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harry van de venstraat 7
5388 CT  nistelrode

geopend met  
de braderie!

Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

KEUKENS & MONTAGE BV

BADKAMERMEUBILAIR

Naar ons of uw ontwerp / Ook voor renovatie

Granieten aanrechtbladen / Inbouwapparatuur

Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

Baansteen 17 – Nistelrode

info@rĳ schoolnistelrode.nl
www.rĳ schoolnistelrode.nl

06-50439945

Jos van Helvoirt 

M 06-22701637 

T 0412-451369

De Ploeg 115

Jos Pittens

M 06-22731465

F 0412-480152

5384 HM Heesch

E INFO@JOSSETIMMERWERKEN

WWW.JOSSETIMMERWERKEN.NL

RKEN

N.NL

 

www.kapsalonvandinther.nl 
Weijen 11 • 5388 HL • Nistelrode ¦ Kerkstraat 26 • 5384 KC • Heesch 

0412 – 612764 ¦ 0412 - 451004 
 

 

 

 

www.kapsalonvandinther.nl 
Weijen 11 • 5388 HL • Nistelrode ¦ Kerkstraat 26 • 5384 KC • Heesch 

0412 – 612764 ¦ 0412 - 451004 
 

 

 

WAARDSETRADING

Waardsestraat 20a 

Nistelrode

0412-656030

info@waardse.nl 

www.waardse.nl

Zoekt u een bedrijf met verstand van 

 

    een nieuwe auto of een occasion?  

    onderhoud van- of reparatie aan uw auto? 

 

Wij staan voor u klaar 

 

Waardsestraat 22, Nistelrode, 0412-612333, www.alfredvandijk.nl 

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

www.fysiotherapiereyniers.nl

Fysiotherapie                                                                 
Manuele therapie                                              

Geriatrische fysiotherapie                                          
Sportfysiotherapie                                                        

Psychosomatische fysiotherapie                             

De organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode bestaat uit negen 
personen. Dit zijn allemaal vrijwilligers die in hun eigen interessege-
bied een commissie bemannen. Zij zijn het hele jaar door bezig met 
de organisatie, maar het scheelt per commissie wanneer ze druk zijn. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Rob Geurts, penning-
meester Bas van der Heijden en secretaris Reginald von Piekartz. 

Commissie PR Communicatie 

Merel Albers en Rian van Schijndel

Commissie Horeca/Artiesten 

Angela van Keulen en Franca van Grunsven

Commissie Sport 

Rob Geurts

Commissie Braderie 

Archel Kerkhof en Rob van Sleeuwen

Sponsorcommissie
Alle leden ondersteund door Reginald von Piekartz en 
Bas van der Heijden

Naast deze vrijwilligers zijn er nog een kleine honderd vrijwilligers 
tijdens de Pinksterdagen voor het evenement op pad. In de vorm 
van verkeersregelaars, begeleiding bij de luchtkussens, catering 
voor vrijwilligers en organisatie en vrijwilligers die voor hun club een 
zakcentje verdienen zoals Afslag 15, Dance Team Nistelrode, EHBO, 
Scouting Mira Ceti et cetera. 

Het evenement is dit jaar met veel nieuwe commissieleden in het team georganiseerd.  

Veel enthousiasme, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen van de nieuwe 

organisatieleden. Heel erg mooi om te zien hoe nieuwe ideeën ontstaan en hoe tradities 

succesvol worden doorgezet.

Als voorzitter kan ik de mogelijkheid niet onbenut laten om vanaf deze plek alle mensen 

te bedanken die ons elk jaar helpen met de organisatie. Het is echt bijzonder dat er 

zoveel mensen zijn die dit evenement ondersteunen en de overgrote meerderheid steunt 

ons al jaren.  Een welgemeend hartelijk dank aan ieder die als organisator, sponsor of 

vrijwilliger dit evenement mogelijk maakt.

Dit jaar wilden we juist de organisatie eens extra aandacht geven in de krant. 

