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et gaat van 18 t/m 21 mei weer bruisen in Nistelrode. Pinksterfeesten
Nistelrode 2013 gaat dit jaar het dorp
onderdompelen met de bekende gezelligheid en bedrijvigheid. Hier en daar zal er
zelfs een vleugje Caribbean te bespeuren zijn.
Als nieuwe voorzitter mag ik, samen met de
organisatie, de 39e editie van dit evenement
organiseren. Daar ben ik trots op! Het team
barstte al van energie en creativiteit en, met
6 nieuwe leden in de gelederen, is het een
mooie uitdaging om alles weer goed voor elkaar te krijgen. Traditioneel trappen we af met de Pinksterloop. De samenwerking met de Maasland Run Classic en Sjors Sportief maakt deze
wedstrijd tot een happening voor alle leeftijden. Een sportieve start van
een actief weekend.
Naast de altijd druk bezochte braderie, met voor elk wat wils, is er voldoende te beleven voor jong én oud.
Samen met de Rabobank is er ook dit jaar weer gezorgd voor een
aantal straattheaterartiesten die u zullen verrassen, doen swingen of
verbazen. ‘Achter van Tilburg’ heeft de parkeerplaats een kleine metamorfose ondergaan om het geheel van speelparadijs, muziek en terras
nog knusser en gezelliger te maken. Neem zeker de moeite eens om
daar, onder het genot van een drankje, te gaan kijken naar bijvoorbeeld
Boomshakalak Soundsystem, The Solarband of naar 4 lokale jonge DJ’s
die de gelegenheid hebben gekregen om op een heus professioneel
podium hun kunsten ten beste te geven.
Zonder de plaatselijke ondernemers zou het ook dit jaar niet mogelijk
zijn geweest om dit mooie evenement te organiseren. Met de financiële
en materiele steun die zij ons bieden zijn wij enorm blij.
Daarom een hartelijk dank aan eenieder van hen die ons hierin steunen.
En als ik het over steun heb, mag en wil ik zeker ook de Gemeente
Bernheze noemen waarmee onze Stichting Pinksterfeesten al jarenlang
prima samenwerkt. Ook gaat onze dank uit naar al onze vrijwilligers,
deelnemende verenigingen, politie, brandweer en EHBO.
Nistelrode stond al op de kaart als bedrijvig, gastvrij en gezellig. Een
evenement als Pinksterfeesten bevestigt deze bijzondere kwaliteit van
dit bijzondere dorp.
Ik wens u veel plezier toe tijdens de komende Pinksterfeesten!

Kinderkaartjes worden
kermismuntjes
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Voorwoord voorzitter

H EZE

18.00 en 20.00 uur bij Café ’t
Tramstation. Deze muntjes zijn
ook te besteden op dinsdagmiddag. Kermismuntjes zijn niet inwisselbaar voor geld.
De kermis wordt om 22.00 uur afgesloten met een spetterend vuurwerk.

Namens Stichting Pinksterfeesten Nistelrode
Gertjan Hermes, voorzitter

Davey van Dijk
klussenbedrijf

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

Toniesplein 21 - Nistelrode
06-10173783

www.schilderijendeco.nl

SCHILDERWERKEN
Wij wensen u fijne Pinksterfeesten!
Kievitweg 8, 5388 HA Nistelrode
Tel. 0412 - 611798

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

• Gas
• Water
• Sanitair
• CV
• Dakbedekking
• Zinkwerk

Donzel 82
5388 PD Nistelrode
Tel.: (0412) 612469
Fax: (0412) 613165

Metaaldraaierij

Van Erp Metaaldraaierij Nistelrode
Weijen 38- 5388 HN - Nistelrode
0412-611910
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Zomers lentefeest

O

p de dag waarop ik dit voorwoord schrijf, is de lente goed begonnen.
Al een mooi aantal dagen genieten we van zonovergoten terrasjes
en stranden en prijzen veel organisatiecomités zich gelukkig met het
prima weer. In deze tijd van het jaar worden immers veel activiteiten in de
buitenlucht georganiseerd. Zo ook in onze mooie gemeente. En mooi weer is
dan de sleutel tot succes.
U herinnert zich ongetwijfeld de zonnige editie van de Pinksterfeesten van
vorig jaar. Wat is het toch aangenaam als zoveel voorbereidend werk en een
aansprekend programma worden beloond met grote bezoekersaantallen in
een uitstekende sfeer. Een sfeer die dit jaar nog zomerser wordt door de Caribische klanken op het podium.
Vast onderdeel van het programma is de Pinksterloop, de sportieve start van
de Pinksterfeesten. Jong en oud, getraind of minder getraind, veel sportiefoto: Marcel van der Steen
velingen verschijnen aan de start van verschillende afstanden. Er is een afstand
voor elk uithoudingsvermogen. Meedoen kan dus altijd!
Uiteraard ontbreken de gezellige braderie, het kinderparadijs en de kermis dit jaar ook niet.
De Pinksterfeesten hebben onze gemeente in de loop van de jaren op de kaart gezet.
Graag complimenteer ik Stichting Pinksterfeesten Nistelrode, mede namens mijn collega’s van het college, voor haar inspanningen en al het werk dat is verzet om deze Pinksterfeesten voor te bereiden.
Ik wens u een gezellige, zonnige dagen.
W.I.I. van Beek,
Burgemeester gemeente Bernheze

Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode
heet u van harte welkom
Wij stellen u de organisatie voor:

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.

Hypermoderne
carwash
Maxend 20 - Nistelrode
0412-612812

V.l.n.r.: Rian van Schijndel, Ad van de Heijden, Wim Gielis, Jelmer de Vries, Judith van Oss (stagiaire),
Tonnie van Es, Rowi Rakels (stagiaire), Mark Baltussen, Thieu van der Lee, Hanneke Leijen,
Debby van Nistelrooy, Martien Smits en Gertjan Hermes.

Ervaar het nieuwe fietsen
Ervaar het nieuwe MAAKT
fietsenFIETSEN BIJZONDER
MAAKT FIETSEN
BIJZONDER
Laar 63A, Nistelrode

RINI

T. 0412610114

RINI

T. 0412610114

www.fietsplus-rini.nl
Laar 63A, Nistelrode
www.fietsplus-rini.nl

Geen heuvel te hoog,
geenheuvel
tegenwind
te zwaar
Geen
te hoog,
geen tegenwind te zwaar
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motorgeronk van miniBikes op herhaling
De banden zijn besteld, om de veiligheid te garanderen
RAP Holland is een landelijke organisatie die het pocketbike-racen fanatiek promoot. Vanuit
ons eigen dorp Nistelrode is het minibike racen een fanatiek beoefende sport. In het seizoen
worden de motoren geolied en het materiaal op en top klaargemaakt om van alle wedstrijden met mooie punten naar huis te komen.

Solarband

Het motorgeronk zal tijdens de
Pinksterfeesten
in
Nistelrode
naast Jack Martens Tweewielers
weer veel bekijks krijgen. Op het
parkeerterrein voor het Kruidvat

zorgt voor het ritme

Op het podium achter Van Tilburg Mode & Sport speelt op zondag
de Solarband. Deze band laat zich omschrijven als een zeer ervaren
swingende allround band, met een ‘Latin groove’.
Met het brede repertoire van salsa tot ballads weten zij een groot
publiek te boeien. En niet alleen boeien, wedden dat de beentjes van
de vloer zullen gaan? Zij zorgen met hun muziek voor de zon. Met
blote voeten dansen op zwoele klanken? Op zondag spelen ze ZuidAmerikaanse klassiekers als Mi Tierra, Montuno en Oye Mi Canto van
Gloria Estafan en niet te vergeten de merengue hit Suavemente. Ook
speelt Solarband dance klassiekers als Celebration, Finally, Relight my
fire, You to me are everything en vele andere klassiekers. Deze swingende belevenis moet u meemaken!
Samengevat: Solarband is een gevarieerde band die ons evenement
tot een swingende belevenis maakt. Op dit podium zal de band afgewisseld worden met DJ’s die hun talent kunnen laten zien aan de
draaitafel. Een terras met doorlopende muziek om bij te genieten van
een prachtige vrije dag! Samen met uw vrienden, familie of gezin.