De Pinksterfeesten zelf eens uitlichten, zodat onze lezers een kijkje in de keuken krijgen 

van wat er zoal bij het organiseren van zo’n evenement komt kijken. Er zitten behoorlijk 

wat vrijwilligersuren in om dit evenement jaarlijks te laten doorgaan. Als voorzitter 

ben ik trots op ons team dat zich inzet als een professioneel evenementenbureau en 

Bestuur, 
organisatie en 
vrijwilligers

De organisatie wenst iedereen 
hele fijne Pinksterfeesten

niets aan het toeval overlaat. Dat geeft mij meteen alle 

vertrouwen voor dit pinksterweekend, want mocht ik 

onverhoopt weggeroepen worden voor de geboorte van 

ons tweede kind dan weet ik dat ons geweldige team 

goed voorbereid is en ze er samen weer een geweldig 

succes van gaan maken. Na een jaar van bouwen kunnen 

we nu met de bezoekers, de deelnemers en ons team 

geweldig genieten van een grandioos evenement; 

Pinksterfeesten Nistelrode 2018. 

Graag tot snel. Veel leesplezier. 

Voorzitter Rob Geurts, organisatie Pinksterfeesten VOORZITTER ROB GEURTS

Het wordt een heel bijzondere Pinksteren
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www.autobedrijflangens.nl

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

HET ADRES

VOOR AL UW

REPARATIE EN

SCHADEHERSTEL

OKTOBER

2017
Welkom nieuwe leden, nieuwe 
ideeën en nieuw thema.
Elk jaar zijn we blij dat we weer 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers 
vinden die hun tijd willen done-
ren aan dit mooie evenement. 
Pinksterfeesten Nistelrode is een 
jaarlijks evenement waar veel 
stichtingen, verenigingen en in-
woners hun tijd voor inleveren. 
Al ruim veertig jaar zijn er ieder 
jaar organisatieleden die het 
evenement een warm hart toe-
dragen.

Het dagelijks bestuur bekijkt 
alle bestuurlijke informatie en 
geeft deze een update. Er wordt 
een begroting vastgesteld en 
de doorlopende zaken worden 
in de gaten gehouden. Iedere 
commissie krijgt als taak om een 
jaarplan te maken en zo de rest 
van de organisatie een kijkje in 
de keuken te geven van wat ze 
van plan is.  

NOVEMBER

2017
• Vooruitkijken

• Jaarplan presenteren

• Jaaragenda maken

• Draaiboek vastleggen

• Officiële instanties 

benaderen

• Prijzen opvragen

• Goedkeuring begroting

• Materialen checken

Het thema is vastgelegd, of-
wel… er komt geen thema! 
Pinksterfeesten Nistelrode krijgt 
dit jaar zelf de focus. Een mooie 
gelegenheid om eens met de le-
zers van de Pinksterkrant te de-
len wat er allemaal in de keuken 
van de organisatie gebeurd.

Ook tijdens de Pinksterdagen, 
tijdens het evenement kun je via 
online media volgen wat er al-
lemaal gedaan wordt tijdens de 
dagen.

In juni 2017 werd geëvalueerd, er werd afscheid genomen 

van de leden die te kennen gaven ermee te stoppen 

en de tips en tops van editie 2017 gingen mee naar de 

vergadering die gepland staat in oktober; de maand dat 

de organisatie voor het eerst bij elkaar gaat zitten om 

voorbereidingen te treffen voor editie 2018. 

Tijdens het zomerreces zijn er al mensen enthousiast 

gemaakt om de organisatie te komen versterken, zij 

worden van harte welkom geheten. Zij stellen zich voor en 

geven allemaal persoonlijk weer waar hun interesse ligt. 