‘ECHT ZELF EEN
RONDJE RĲDEN
OP EEN MINIBIKE’
wordt een gedeelte afgezet. Hier
kunnen kinderen hun droom beleven en echt zelf een rondje rijden
op een minibike. Ook zullen er demonstraties gegeven worden door
professionals. Zij kunnen u alles
over RAP Holland vertellen.
RAP Holland organiseert jaarlijks,
in samenwerking met de KNMV
(Koninklijke Nederlandse Motorsportvereniging), negen wedstrijden voor de Nederlands Kampioenschappen. Daarnaast zijn er

nog enkele open bekerwedstrijden
en 2 uurs-races.
Ze gaan er voor om de minibikes
of de pocketbikes zoals ze ook wel
genoemd worden op de kaart te
zetten. Met een gewicht van zo’n
23 kilo is de 50 cm hoge minibike
een redelijk veilige sport. Ook kleine kinderen vanaf 4 jaar kunnen
er op rijden en dit zal dan ook op
de tweede pinksterdag gedemonstreerd worden in Nistelrode.
Op de site van RAP Holland kunt u
lezen over de klassen die er zijn en
hoe het zit met de vele regels die

voor duidelijkheid en veiligheid
zorgen. Aan welke reglementen
moeten bikes en kleding voldoen?
U vindt het allemaal op de website
van RAP Holland.
n www.rap-holland.nl

Autobedrijf Alfred van Dijk

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

www.vanudenbouwservice.nl

dierenvoeders
jan
herckenrath
nistelrode
tel. 0412-611088

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

Meubelmakerij
Kees en Marja Kocken
Bedrijvenweg 3, 5388 PN Nistelrode
telefoon 0412-612520 Fax 0412-611094

www.kockenmeubelen.nl

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

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg
6
Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
5388 PN Nistelrode
T. 0412 61 22 21

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007 Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Elegance
Fiat
4200 km. ................................ 2009 Opel Zafira 2.2iF.
E. Panda
autobedrijf.timmermans@home.nl
041280.000
61 21km.60...... 2002
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
I. www.autobedrijf-timmermans.nl
06 GTI
53.........................
22 03 16 2001
2.0 16V
Ford
Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006 Peugeot 206 M.
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006 Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005 Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003 Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Mini Cooper ............................................. 2007 Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005 Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005 Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010 Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999 Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006 Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

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

Maxend 6 • 5388 GL Nistelrode • 0412-611942
www.debenjamin.com
VDL MERCEDES
MIDDELSTE GROES 31
5384 VV HEESCH

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

Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
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Outdoor-activiteiten

maken Pinksterfeesten avontuurlijk

Puzzel mee in de
Pinksterkrant!

Zoek alle letters bij elkaar en win
een cadeaubordje t.w.v. € 25,00
van Eetcafé ‘t Pumpke!

Stuur uw antwoord voor 23 mei naar
info@pinksterfeestennistelrode.nl

E

en van de vaste onderdelen op de Pinksterfeesten in Nistelrode
heeft een avontuurlijk karakter. Ieder jaar worden er honderden
knopen gelegd en vele boomstammen hout gesjouwd met als uitgangspunt ‘hoe hoger hoe beter’, lijkt wel. We kunnen hier veel woorden
aan besteden, maar beelden zeggen meer dan woorden. De outdoor-activiteiten bij het kinderparadijs, achter van Van Tilburg Mode & Sport zijn
al jaren populair.
n!

ing aa
Durf die uitdag

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
Individuele
begeleiding
- H-profielen
tbv stapmolens
voor uw basisschoolkind
met leerproblemen
Remedial Teaching op maat!

Klasse-RT • Oude Torenweg 8 • 5388 RE Nistelrode
T 0412-617144 • M 06-17188290 • www.klasse-rt.nl

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
Remedial Teaching
info@terburgbv.nl
Dyslexie-behandeling
MatriX-coaching
Cito-training
Rugzak-begeleiding
PGB-begeleiding

Klasse-RT
Remedial Teaching

t

* Vlot bouwen/varen
* Mobiele klimwand
* Blaaspijpschieten
* Materiaalverhuur
* Ardennen sur5al
* Arrangementen
* Boogschieten
* Kratstapelen
* Steptochten
* Kanovaren
* Abseilen
* En meer! Go for adventure!?!

Voor activiteiten in Nistelrode en omgeving, op bijna elke gewenste locatie
en aan uw wensen aan te passen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Voor activiteiten in Nistelrode en omgeving, op bijna elke gewenste locatie
en aan uw wensen aan te passen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Tuinontwerp, Aanleg en Onderhoud

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

www.feelgoodgarden.nl

www.laatjehuidstralen.nl
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Rabobank
Straattheater
Het straattheater zorgt voor een verrassende afwisseling van décors op het parcours. Rabobank
Bernheze Maasland zorgt elk jaar weer dat de
organisatie u kan verrassen met vele artiesten.

roCKY shoW limBo DansGroeP
Een gevarieerde limboshow voor jong en oud, uitgevoerd door ’De Rocky Show Limbo Dansgroep’. Een enthousiaste groep dansers die garant
staat voor een wervelende limboshow. Wat kunt u verwachten van deze
limboshow? Interactie met publiek, vuurshow, een slang en een heleboel
spektakel. Dat staat vast! U ziet de show op maandagmiddag.

Bananamamma
Tweedylidy Muzikaal Entertainment brengt de act Bananamamma naar Nistelrode. Palmbomen,
gecombineerd met een lekker
deuntje: geheel in stijl dus met het
thema van de Pinksterfeesten ‘Caribbean Sound’. U ziet het op zondag 19 mei.

Klaas VaaK
Vorig jaar trok hij veel bekijks in
de rol van een astronaut die net
op de maan was geland. Dit jaar
is hij terug in de creatie van ‘ Klaas
Vaak’. Dit levend standbeeld loop
je niet zomaar voorbij. U kunt hem
op maandag bewonderen op het
parcours van de braderie.

CloWn PinKie
Een ballonnenclown mag niet ontbreken op
de Pinksterfeesten. En daarom hebben we
Clown Pinkie uitgenodigd! Clown Pinkie ziet
er niet alleen heel mooi en kleurig uit, ze kan
ook nog eens in mum van tijd de leukste dieren maken van een paar ballonnen. Er zit er
vast ook een voor jou bij!

De stofvreters, de molen en Pinksterfeesten
19 & 20 mei

mUZieK en aCtiViteiten BiJ
molen WinDlUst
De molen is 1e en 2e pinksterdag
van 10.00 tot 17.00 uur geopend
en kan, geheel gratis, bezocht worden. Aansluitend aan het parcours
wordt u, via de oude agrarische
werktuigen naar de molenwieken
geleid. Na een ontmoeting met
deze nog werkende, agrarische
werktuigen, loopt u in 2 minuten,
via de Beekgraaf, naar de molen.
Onder in de molen vindt u allerlei
gebruiksvoorwerpen die mede de

geschiedenis van een molen vertellen.
eiGen BrooD BaKKen
U kunt, samen met kinderen, ook
gebruik maken van een fotospeurtocht of van een korte ‘rondleiding’ om zo de molen zelfstandig
en spelenderwijs wat beter te leren
kennen. De molenaars zullen u,
waar gewenst, bijpraten.
Brood uit een houtgestookte oven
en, ja, er is meer. We bakken in een
houtgestookte oven verse boeren-

mik van diverse meelsoorten. Ook
van het meel van de akkers van
de Maashorst. Dit meel is gezaaid,
geoogst en gedorst door dorsclub
‘De Stofvreters’ uit Nistelrode.
U kunt deze boerenmik niet alleen

kopen, u kunt ook het ‘bakproces’
volgen. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u even uit kunt blazen bij
gezellige achtergrondmuziek van
onze eigen DJ Eddy B.
Tegen een kleine vergoeding kun-

John van Dijk
timmerwerken

Toniesplein 21 - Nistelrode
06-22136231

nen de kinderen eventueel samen
met hun ouders, een eigen broodje
afkneden en vormen (vlechten bijvoorbeeld) en na een uurtje (na
een bezoek aan de kermis!) gebakken bij ons ophalen.












Taurus Garage-store

Geef ruimte aan uw ruimtes...

(gevestigd langs Gé-Dé Keukens)
Geert & Jeffry Duffhuës
De Oude Ros 10
5388 PM Nistelrode
Tel: 0412 - 47 30 53
www.Taurus-Garage-store.nl
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Uw event

Ons event

Rabobank Bernheze Maasland ondersteunt verschillende projecten en initiatieven die
meerwaarde bieden voor onze regio. Dat is ook de reden waarom wij de Stichting
Pinksterfeesten Nistelrode van harte steunen. Want als coöperatieve bank weten wij
dat je samen meer bereikt dan alleen.
Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving?
Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl.

Check de nieuwe spelregels van het Coöperatief Dividend
op de site en dien uw aanvraag in vóór 1 juli!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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DJ - talenten uit Bernheze laten zich zien
Dit jaar nog meer nieuws tijdens de pinksterdagen: We
geven een aantal jonge DJ’s uit Bernheze de kans om iets
AGINA 8
van zich te laten zien, maar vooral omPiets
van zich te laten
horen!

Kom
kijken
wat
Bernheze
in huis
heeft

Op zondag zullen vier, aanstor- uur hebben ze de tijd om te laten
mende talenten hun best gaan zien wat ze in huis hebben. Ze
doen het aanwezige publiek te gaan er vast en zeker een feest van
entertainen. In hun vrije tijd zijn ze maken, maar dat kan niet zonder
veel bezig met het maken van mu- jullie! Kom kijken wat Bernheze in
ziek, maar enkele van hen zijn nog huis heeft.
niet verder geweest dan hun huisof slaapkamer. Dit is natuurlijk een Frens van de Brand - Dinther, Jay
uitgelezen kans om hun ‘kunnen’ Reyes (Jaimy van der Lee) Heesch,
te laten horen!
Eugene35,Roovers
uit Nistelrode
Menzel
5388 SX Nistelrode
en DJ Bartjuh (Bart Geurts) uit
Telefoon 0412-613225
In de pauzes van de Solarband zul- Heesch, wij wensen jullie heel veel
len ze aan de slag gaan! Een half plezier met dit ‘half hour of fame’!

Jelmer (rechts) zal zorgen dat het geluid optimaal is voor de DJ’s

MACHINALE
TIMMERWERKPLAATS

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

VOOR EEN
COMPLEET AANBOD
VOOR RUITER EN PAARD

Gas-Water-C.v.-sanitair-dakWerk

www.ruitershopceres.nl
Paardendekenwasserij
Pensionstalling

info: 06-42169099

Installatiebedrijf v. DInther

Bedrijvenweg 10
5388 PN Nistelrode

Weverstraat 22
5388 PK Nistelrode
Tel: 0412 - 612770
info@vandintherbv.nl
www@vandintherbv.nl

Tel. 0412-613023
Fax 0412-613268

MACHINES - GEREEDSCHAPPEN - SERVICE

Technische
groothandel
Canadabaan 2
5388 RT Nistelrode
T. 0412617299
F. 0412617298

Gereedschappen
Klimmaterialen
Veiligheidsmiddelen
Bedrijfskleding

http://www.gerritsbedrijfswagens.nl

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

Nistelrode • Tel: 0412-612671
Thermischeenwww.btdidi.nl
Akoestische isolatie
Website:
Weijen 19
5388 HL Nistelrode
T: 0412 61 29 92
F: 0412 61 09 03
M: 06 22 37 81 83
e: fleendersisolatie@hetnet.nl
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Diverse artiesten zorgen voor
een zomers feest
De organisatie van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode heeft ieder jaar weer vele bands,
DJ’s of speciale gasten op bezoek. Dit jaar komen Boomshakalak Soundsystem, de Solarband, DJ’s met hun sounds, maar ook op het parcours is er heel veel te zien en te horen.
Tijdens de beide pinksterdagen zal er weer veel straattheater zijn, dankzij de steun van
Rabobank Bernheze Maasland. Clown Pinkie, Klaas Vaak, Bananamamma en de Rocky
show limbo dansgroep zorgen voor een groot feest op het parcours.
Een living statue, je kan er uren
naar kijken, maar hoe houden zij
het uren vol? Op beide pinksterdagen zullen de vele artiesten het
parcours feestelijk omarmen.

roCKY BrassBanD
De Rocky Brassband Show komt
naar de Pinksterfeesten Nistelrode om ervoor te zorgen dat u
met swingende en aanstekelijke
muziek een sfeervolle zondag
beleeft.

e

r

i
K

Hubo Ketelaars

Vrolijke ritmes klinken op uit de
drums en trommels van deze
spectaculaire brassband. Deze
jongens beheersen de kunst van
het trommelen als geen ander.
Oorsprong en talent zijn hiervoor

rio brasil

rio Brasil
Een super act vanuit Angelz Entertainment bezoekt op zondagmiddag de braderie. Op stelten
en in prachtige kledij zijn de
Samba-Angelz niet te missen. Zij
brengen de tropen naar Nistelrode!

de onontbeerlijke ingrediënten.
De Rocky Show brassband verrast
u met swingende ritmes en een
spectaculaire brassband show.
Mooie exotische danseressen maken deze unieke brassband compleet. Tijdens de Pinksterfeesten
Nistelrode zorgen we voor alle

ingrediënten, goede muziek, een
prettig terras en prachtig weer.
Wij van de organisatie hopen met
topentertainment en een goede
organisatie een mooi programma
te bieden om u uitstekend te vermaken.

n

Machinaal Timmerbedrijf
Maxend 5, 5388 GH Nistelrode
E-mail: huboketelaars@home.nl
Tel.: 0412-611033
Fax: 04312-612800

rocky brassband

MET ÉÉN KLIK NAAR DE
MOOISTE ZOMERCOLLECTIE

www.vantilburgonline.nl

Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf
Loosbroekseweg 56 • 5388 VP Nistelrode • Tel. 0412-611406

Weijen 36 Nistelrode 0412 61 73 40
www.drukkerijbuuts.nl
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nieUW
lUChtKUssen, Klimmen,
Het Van Tilburg Kinderparadijs
vindt u op het parkeerterrein achter
de winkel van Van Tilburg Mode &
Sport (ingang Heuvelstraat). Het
is dé plek voor de jongste bezoekers van de Pinksterfeesten!
In een nieuwe opstelling, meteen
aan de terrassen, zullen zij zich
kunnen vermaken op een van de
vele luchtkussens waarmee Axi
Traxi naar Nistelrode komt.
Schoenen uit en springen maar!

en toch met beide benen
op de grond blijven?