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380

www.vanmook.echtebakker.nl

Tramstraat 17 - 5388 GE Nistelrode - 0412-611282

Kerkstraat 9 - 5476 KA Vorstenbosch - 0413-363645

www.slagerĳ vdtillart.nl

Van Mook

De Echte Bakker

Laar 80a - 5388 HK Nistelrode - 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

www.ceelengroentefruit.nl

Nistelrode

De eerste vergadering en nieuwe leden

Dit jaar is Rob van Sleeuwen als nieuw lid aangeschoven en in april 2017, een maand 

voor de Pinksterfeesten plaatsvonden, zijn Bas van der Heijden en Archel Kerkhof 

aangesloten;  zij hebben dus al een idee wat hen dit jaar te wachten staat. 

De vergadering is altijd op de eerste woensdag van de maand en in oktober tijdens 

die eerste vergadering wordt de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Ieder 

organisatielid vertelt persoonlijk waar zij de aandacht komend seizoen naar uit wil laten 

gaan.  Het lid kiest een commissie waarin zij zitting wil nemen, waar bij de selectie van 

zo’n nieuw lid natuurlijk al een beetje naar gekeken wordt. Ook brainstormen we over 

het thema en sluiten de vergadering op tijd om zo nog ruim de tijd te hebben om ‘na te 

buurten’, of beter ‘bij te buurten over en na de mooie zomer.’
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my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

Allround 
haarstudio

Haarstudio  Hebbess
Hoogstraat 18 

5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alleen op afspraak

SCHILDERWERKEN

S

Kievitweg 8, 5388 HA Nistelrode

Tel. 0412 - 611798

De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode

Telefoon 0412-613000

JAN 

HERCKENRATH

DIERENVOEDERS

NISTELRODE

0412611088

Boekweitstraat 18

5388 CB Nistelrode

06-40660529

DECEMBER

2017
De laatste maand van het jaar 
staat in het teken van voorberei-
ding zodat er in januari aan de 
slag gegaan kan worden met de 
sponsorronde en ook de inschrij-
ving voor de braderiekraamhou-
ders staat op het programma.  
Voor de sponsorronde gaat het 
dagelijks bestuur aan het werk, 
voor de braderie inschrijving de 
commissie braderie; beide in  
samenwerking met de commis-
sie PR.
Er komen formulieren, het 
sponsorbestand moet actueel 
zijn en met alle nieuw gestar-
te ondernemers aangevuld. En 
de ondernemers worden geïn-
formeerd dat de organisatie de 
rode Pinksterfeestenjassen weer 
tevoorschijn haalt, zodat alle 
leden goed herkenbaar met de 
formulieren op pad gaan. Niet 
alleen via een mailtje, maar met 
een bezoek aan de ondernemers 
zodat ze persoonlijk de sponso-
ren kunnen bedanken.
De commissie Braderie gaat di-
gitaal werven en bekijkt met de 
commissie PR naar het digitale 
inschrijfformulier en de infor-
matie voor de braderiekramen 
zodat het allemaal volgens de 
regels van de algemene voor-
waarden en privacy policy ver-
werkt wordt. Hierna komen de 
secretaris en penningmeester 
om de hoek kijken, zodat het 
ook allemaal in de boekhouding 
klopt. Een geoliede machine die 
laat zien dat het evenement wel-
iswaar door vrijwilligers gerund 
wordt maar dit zijn zeker geen 
amateurs!

1
JANUARI

2018
We zijn los
 
De heren van de commissie Bra-
derie zijn druk in de weer ge-
weest met de inschrijving. Wan-
neer het formulier online gaat 

op 1 januari 2018 dan is meteen 
duidelijk dat een aantal kraam-
houders er op zit te wachten.

Gelukkig kunnen we ook dit jaar 
weer veel ondernemers uit Nis-
telrode op de braderie vinden. 
Ook stichtingen en verenigingen 
maken graag gebruik van de 
mogelijkheid om wat extra geld 
te verdienen voor hun club.

Het inschrijfsysteem werkt auto-
matisch, maar dat wil niet zeg-
gen dat de commissie braderie 
op haar lauweren kan rusten. 

Ook zij gaat mee op pad om 
sponsoren te werven.

Voor Archel Kerkhof en Rob van Sleeuwen begon het harde 
werken al vroeg in het seizoen. Archel heeft editie 2017 vanaf 

de zijlijn meegekeken vanuit de commissie Braderie, terwijl hij de 
handen uit de mouwen stak waar hij kon. 

Toch zijn Rob en Archel beide nieuw lid van de commissie 
Braderie en hebben zij zich in het diepe gestort. 

Zij gingen voortvarend volgens het draaiboek aan de slag 
en hebben ervoor gezorgd dat de aanmeldingen van de 

kraamhouders al vroeg binnen stroomden, waardoor ook dit 
jaar weer een goed gevulde en erg gevarieerde braderie zal 

plaatsvinden op zondag en maandag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Commissie Braderie

Archel K
erkhof

Rob van Sleeuwen

    www.denboekhouder.nl
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Aannemersbedrijf Ron van Roosmalen
Aannemersbedrijf Van de Beeten
Autoschade Gebr. van Oort
Baderie Bevers/Installatietechniek
Benelux Tyres
Bernheze Media
Bloemengroothandel A. Lindhout
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Bouwmateriaalhandel Bevers BV
Brienen Groenprojecten BV
Bumper Centre
Daan Ambachtelijke Schilderwerken
Danaque Haarstudio
Diervoeders Jan Herckenrath

Finovion
Firma van de Wetering Grond- en Loonwerk
Fransen Accountancy & Advies
Fysiotherapie Reyniers
Gemeente Bernheze
Gracy
Haarstudio Hebbes
Harry Robben keukens en montage
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens
Installatiebedrijf Tiny Loeffen
Installatiebedrijf Van Dinther
Joan Schilderwerken
Josse Timmerwerken
Juice BV
Leon Kerkhof Tuinaanleg
Lijmbouw Van Oort
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
Meubel- en interieurspuiterij J.W.J. van Roosmalen B.V.
My Sistr
Raved Musthaves
Rijschool Nistelrode
Salon van Dinther
Smits Ontwerpen
Thijs van der Lee Timmerwerken
Ton van Rooij Grondwerken

Toon Ambachtelijke Schilderwerken
Van de Ven internationaal transport
Van Oort-Van der Meer administratiekantoor
Van Uden Bouwservice BV
Venwico Schilderwerken
Verbakel Lijmwerken
Verwijst Zonweringen
Waardse Trading
Wolletjes
WTI Installatiewerk

2Wow
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Autoschade Nistelrode
BBQEnzo.nl

C. van der Ven (grond, sloop en straatwerk)
Caffero Event Fireworks
Conscius Sports
Creatief & Lekker
Crisjan van Kessel Timmerwerken
Delissen Koeriersdiensten
Dio/TheReadshop

15
JANUARI

2018

Sponsoren 

Alle deuren weer open

De penningmeester en de voor-
zitter hebben samen alle bud-
getten vastgesteld, maar om dit 
budget uit te kunnen geven is er 
nog een fl inke taak te verrich-
ten. Het sponsorbezoek staat op 
het programma. 

Drie zaterdagen op een rij gaan 
de leden in tweetallen op pad. 
Ook zijn er leden die beter door-
deweeks tijd vrij kunnen maken. 
Het is elk jaar weer spannend of 
het evenement ondersteuning 
krijgt, want ook al leeft het voor 
de organisatie al in januari, voor 
de meeste ondernemers is het 
Pinksterweekend nog een ver-
van-mijn-bed-show. 

06-53909951

SPONSOREN BEDANKT
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De juiste plek om te wonen
of te werken.

Bij Bernheze makelaars & adviseurs 
doen we ons 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 en te luisteren
naar de mensen erachter.