Wel degelijk.

e
t

Met onze vestigingen in Wanroij, Cuijk, Wijchen, Boekel en Nistelrode zijn wij
diepgeworteld in de regio en weten we wat onze klanten beweegt. Op zakelijk
vlak én privé wanneer dat aan de orde is. Interesse in een nadere kennismaking?
Kijk dan op onze website www.oovb.nl of neem direct contact met ons op voor
een vrijblijvende kennismaking. Wij staan graag voor u klaar.

n
f

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl

r
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Boomshakalak soundsystem kleurt
‘Caribbean sounds’ thema
Gehuld in de kleuren rood, groen en geel weet Boomshakalak Soundsystem de aandacht
naar zich toe te trekken en met hun muziek houden zij die zeker vast! Achter Van Tilburg
Mode & Sport zal het plein omgetoverd worden tot een compleet andere wereld. Zo zal er
een Boomshakalak-area zijn in prachtige Caribbean kleuren met al even kleurrijke reggae
muziek. Dat belooft wat!
Boomshakalak Soundystem heeft
inmiddels een aantal grote festivals op haar naam staan: Extrema
Outdoor, Lowlands, Paaspop en
Solar Weekend Festival bijvoorbeeld. We zijn dan ook maar wat
trots dat zij op maandag de Pinksterfeesten in Nistelrode aandoen.
U vindt ze op het podium op het
parkeerterrein van Van Tilburg
Mode & Sport.
Boomshakalak Soundsystem floreert als een organisch DJ-collectief met in de kern Jimmy Spliff,
King Chubby, Rude Gullit, Irie
Badeo, DJ Gozert en Dawn Panty.
De - van oorsprong Brabantse heren en dame zijn uitgegroeid tot

BOOM
SHAKALAK
SOUNDSYSTEM

‘BOOMSHAKALAK SOUNDSYSTEM FLOREERT
ALS EEN ORGANISCH DJ-COLLECTIEF’
connaisseurs op het gebied van
dancehall, toasters, (skinhead)
reggae, calypso en dub(step).
Dit brengen ze het liefst ten gehore in het trouwe gezelschap van
een bonte verzameling muzikale
vrienden.
Op festivals is Boomshakalak
Soundsystem in zijn element.
Zo’n area kan verschillende vor-

men aannemen; van een tentje
vol getimmerd met pallets en
wrakhout tot een veewagen behangen met kleurrijk textiel of een
DJ-booth van watertonnen gevuld met lichtslangen.
Boomshakalak Soundsystem is
een hele beleving, een hele dag
genieten? Pinksterfeesten Nistelrode haalde ze voor u naar Nistelrode.

sPeelParaDiJs: veiliger vollediger vertier

Dansen of sChminKen, Voor ieDer Wat Wils

Applepie communicatie

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. Zo zagen we de afgelopen
jaren klimtorens en tokkelbanen
ontstaan, in allerlei soorten en maten, na vele uren bouwen en pionieren. Scouting Mira Ceti staat
erom bekend dat ze ook zichzelf
graag blijven uitdagen, dus dat

Het kinderparadĳs is op zondag 20 mei en maandag 21 mei geopend
van 10.00-17.00 uur. Ook hier geldt natuurlĳk: GRATIS toegang!
belooft wat voor deze editie van
de Pinksterfeesten. Daarnaast zal
de scouting dit jaar ook voor wat
aankleding in Caribische sfeer zorgen. Wat dacht u van een heerlijke
loungebank…? Daar kunt u dan,

net als op het grote terras, lekker
neerstrijken terwijl u geniet van
een drankje en de (tropische) muziek die de artiesten op het podium
ten gehore brengen.
Ondertussen kunt u een oogje in

het zeil houden op de spelende
kinderen.
Als de kinderen moe geworden zijn
van al die activiteiten, dan kunnen
ze nog even neerploffen op de
kruk bij Mariëlle Dams en haar col-

lega’s. Met behulp van de schminkkoffers toveren zij de kindergezichtjes om in vlinders, prinsessen,
piraten of…?!

EEN DAGJE

shoppen

BIJ VAN TILBURG!

MIMPI

TIJDEN S PINKST EREN
GES LOT EN

NISTELRODE | 10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT
NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL
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1
rUPs • Vermolen
tegen inlevering van deze bon
10 ritten voor € 10,00

7
1
2

23

13

safaritriP • Van Der marel

8

12

10

2

18
9

3
miniCars • BosChKer

4
PolYP • Van Der Veen

5

6
sChietsalon • hoefnaGels

14
sUiKersPin • stroUCKen 8

toUWtJetreKKen • VerstaPPen

aQUa Blasta • PUllens 9

7

DartGame • Chen 10
lUCKY DUCK • VerstaPPen 11
BarBershoP • oVerKamP en Zn 12

BotsaUto’s • roUlaUX

laBYrinth • stroUCKen 13

15

Draaimolen • hoefnaGels

20
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18

5

19
11

22

eXPerienCe • Van Der marel
3 ritten voor € 5,00 tegen inlevering van deze bon

lUnaParK • Cameron Kortsmit
tegen inlevering van deze bon, bij besteding
van € 5,00 1 kaartje extra of
bij besteding van € 10,00 3 kaartjes extra

4
20
14

italiaans sChePiJs • marCel Van De Wiel
tegen inlevering van deze bon € 0,50 korting
op een grote slush-puppy

21
3

15
17

CYBer one • stroUCKen
Bij inlevering van deze bon
€ 0,50 korting een bon p.p.

24
6
16

21

19

16

17

PUsher • Vermolen
tegen inlevering van deze bon
10% meer speelmunten.

KamelenraCe • oUDsen
tegen inlevering van deze bon
i.p.v. 3 spelen voor € 5,00
4 spelen voor € 5,00 per persoon per baan

22

GeBaKKraam • maasaKKers
tegen inlevering van deze bon, bij aankoop van een
zak met 10 oliebollen of krentenbollen € 1,00 korting.

23

lUCKY Cranes • oVerKamP en Zn
13 speelmuntjes t.w.v. € 0,50 voor € 5,00
28 voor € 10,00
speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

24

snoePKraam • PUllens
tegen inlevering van deze bon:
stokken 8 stuks € 16,00 voor € 10,00
harde lolly € 5,00 voor € 3,50
ronde lolly € 5,00 voor € 3,50
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en Doe mee met
‘ontDeK mister PiX’

Bezoek mister-piX op facebook

ontdek:

Judith en Rowi lopen stage voor hun studie Vrijetijdsmanagement aan de NHTV in Breda. Zij hebben dit jaar enkele
activiteiten zelfstandig georganiseerd. Zo is het idee ontstaan
om Mister-piX te introduceren.
Tijdens de Pinksterfeesten Nistelrode zal iemand op het parcours
verblijven, waar we naar op zoek
gaan. Deze persoon kan jullie 15
drankmuntjes voor de horeca in
Nistelrode opleveren.
Je kunt op zoek gaan naar Mister
piX of Miss piX. Op Facebook is
een foto van de onbekende helemaal gePiXeld. De intensiteit van
de pixels wordt verkleind en de

juiste persoon, de grote onbekende komt uiteindelijk tevoorschijn.
Wil je weten of het de persoon is
die je zoekt? Je herkent Mister piX
of Miss piX aan de rode sticker, in
de vorm van een kruis, op zijn/
haar kleding.
Ook op facebook.com/Pinksterfeestennistelrode geven we het
startsein als Mister piX op het parcours is

Wel slim om mee te Doen!
Doe mee en like onze pagina op facebook. het kan je namelijk maar liefst 15
drankmunten opleveren bij een van de
horecabedrijven in nistelrode.

Wordt de persoon die we zoeken niet binnen de aangegeven tijd gevonden? Dan gaan de munten mee naar de
volgende te raden Mister piX en/of Miss piX. Zo kun je
interactief bezig zijn tijdens je bezoek aan de Pinksterfeesten en je verblijf met 15 drankmunten verlengen.

De Kermissen Van
BernheZe Komen er aan:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek

E

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.

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

H EZE

Op de juiste plek
De juiste plek om te wonen of te werken
Bij Bernheze makelaars & adviseurs doen we onze uiterste
best om u daar te krijgen. Hoe we dat doen? Door niet alleen
naar gevels en panden te kijken, maar vooral ook door te kijken
én te luisteren naar de mensen erachter. Als u ook op zoek bent
naar de juiste plek, kom dan eerst naar Uden
of ga naar www.bernheze.nl

Makelaardij onroerende zaken
> taxaties
> woningen
> bedrijfshuisvesting
> agrarisch onroerend goed

www.buitenstate.nl

www.brabantnieuwbouw.nl

Bernheze makelaars & adviseurs Bit swijk 10, Uden [T] 0413 243818 www.bernhez e.nl
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Rijk

18-19-20 MEI 2013
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KERMIS
NISTELRONDE
CAFÉ D’N HAUUOR)
(21.30
ZATERDAG 18 MEI
Q5 (live muziek)

GRATIS

6.00 UUR)
ZONDAG 19 MEI (1

uitgaansmogelijkheden

)

k
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z
u
m
e
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R
E
G
IG
TR
eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Volg
@tpumpke
en blijf altijd
!
op de hoogte

Al ingecheckt
bij
eetcafetpum
pke?