ʼt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nistelrode - 06 48546757 - info@creatiefenlekker.nl

www.creatiefenlekker.nl - facebook.com/creatiefenlekker

Specialist in chocoladeworkshops

HANDELSONDERNEMING

BEDRIJFSWAGENS 

MACHINES - HEFTRUCKS - TRACTOREN

Lilian 

el.: (0412) 61 36 87

Maxend 50B - 5388 TX Nistelrode
0412-613687 - 06-22384013

info@gerritsbedrijfswagens.nl - www.gerritsbedrijfwagens.nl

Bedrijvenweg 10 - 5388 PN Nistelrode

0412-613 023 - jvroosmalen@home.nl

www.interieurspuiterijvanroosmalen.nl

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 

overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 

Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Drukkerij Buuts
Haerkens Timmerwerken
Handelsonderneming Gerrits
Hanegraaf verhuur en ballondecoratie
Heerkens Groente en Fruit
Jacobs & Jacobs

John van Dijk Timmerwerken
Jos van der Heijden Loaderverhuur
Just Be
Lipsgroen
Mink van den Brink Auto’s
Podotherapie van den Heuvel
Rietdekkersbedrijf Mark de Laat
RWP audio & lighting
SKINFO
Tegelboerderij
Tom Verbakel Bouw en Timmerwerken
V & B Afbouw
Van de Wijgert Verhuur en Verkoop
Van der Lee staalbouw
Van Driel vervoerservice
Van Schijndel Tegelhandel
Vitaro
Willy van Eert Schildersbedrijf

A&R Infra
Autobedrijf Langens
Axitraxi
Bevers Steencentrum
Carwash Nistelrode
Cor van Schaijk aann. & transport mij
Crommenacker Automobielen
De Graauw
De Lindenhoeve
De Lorijn Horeca Exploitatie
Dierenvriendjes
Elektrototaalmarkt.nl
G. Hermes Machinale Houtbewerking
Govers Waterservice
Hanenberg Wegenbouw
Intense feel good - look amazing
Mecabo Meatservice
P.A.M. van Kessel Bouwbedrijf 
Prince Helicopters
Van Den Elzen Transport
Van Liempd Tuin en Parkmachines
Actemium
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Instra BV
OOvB
Reser Robot Technology
Ambachtelijke slagerij van den Tillart
Beveiligzeker

Ceelen Groente en Fruit
Expert Ben van Dijk
Fietsplus Rini
Kling Brandbeveiliging
Maas & van Oss
Opslagunit.eu
Sherpa Miniloaders
Van Mook de Echte Bakker
Heerkens Openhaarden & Kachels
Jumbo Nistelrode
M2E outdoor
Strijbosch BV
Rabobank Oss Bernheze
Wolbert Fysiotherapie
Bas Raaijmakers Sierbestratingen
Arjan Smits Montage
Excellent Catering
Geurts Mengvoeders
Mario Supersize.nl

Marya Schoenmode
Rivez/Regiobank
Schoonmaakbedrijf S.I.S.
Tekenburo Verkuylen
Tousain Catering Service
Van Tilburg Mode en Sport
Van Tilburg Online
Van Erp Metaaldraaierij
Aannemersbedrijf Thijssen
Hoogstede Optiek
‘t Pumpke
‘t Tramplein

‘t Tramstation
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
De Eeterij
Eetcafe ‘t Laar
Partycentrum ‘t Maxend
Rainbow Centre
Winners Café
Wok en Go MayDay

Jumbo Wiegmans Heesch

Jumbo Nistelrode
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15
FEBRUARI

2018
Na de sponsorronde neemt ie-
dereen het er even van. Dit 
zorgt dat naar maart toegeleefd 
wordt. Even uitblazen van een 
drukke tijd, maar niet stilzitten. 
Terwijl de sponsorformulieren 
uitgewerkt worden krijgen we 
een beeld hoe het er voorstaat 
met de inkomsten. 