Ook tijdens de Pinksterfeesten
zorgt ’t Pumpke voor sfeer
Verwarmd

terras

€11,00

TOEGANG

Nog één keer
‘t Zomercafé

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

de
5 dagen feest tijdens
afe De Snor
Pinksterfeesten @C

Vrijdag 17 mei. Zanger rinus &
PartyDJtom.com

Zaterdag 18 mei. Peter Loree & DJ Peet
Zondag 19 mei. Feest DJ Joost
maandag 20 mei.
Danny PanaDero & PartyDJtom.com
Dinsdag 21 mei. DJ menno
De Pinksterdagen vanaf 10.00 uur geopend.

Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

D

e horecabeleving in Nistelrode is
er een van topkwaliteit. De uitbaters zijn vooral ondernemers die
blijven vernieuwen. Tijdens de pinksterdagen bent u van harte welkom om
een horecarondje te maken. De horeca
is van alle markten thuis!

De Centrale Post is verhuisd van het voormalig restaurant aan het Laar naar De Wan 1a, waar in Zaal-Restaurant De Hoefslag de organisatie u dit jaar van harte welkom
heet. Bij Outlet Van Tilburg, De Wan in lopend, volgt u de
borden en kunt u ook meteen het nieuwe restaurant van De
Hoefslag bewonderen.
Koffie thee limonade…
Het is een hele nieuwe horecabeleving in Nistelrode tijdens
de Pinksterfeesten Nistelrode. Vorig jaar kon u het volledig
vernieuwde Café ’t Tramstation gaan bewonderen, dit jaar
is Cafetaria ’t Tramplein helemaal in het nieuw gestoken.
Op de route komt u op de kermis langs Eetcafé ’t Pumpke
en het Zomercafé met een ruim terras, met aansluitend het
terras van Rainbow Centre, de IJssalon en AnyTyme.
Tegenover dit plein aan de Parkstraat vindt u in woon- en
winkelcomplex Sparrenweide het wokrestaurant May Day
Wok & Go met sushi en wokgerechten. Op het nieuwe kermisterrein, ook aan de Sparrenweide zorgt BBQenzo.nl voor
de inwendige mens.
Ook nieuw is - sinds januari - Café De Snor. Daar vindt u een
prachtprogramma met muziek, net zoals bij de welbekende
tent van Café D’n Haon.
Achter Van Tilburg Mode & Sport, bij het kinderparadijs, ligt
dé ultieme stop voor volwassenen. Daar kunt u verzekerd
zijn van een gevuld podium en zorgen Peter en Mirjam en
de mensen van Partycentrum ’t Maxend dat u niets tekort
komt.
De horeca heet u van harte welkom op het grootste feest
van Nistelrode!

n Op www.pinksterfeestennistelrode.nl
kunt u de actuele informatie volgen.

18 t/m 21 MEI 2013

KERMIS
NISTTREALMSRTAOTIODN E
CAFÉ ‘T

1.00 UUR)

(2
ZATERDAG 18 MEI

RADIO VERONICA

DJ ON TOUR

2.30 UUR)

TOEGANG

ZONDAG 19 MEI (2

DJ PAUL ELSTAK
MAANDAG 20 MEI

GRATIS

(20.00 UUR)

Q-MUSIC presents

THE PARTY

6.00 UUR)

DINSDAG 21 MEI (1

DJ CLIFF

1-PERSOONS WOKGERECHTEN, JAPANSE TEPPANYAKI EN VERSE SUSHI

Kies uw menu vanaf m 6,20 p.p.

Snel, makkelijk & gezond - 0412 617248

‘

Het buitenterras is open
ankje,
voor een hapje en een dr
urant komen
u kunt ons nieuwe resta
bewonderen op Wan 1a

’

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

16

Woensdag 15 mei 2013

20ste Pinksterloop in nistelrode
Een mooi onderdeel van de Pinksterfeesten met nieuw parcours
Tijdens de Pinksterfeesten wordt op 18 mei de Maasland Run Classic georganiseerd. Deze
traditionele run heeft dit jaar een nieuw parcours en belooft een bijzonder snelle loop te worden. A.V.Oss’78 organiseert deze run dit jaar al voor de 20e keer en in Nistelrode al heel lang
samen met hun partnerorganisatie.
De Maasland Run Classic wordt in
Nistelrode al een aantal jaren georganiseerd door Pinksterfeesten
Nistelrode als partnerorganisatie
van A.V.Oss’78. Ook dit jaar weer!
Er zal van start gegaan worden bij
de deur van Van Tilburg Mode &

Sport, maar er is een nieuw en sneller parcours uitgezet voor 18 mei.
Ondanks dat hardlopen een individuele sport is, en de lopers meestal
alleen trainen, vinden ze de loop in
Nistelrode toch heel bijzonder. Het
parcours gaat door de straten, er

is muziek en de mensen langs het
parcours moedigen de lopers aan.
Bovendien is het een kleinschalig
evenement, waar de deelnemers
elkaar regelmatig tegenkomen.

‘Een heel
bĳzondere
loop’
Inschrijven kan ter plaatse vanaf
17.15 uur aan de inschrijfbalie bij
de ingang van Van Tilburg Mode
& Sport.
De 5 km en 10 km starten beide
om 19.00 uur. Wedstrijdlopers
kunnen meedingen naar een plaats
in het algemene klassement van de
Maasland Run Classic, hiervoor
tellen de 6 beste runs van de 10
mee.

PinKsterlooP JeUGD
De jeugdloop wordt dit jaar weer
georganiseerd in samenwerking
met Sjors Sportief. Zij laten kinderen zien dat sporten vooral ook erg
leuk is. Voor de jongste lopers - tot
en met 9 jaar - is er een loop van
1100 meter. Voor de jongens en
meisjes van 10 tot en met 12 jaar is
de afstand 1650 meter.
Natuurlijk is er een beker voor de
winnaar, maar onder alle deelnemers van de jeugdloop worden
ook dagkaarten voor het Luna-

ns met
Maak ka op een
ij
de loter eden van
t
p r
gratis o ite Stars!
The W h

park verloot. Inschrijven kan vanaf
17.15 uur. De jeugdloop gaat van
start om 18.15 uur.
UitslaGen
De strakke organisatie maakt het
mogelijk om heel snel na de wedstrijd de uitslagen bekend te maken en binnen één uur is die terug
te vinden via: www.avoss78.nl/
mrc. Bovendien worden er dit jaar
niet alleen prijzen toegekend aan
de nrs 1, 2 en 3 van de 5 en 10
km, maar ook voor elke 20e loper
die over de eindstreep komt.

ag
2e Pnidnvakn s10t.0e0/1r7.d00uur
geope

Tegen inlevering van deze
advertentie bij De Wit Schijndel
ontvangt u een lot en maakt u
kans op een gratis optreden.
Alleen geldig op:
2e Pinksterdag van 10.00/17.00uur

st terras

Hunnenpad 14 • 5349 BG OSS
T: 0412-611791 • F: 0412-634021

e
Speciaal fe

e

ar

ndel 65 ja
e Wit Schij

D

www.thewhitestars.nl / www.dewitschijndel.nl
2e pinksterdag

www.gsbsierbestrating.nl

maandag 20 mei
open van 10 tot 17 uur
de klant is koning BiJ Bevers
steenCentrum in nistelrode

aanBiedingen

(geldig tot 1 juni 2013)