Het begin is er en we gaan 
weer verder met organiseren. 
We hebben sponsoren, dus het 
evenement kan doorgaan. Dit 
betekent voor de desbetreffen-
de commissies artiesten vast-
leggen, organisaties vastleggen, 
contact opnemen met de ker-
misexploitanten en de braderie 
kraamhouders reageren we op 
hun aanmelding. De vrijwilligers 
kijken allemaal naar hun eigen 
agenda. Per commissie maken 
ze tijd, wanneer hen het schikt. 
Tijdens de vergaderingen ge-
ven ze de voortgang door. Deze 
maand kunnen ze zich zo druk 
maken als ze willen. 

7
MAART

2018
Kermisexploitanten

Wist je dat de kermisexploitan-
ten van Bernheze ook een pro-
motiecommissie hebben? 
De commissie PR gaat elk jaar 
rond februari in contact met de 
kermisexploitanten. De promotie-
commissie bestaat uit Marcel van 
der Veen, Berrie Ketelaars en Thijs 
van Kessel. Zo houden de ker-
misexploitanten contact met de 
gemeentelijke instanties en over-
leggen ze over allerlei dingen. 
In samenwerking met DeMooi-
BernhezeKrant zorgen ze dat er 
steeds aandacht besteedt wordt 
aan de kermissen in Bernheze. 
Ook blijven de exploitanten op 
de hoogte van het wel en wee 
van de verschillende kernen in 
Bernheze en het evenement 
Pinksterfeesten Nistelrode. Veel 
kermisexploitanten komen al 
tientallen jaren in Nistelrode, 
waar een aantal gezellige tradi-
ties ontstaan is. Elk jaar worden 
kermischeques beschikbaar ge-
steld voor leuke acties, zoals de 
familie Cameron Kortsmit van de 
cakewalk: zij stelt al jaren twee 
dagkaarten beschikbaar voor de 
winnaars van de Jeugdloop.  

Canadabaan 20

5388 RT  Nistelrode

0412-612830 

info@klingbrandbeveiliging.nl

www.klingbrandbeveiliging.eu

WWW.KLINGBRANDBEVEILIGING.NL             0412-612830

Delst 8-A  

5388 EG Nistelrode 

0412-612830 (keuze 2) 

info@klingopleidingen.eu

www.klingopleidingen.nl 

Pinksterfeesten kunnen we niet verzetten, maar misschien is jouw evenement wel te 

verzetten en kunnen we elkaar versterken in het organiseren. Zo ging de organisatie 

ook aan tafel met De Dûrzakkers.  

 

De datum van ons evenement, daar kunnen we niets aan doen. Pinksteren ligt de 

komende tientallen jaren vast voor Pinksterfeesten Nistelrode. We hopen natuurlijk dat 

andere organisaties rekening houden met ons weekend, waar wij, door onze naam, 

‘Het komt zoals 

het komt en dat is goed’

Samenwerken

niet vanaf kunnen wijken. Wil je echter tijdens 

Pinksteren jullie festival, feest of evenement 

organiseren? Denk dan eens aan samenwerken.  

 

Een mooi voorbeeld is de muziekkapel die met 

haar Muziekkapellenfestijn verhuisd is naar 

Pinksterfeesten Nistelrode. De Dûrzakkers 

vieren feest tijdens de Pinksterfeesten 

met haar collega-muziekkapellen op het 

Muziekkappellenfestijn. 

Wij als organisatie staan er altijd voor open om 

te kijken hoe we met andere organisaties de 

handen ineen kunnen slaan. Neem het dus mee 

in je bestuursvergadering of leg het in bij het 

bestuur. Wij denken graag met jullie mee. In 

een samenwerking kunnen de kosten eventueel 

gedeeld worden, en elkaars publiek zeker! 

Heb je interesse of goede ideeën? 

Laat het ons horen.

Of stuur een mail naar 

info@pinksterfeestennistelrode.nl. Wie weet 

gaan we in het nieuwe jaar samen aan de slag.

Kalender

zondag

9 juni
maandag
10 juni
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4
APRIL

2018
Allemaal contact

De organisatie zet een tandje bij 
want het is zo weer mei. Dit jaar 
vinden de Pinksterfeesten plaats 
van 19 tot en met 22 mei. De 
commissies onderhandelen met 
én informeren hun leveranciers 
over de stand van zaken. Iedere 
commissie heeft in deze weken 
wel een aantal afspraken af te 
handelen.