KUNStGrAS COMfOrt LIGHt
van e22,95 voor e18,95 per m2
dE NErO BEtONtEGEL
60 x 60 x 6 cm. voor e13,95 per m2

BE
V ERS
S T E E NC E N T R U M BV

Canadabaan 10
5388 rt Nistelrode
tel: 0412-613320

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES • BLOKHUttEN EN MEEr

e
P

Puzzel
mee in de
Pinksterkrant!
Zoek alle letters bij elkaar
en win een cadeaubordje
t.w.v. € 25,00
van Eetcafé ‘t Pumpke!
Stuur uw antwoord voor
23 mei naar
info@pinksterfeestennistelrode.nl

s
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een sportieve start die je wat oplevert
Al jaren weten de deelnemers dat ze niet voor niets meelopen

Weet JiJ ooK Wat De PinKsterlooP Je BrenGt?
Sjors Sportief vertelt het je:
“Sporten is leuk en ik zal je laten
zien, dat het niet gaat om het winnen. Wanneer je meedoet, weet
je dat je met veel andere kinderen
meeloopt. Samen sporten is gezellig.
Spreek af met z’n allen en kom samen naar de start. Terwijl je aan de
pinksterloop meedoet, staan heel
veel mensen je aan te moedigen
omdat ze het zo knap vinden dat
je meeloopt. Ga je niet winnen?
Geen probleem, bij de Pinksterloop
zijn alleen maar winnaars.

JeUGDlooP
De jeugdloop wordt dit jaar voor
de tweede keer georganiseerd in
samenwerking met Sjors Sportief.
Een super initiatief, want Sjors
Sportief laat kinderen op een leuke
manier zien dat sporten niet alleen
gezond, maar vooral ook erg leuk
is! Voor de jeugd zijn er twee afstanden. Voor de jongste lopers
(tot en met 9 jaar) is er een loop
van 1100 meter.

De jeugdloop wordt
dit jaar weer
georganiseerd in
samenwerking
met Sjors Sportief.
Zij laten kinderen
zien dat sporten
vooral ook erg leuk is.

Voor de jongens en meisjes van
10 tot en met 12 jaar is de afstand
1650 meter. Naast een mooie beker voor de winnaar, worden onder
alle deelnemers van de jeugdloop
dagkaarten voor het Lunapark verloot, maar ook een leuke prijs van
Health Center Nistelrode. Doe dus
mee en maak kans op deze mooie
prijzen!

Inschrijven kan vanaf 17.15 uur
aan de inschrijfbalie bij de ingang
van Van Tilburg Mode & Sport aan
Laar. De jeugdloop gaat van start
om 18.15 uur. Inschrijven via Sjors
Sportief kan tot 16 mei via
www.sjorssportief.nl, dan betaal
je geen inschrijfgeld. Inschrijfgeld
voor de jeugd bedraagt € 1,-.

PAGINA 14

Van Wanrooij Electro Nistelrode

Want iedereen krijgt een mooi
sporttasje met allerlei leuke en lekkere dingen erin! Doe mee!”

info@vwelectro.nl

www.vwelectro.nl

Nu tijdelijk

ieder zijn eigen sfeer

20% korting

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

www.jacobSeNjacobS.NL

Laseren
Walsen
Zetten
Laseren
Wassen
Walsen
Stralen
Zetten

op de basiccollectie
vouwgordijnen*
Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

Wassen
Stralen

f
o

Z
e

‘SPRING IS IN THE AIR’

De zomerkleding kan uit de kast.
Afvallen. Personal training en Coaching.
Bewuster leven.
Wij staan klaar om u te helpen!
Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

POSTBUS
RIJNSTRA
TELEFOO
FAX
E-MAIL

PRODUC
EPS-gran
isolatiebou

Laar 1 Nistelrode T. 0412 61 11 85
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport
P Gratis
Achterstraat 15
5388 TN Nistelrode

06-4023950
www.jacobsenjacobs.nL
info@gracy.nl
KvK 17187637
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Stockcars op asfalt bij voormalige Jumbo

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

Fa. De Graauw
voor service en kwaliteit
Bekijk onze website
www.degraauwelectro.nl
of ...
Kom langs op ons adres:
Europaplein 8, 5374 BM Schaijk
0486-461298

Maar... ook op het gebied van:
* Electromaterialen
* Verlichting
* Kabel
* Audio
* Huishoudelijke apparatuur
Zijn we u graag van dienst

De
modelstockcars
waarmee op deze club
gereden wordt zijn
afgeleid van de Engelse
‘superstocks’,
maar dan schaal 1:8.
De meeste beginnende rijders kopen een
complete set over van
Stockcar-racer Johan van Zoggel
een andere rijder. Het
(midden) zal er ook bij zijn tijdens de
voordeel hiervan is
Pinksterfeesten
dat je meestal meteen
‘TIJDENS DE
kunt gaan rijden zonPINKSTERDAGEN KOMEN
der van de grond af
WE DEMONSTRATIES GEVEN’
aan te bouwen.
Wil je toch zelf je eigen stockcar bouwen dan is het wel slim om je vooraf in
te laten lichten over wat je wel, maar
ook vooral niet moet doen. Houd ook
altijd het reglement in de gaten.

Op het permanente,
ovaalvormige asfaltcircuit, op het industrieterrein Kruisstraat
in Rosmalen, worden
regelmatig wedstrijden verreden en op
clubavonden is er de
mogelijkheid om vrij
te trainen. Tijdens de
pinksterdagen komen
we demonstraties geven. Kom eens kijken
bij het circuit, achter
de oude Jumbo, op
het parkeerterrein.

Johan van Zoggel, Nistelrode, zit bij
de club van MSCR en de leden kunnen u alles vertellen over het bouwen
en racen met modelstockcars.

Landgoed

De Korenmolen

Bij een Caribbean themafeest
hoort zeker een Percussiegroep

lunch | diner | high tea | trouwen | feesten | vergaderen
lounge | terras | borrelen | arrangementen
Bovendijk 6 | 6627 KT | Maasbommel
I www.korenmolen.nl | E info@korenmolen.nl | T 0487-54 26 10
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Tempestade

Een Braziliaanse percussiegroep komt de pinksterfeesten
op zondag opfleuren met ritmische muziek en dans.
Pinksterfeesten Nistelrode in Caribische sfeer & Caribbean
Sounds sambaband passen heel goed samen.

Met hun vrolijke klanken en fleurig
uitgedoste kleding, gaan zij er een
zonnig feestje van maken
U zult ze zeker tegenkomen als u over de braderie wandelt
want hun klanken, hun uitstraling en enthousiasme zijn niet
te missen!

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl
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Dit grappige clownsduo heeft inmiddels bewezen de lach en verbazing op de
kindergezichtjes te kunnen toveren. We zijn dan ook blij dat zij ook 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, vuurspugen, tovertrucks; niets is hen te gek.
Komt dat zien!

animatie Voor KinDeren
Circustheater Pompom betekent allround clownerie met een jarenlange ervaring in
het verzorgen van kindervoorstellingen. Bij Marya Schoenmode & Tassen, voor op het
parkeerterrein, staat Circus Pompom.