De techniek

Er wordt contact gelegd met Ad 
van der Heijden en Joeri Pennings 
die alles op het gebied van elek-
triciteit weten. Ad heeft al vele 
jaren de handen uit de mouwen 
gestoken tijdens de Pinksterda-
gen, maar heeft inmiddels hulp 
gekregen van de 20-jarige Joeri. 

Beide hebben een goede kennis 
van zaken wat betreft alles dat 
te maken heeft met elektrotech-
niek op het terrein van Pinkster-
feesten Nistelrode. De organi-
satie is heel blij met deze twee 
heren die zorgen dat de enorme 
bulk aan stroom als een tierelier 
door de kabels loopt.  

‘evenement 

succesvol 

door 

contacten’

Alle 100 kraamhouders geven 
door of ze wel of geen stroom 
nodig hebben en zo ja hoeveel. 
De commissie Braderie moet dus 
goed op de hoogte zijn van de 
wensen van de kraamhouders, 
waarmee Ad en Joeri aan de slag 
gaan. Een precies werkje want 
zondagochtend 20 mei staan er 
100 kraamhouders die allemaal 
tegelijk aan de slag willen. Maar 
flexibel als ze zijn, weten Ad en 
Joeri altijd op ad hoc situaties in 
te spelen en dat is voor de orga-
nisatie van onschatbare waarde.

MEI

2018
Vier weken 

Vanaf vier weken vooraf aan 
het evenement vergaderen we 
elke woensdag. We nemen het 
draaiboek door of iedereen op 
schema loopt en Thijs van Kes-
sel, kermismeester van de ge-
meente Bernheze, komt langs 
om alles even te checken en 
laat zich geruststellen dat we al-
les onder controle hebben. We 
plannen de activiteiten als het 
zetten van de verkeersborden en 
de spanframes op de invalswe-
gen en ook de opslag wordt na-
gekeken op nieuwe materialen.  

Het plaatsen  van de spanframes 
langs de A50 gebeurd in samen-
werking met sponsoren; 

De organisatie wordt het liefst via de mail benaderd 
en er is een telefoonnummer actief per 1 maart. 

Op 06-12510535 kunnen instanties de organisatie bereiken. 
Omdat we het allemaal naast ons werk doen, als vrijwilliger, 

werkt men het liefst met mailverkeer via info@pinksterfeestennistelrode.nl. 
Dit geeft de mogelijkheid om te reageren als het moment daar is, 

hopende dat de mensen met hun vragen even kunnen wachten op een 
antwoord. De organisatie heeft een servicegerichte instelling binnen de 

mogelijkheden per organisatielid.

06-12510535 info@pinksterfeestennistelrode.nl

Reginald en Bas hebben de contacten naar de organisatieleden 
beide kanten op. Zij krijgen de ingevulde formulieren, verwerken 
die naar de pr voor media-aandacht én naar de sponsoren door 

middel van een factuur. Als secretaris notuleert Reginald 
de vergaderingen en stroomlijnt het mailverkeer, 

penningmeester Bas heeft zijn handen vol aan de financiële 
zaken, die hij met grote precisie uitvoert.

Reginald von Piekartz

Commissie Sponsoren

Bas van de
r 

Heijden
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De Oude Ros 30

5388 PM Nistelrode

0412-611503

06-51520103

info@lijmbouwvanoort.nl

H A A R S T U D I O

Menzel 31

Tussen Uden en Nistelrode

0412-480836

www.danaque.nl 

info@danaque.nl

www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Wij wensen u fijne Pinksterfeesten!