Zij verzorgen grandioos entertainment voor kinderen.
Van verjaardagsfeestjes tot galavoorstellingen van 1 kind tot 500 kinderen.
Voor elke leeftijd zijn er voorstellingen, spectaculair, zeer komisch, en vol magische
momenten. Een greep uit het repertoire; grote tovertrucks, hilarische clownsacts,
jongleren, acrobatiek, diabolo, koorddans, suikerspin, steltlopen, figuurballonnen, en
veel vuur.
n www.circuspompom.nl

Beide Pinksterdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

PINKSTER
FEESTEN
ACTIE

Bij aankoop van een nieuwe fiets

GRATIS 3 JAAR
FIETSVERZEKERING*

Bij aankoop van een nieuwe E-bike

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

* vraag naar de voorwaarden

10% KORTING EN
SERVICEPAKKET GRATIS*
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A0

A1

A2
A3
A4
BRIEFPAPIER
FORMAAT

Nistelrode | (0412) 61 24 33 | info@drukkerijvandegraaf.nl
www.drukkerijvandegraaf.nl

AANDACHT VOOR UW DRUKWERK

VAN DEN ELZEN
transport

T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP Nistelrode

VAN DEN ELZEN

transport
T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP N
T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP Nistelrode
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Jaarrekeningen | Tussentijdse cijfers | Fiscale aangiften | Prognoses | Controlling

Uw administratie in goede handen…
Zit u soms ook met uw administratieve
handen in het haar? Klop dan eens
aan bij Maas & van Oss! Voor iedere
MKB-er geldt: al uw administratieve,
ﬁscale en ﬁnanciële zaken zijn bij
Maas & van Oss in goede handen.
Kunt u rustig alle aandacht besteden
aan waar u zelf als ondernemer sterk
in bent.

gecertiﬁceerd

a d m i n i s t ra t i e e n a d v i e s

Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617 491 | F 0412 617 493
E info@maasenvanoss.nl | www.maasenvanoss.nl
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stichting takataka2pesa al jaren te gast
Takataka2pesa: lees takataka-to pesa – Swahili voor ‘Van afval naar geld’

De dames van Takataka2pesa in de tuin

Met Takataka2pesa zet Ans Spits haar creativiteit in, om geld te verdienen voor projecten
in Kenia. Verkregen materialen - takataka - worden omgezet in originele, unieke cadeautjes
voor baby’s en kinderen en verkocht voor een aantrekkelijke prijs - pesa -. Jonge moeders in
Kenia kunnen zo worden gesteund om hun kinderen een betere toekomst te geven. Stichting Pinksterfeesten Nistelrode maakt ieder jaar ruimte voor het goede doel op de braderie.
Ans Spits, oprichtster van takataka2pesa, heeft haar tuintje gezellig vol met allemaal dames die zij
op woensdagmiddag op bezoek
krijgt. Van al deze dames is handwerken een hobby en samen zorgen ze ervoor dat de voorraad van
takataka2pesa aangevuld blijft!
Een aantal jaren terug zocht Ans
haar zoon Freek, van de Stichting
FreeKenia, in Kenia op! Ze had
haar handwerkspullen meegenomen om daar iets te doen te hebben. Eenmaal bezig met haken
en breien, maakte ze contact met
de vrouwen uit het dorp. Deze
vrouwen wilden haar technieken
wel leren maar andersom was de
nieuwsgierigheid er natuurlijk ook.
Over en weer werd er geleerd van
elkaar.

Bij terugkomst in Nederland moest
Ans ook weer enorm wennen aan
de weldaad en overvloed van ons
land! Ze moest iets met dit gevoel
gaan doen, vond ze zelf. En zo be-

den een aantal vrouwen, die net
als Ans een passie voor handwerken hebben. En nu, een aantal jaren later, zijn ze dus met z’n tienen
achter in de zonnige tuin van Ans!

Naar aanleiding van een artikel in
DeMooiBernhezeKrant sloten zich andere
vrouwen aan
gon ze te handwerken met ‘afval’:
Van overgebleven lapjes stof uit
modezaken tot restjes wol van het
wolwinkeltje en spulletjes die mensen nog op hun zolders hebben
liggen, overal maakt ze iets van en
verkoopt dit.
Naar aanleiding van een artikeltje
in DeMooiBernhezeKrant reageer-

Niet om koffie te drinken, maar om
hard te werken.
Tijdens de pinksterdagen staan ze
ook op de braderie met hun zelfgemaakte spulletjes.
De moeite waard om even uw gezicht te laten zien!
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RESER is een jong, dynamisch, internationaal opererend
bedrijf, gespecialiseerd in robot technologie. Op dit
moment werken we aan projecten voor klanten
in Azië, USA en Europa.
RESER biedt een totaal pakket voor
industriële robots waaronder:
•
nieuwe en gebruikte robot systemen
•
integratie in productie proces
•
onderhoud van robot systemen

www.reser.nl
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Van Schijndel Tegelhandel

Wanfm ook op Pinksterfeesten

gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Wilma Pepers, Koen Reynard, Anke Fransen en Roy van Brink

Marjan van de
Groenendaal
06 83530740
Johan Tibosch
06 51419167
Wilma Heerkens
06 10134352

Sint-Michielsgestel
• Den Dungen •
Berlicum • Middelrode
• Nistelrode • HeeswijkDinther • Heesch
• Vorstenbosch
• Loosbroek • Vinkel

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Foto: Michel Roefs

WanFM ontbreekt natuurlijk ook niet op de Pinksterfeesten. De lokale
omroep van de gemeente Bernheze is zondag en maandag aanwezig
om vanuit een mobiele studio live radio uit te zenden. Medewerkers
zullen hun best doen om van de uitzendingen een groot feest te maken.
Uiteraard zal daarbij ook de hulp
worden gevraagd van voorbijgangers. Wan staat elk jaar graag
op de Pinksterfeesten. Voor de
omroep is het een mooie manier zichzelf te presenteren. Wan
maakt niet alleen radio (WanFM),
maar ook televisie (WanTV).
Leuk om te vermelden is dat
WanTV sinds kort in het digitale
pakket van Ziggo zit. Alle programma’s zijn nu dus ook digitaal
te zien. Verder heeft de omroep
een eigen kabelkrant (WanTXT)
en website (Wansite.nl) die inwoners van Bernheze constant in-

formeren over het laatste nieuws
uit de gemeente. Op de Pinksterfeesten zullen medewerkers tekst
en uitleg geven over alles wat de
omroep doet. Maak dus zeker

even een tussenstop bij de stand
van WanFM! De mobiele studio is
te vinden op de hoek van de Heuvelstraat en Weijen.

het VolleDiGe ProGramma Voor De PinKsterfeesten
ZONDAG
11.00 – 12.00 uur: Op Onze Misse
12.00 – 15.00 uur: Goedemiddag Bernheze
15.00 – 17.00 uur: WanHits
MAANDAG
11.00 – 12.00 uur: Op Onze Misse
12.00 – 15.00 uur: Goedemiddag Bernheze
15.00 – 17.00 uur: Dodo Show

badkamermarkt
neemt deel aan totaalmarkt
badkamermarkt
De
grootste collectie

The place to

BUY

neemt deel aan totaalmarkt
top-sanitair
voor
De grootste
collectie
bodemprijzen!
top-sanitair voor
bodemprijzen!
The place to

BUY
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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
Vermolen- Berry Ketelaars
Lijntrek
Bussensport
Cameron-Kortsmit
h.h.J.
stroucken
H.
Hoefnagels
Fotoschietsalon
huub Pullens
h.P.l.
stroucken zoon
W.S.
Roulaux
maikel hoefnagels
Autoscooter
van der Veen
P.marcel.
Hoefnagels
maurice rademaker
Draaimolen
P. hoefnagels
A. Boschker
t. maasakkers Vof
Minicars
Vermolen amusement nederland B.V.
J.L.L.
Cameron-Kortsmit
Vof C.
overkamp en zn
Lunapark
Vof van der marel
T.Vof
Maasakkers
VOF
Verstappen
Gebakkraam
Vof Verstappen
H.J.G.
Pullens
Wesley.
van der marel
Snoepkramen
Vof C. overkamp en zn

minicars
aqua Blasta
Visproducten
H. Vorstenbosch
suikerspin
Visproducten
Kamelenrace
J.J Oudsen
iJs
Kamelenrace
Dartgame
VOF van der Marel
rupsbaan
Safari Trip
lunapark
M.A. Hendriks
Cyber
one
Achtbaan
snoepkraam
labyrint
coco
bongo
W.G.L. van
der
Marel
Experience
fotoschietsalon
Polyp
T.L.Chen
Dartgame
autoscooter
Draaimolen
J.Pullens
Gebakkraam
Aqua Blasta
Pusher
VOF Verstappen
luckey
Cranes
Lucky Duck
Wipp-safari trip
M.J. v.d.Wiel
lijntrek
Ijs
luckey Duck
VOF Eckelboom- Korsmit
experience
Suikerspin
Barbershop

Dinsdagavond 21 mei om

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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sponsoren en begunstigers
A&R Infra

A. van den Elzen Transport

A.J.M. Kling bestratingsbedrijf

Aannemersbedrijf Van de Beeten
Arjan Smits Montage

Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf P. Vlind

Autobedrijf Timmermans

Autoschade Gebr. van Oort
Axitraxi

Baderie Bevers

Badkamertotaalmarkt

Bart Duurzaam Schilderwerken
Bavaria

BBQenzo.nl

Beauty Therapist Didi

Bed & Breakfast -Maria Nieuwenhuizen
Bedrijfswagens Gerrits

Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bernheze Media

Stichting Pinksterfeesten Nistelrode met een stevig fundament
Gelukkig zijn weer heel veel sponsoren de Pinksterfeesten goed gezind en steunen ons als organisatie waar
ze kunnen in gelden of hand- en/of spandiensten. Chapeau! Bedankt aan alle ondernemers die Stichting
Pinksterfeesten Nistelrode mogelijk maken. Toch heeft deze economisch bizarre tijd ook zijn weerslag op de
sponsorgelden voor de Stichting Pinksterfeesten Nistelrode. Met een aantal kleine aanpassingen hebben we
weinig in hoeven te leveren in het beschikbare budget. Deze aanpassingen zitten onder andere, zoals u al
opgevallen was, in de Pinksterkrant. Met het oog op deze roerige tijd, hebben we dit jaar de mogelijkheden
bekeken en zijn we terecht gekomen bij DeMooiBernhezeKrant. Zij hebben hun pagina’s beschikbaar gesteld
tegen een vergoeding, hierdoor konden we de inkomsten zoals we al jaren doen, uit de advertenties halen.
We noDiGen U Uit Van 18 t/m 21 mei, om samen met ons, het ZonniGe
ProGramma te BeleVen en er Van te Genieten.
Caribbean Sounds zullen u ontvangen! Sambabands, veel straattheater, living statues en een zomers festivalterrein achter op de parkeerplaats van Van Tilburg Mode & Sport. Het veilige kinderparadijs, het terras bij de
vele bands, DJ’s en Boomshakalak Soundsystem en natuurlijk de outdooractiviteiten.
VolGenD Jaar heeft De orGanisatie een eXtra feest te orGaniseren,
40 Jaar PinKsterfeesten!
Hiervoor zijn al veel vergaderingen geweest en ook dit gaan we op een eigentijdse wijze uitwerken tot een
gigantisch feest voor jong en oud, voor het goede doel, voor onze sponsoren en voor iedereen die er graag
bij wil zijn.
Voor dit jaar zijn we er helemaal klaar voor en we hopen u allemaal te ontmoeten tijdens deze 39ste editie
van de Pinksterfeesten in Nistelrode. Tot dan!
Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode.

GERTJAN, JELMER, THIEU, commissie horeca & artiesten:

“Wĳ hebben een mooi programma op kunnen
stellen en bedanken hiervoor alle sponsoren!”

Bevers Steencentrum BV

Bloemengroothandel A. Lindhout
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Bowling Rainbow

Cafferata vuurwerk

Café - Zaal ‘t Tramstation
Café De Snor

Café D’n Haon

Cafetaria ‘t Tramplein

Ceelen Groente- en Fruitspecialist

Charles Sonneveldt Financiele Diensten
Cor van Schaijk Transport

Crisjan van Kessel Timmerwerken
Crommenacker Automobielen
Daans ambachtelijke schilder
Danen Design

Davey van Dijk Klussenbedrijf
De Graauw

De Korenmolen

De Wit Schijndel

Delissen koeriersdienst

Dierenvoeders J.J. Herckenrath
Drukkerij Buuts
DTG Kaarsen

Eetcafé ‘t Pumpke

Erwin van Lee Stukwerken

GERTJAN, MARK, HANNEKE, bestuur:

“Sponsoren bedankt, dat onze organisatieleden
zo enthousiast ontvangen werden”

Fa. van de Wetering Loon en Grondverzetbedrijf
Fairtime

Feestjevoordedeur.nl
Fietsplus Rini

Fransen Accountancy & Advies
Gemeente Bernheze
Gé-Dé Keukens

Geurts Mengvoeders B.V.
Govers Waterservices
Gracy.nl

Hanegraaf Verhuur

Hanenberg Materieel B.V.

Hanenberg Wegenbouw b.v.
Healthcenter Nistelrode

Heerkens Groente en Fruit
Heerkens Openhaarden

Hermes Machinale Houtbewerking BV
Hoogstede Optiek & Horen

Hoveniersbedrijf Chiel Brienen
Hubo Ketelaars

Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens
Installatiebedrijf Tiny Loeffen
Installatiebedrijf Van Dinther

Intense Salon voor huid en voet verzorging
Jack Martens Tweewielers

Jacobs & Jacobs woonsfeermakers
Jan Timmers Solutions
Joan Schilderwerken
John’s Woondesign

Jos van Roosmalen Bouwservice

!
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MARTIEN, RIAN, HANNEKE, commissie PR:

“Dank je wel sponsoren, wĳ kunnen zorgen
dat niemand in de regio om Pinksterfeesten
Nistelrode heen kan”
Jos vd Heijden Loader
Kapsalon Van Dinther

Kinderopvang De Benjamin B.V.
Klasse RT

Kleijngeld administratiekantoor
Kling Brandbeveiliging

Langenhuizen Loonbedrijf

Leon Kerkhof Tuinontwerp
Levatio uitvaartverzorging
Lijmbouw Van Oort

LipsGroen Hoveniers BV

Loodgietersbedrijf Van den Broek
M. van den Brand Lijmwerken
M2 outdoor

Maas & van Oss Administratie en Advies

Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
Marya Schoenen en Tassen
May Day Wok en Go
Mecabo

Meubelmakerij Kocken

Meubelspuiterij J.W.J. van Roosmalen
MG Service

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

Toon Ambachtelijke Schilderwerken
Transportbedrijf A.G. van de Ven
Van Boxtel Waardse Trading
Van de Graaf Drukkerijen
Van de Wijgert Verhuur

Van der Lee Montage technieken

Van der Lee Stalinrichting Staalbouw
Van Dijk Timmerwerken

Van Doorn - De Wit v.o.f.
van Erp Metaaldraaierij

van Grinsven Kraanverhuur

Van Liempd Tuin en Parkmachines
Van Mook de echte Bakker

Van Oort-Van der Meer adm
Van Schijndel Tegelhandel

Van Tilburg Mode en Sport
Van Tilburg Online

van Wanrooij Electro
VDL Mercedes

Venwico Schilderwerken
Verwijst Zonweringen

WTI Installatietechniek
Zinineenfeestje.nl

Nelissen Dranken
OOVB

Orangerie

P.T. van Roosmalen Schilderwerken
Paardenhoeve Ceres

Als enige gebrouwen
met zuiver mineraalwater.

Partycentrum Maxend

Patrick Jacobs Interieur- en Timmerwerken
Raamdecoratie Totaalmarkt

Rabobank Bernheze Maasland
Reser

Restaurant -Zaal De Hoefslag
Rietdekker Dolstra

Rietdekkersbedrijf Mark de Laat

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Robben Keukens en Montage BV
RWP Audio & Lighting

Schoonheidsalon Heidi

Servicestation Van Duijnhoven

WIM, DEBBY, MARK, commissie braderie,
vrĳwilligers en pinksterloop:

“Door jullie sponsoring hebben wĳ een
vergoeding voor de verenigingen die ons helpen”

L I E S H O U T

H O L L A N D