Kerkveld 69 - 5388 RH – Nistelrode -

www.faara.nl

to do lijstje

Brandveiligheid, HACCP, 

onze regelgeving

Braderiebestand 
up-to-date maken

Opstellen begroting 

nieuwe jaar

Aanvragen offertes voor krant

Politie / Brandweer / Ambulance 

benaderen voor Veiligheidsplein

Inschrijfformulier 

op website zetten

Benaderen verenigingen voor 
vrijwilligerswerk

Aanschrijven kraamhouders 

voorgaande jaren

Sponsoren benaderen

Contact opnemen met vrijwilligers voor verkeersregelaars
Dranghekken ten behoeve van Pinksterloop en Braderie 

vastleggenParcoursindeling globaal 
vastleggen

Overleg AV Oss ‘78 

Pinksterloop

Verzekering afsluiten

Benaderen mediakanalen

Plan kindermuntjes gereed

Portofoons controleren

Omkleedruimte (tent) en tafels en stoelen regelen

Foto maken van de Stichtingsleden 
t.b.v. de Pinksterkrant

Bestellen T-shirts vrijwilligers

Lijst gemeente opvragen in 

verband met kinderkaartjes en 

parkeerkaarten

Spanframe langs A50 plaatsen

Appels en peren bestellen voor Pinksterloop

Flesjes water organiseren

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode

0412 612221

info@autobedrijf-timmermans.nl

www.autobedrijf-timmermans.nl

Centrale post in ‘t mediahuys
De centrale post is midden op het parcours op Laar 28 in Nistelrode. Bernheze Media stelt 

een gedeelte van haar locatie beschikbaar voor de Pinksterfeesten. Dit is een enorme luxe 

voor de organisatie, want de simpelste dingen zijn hier voorhanden en hoeven niet bij 

derden geregeld te worden. Zoals water, wifi, elektriciteit, een toilet en kleedruimte voor 

de artiesten. Maar wat dacht je van een keuken met een fornuis zodat er goed gezorgd 

kan worden voor de organisatie. 

Dit alles natuurlijk slechts in een gedeelte van het bedrijfspand, want Bernheze Media 

heeft gewoon direct na de Pinksterfeesten DeMooiBernhezeKrant die huis-aan-huis 

bezorgd wordt op woensdag in heel Bernheze. 

Deze mooie Pinksterkrant en onze website zijn ook gemaakt door Bernheze Media. 

Doordat Rian van Schijndel, mede-eigenaar van Bernheze Media, in de commissie PR van 

de organisatie zit, kunnen we ook gebruikmaken van de kennis van het mediabedrijf. 

De organisatie is blij met deze locatie 

voor de centrale post en bedankt Rian en Heidi 

dan ook hartelijk voor hun gastvrijheid.

ZATERDAG

19
MEI

ZONDAG

20
MEI

MAANDAG

21
MEI

DINSDAG

22
MEI

WELKOM ! 

GRATIS

TOEGANG

BRADERIE PANNAPLEIN

WWW.PINKSTERFEESTENNISTELRODE.NL

bedrijven in Nistelrode die ons 
evenement steunen. Maar ook 
bedrijven die mede ervoor zor-
gen dat het materiaal weer in 
orde is. 
Ook gebruiken we Nisseroise 
bedrijven bij het maken van de 
pr-materialen en de aankleding 
van het parcours. Deze bedrijven 
zien de commissie PR vele ma-
len verschijnen. En ‘t Mediahuys 
is de laatste week omgebouwd 
naar centrale post.

VRIJDAG

18
MEI

Het Pinksterweekend start van-
daag. De laatste puntjes gaan op 
de i . Wanneer het draaiboek af-
gelopen week goed gevolgd is, 
dan is er vandaag een rustdag; 
want de komende dagen wordt 
er bijna non-stop doorgegaan.

Feesttent Kermis Nistelrode 
heeft vanavond DJ Menno die 
deze avond warmdraait - een 
uurtje - daarna gaat ie los.  

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 

overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 

Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Communicatie

werkt
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ZATERDAG
19
MEI

7.30 uur: 
Opbouwen
Het is zover: de organisatie gaat 
los, de komende vier dagen staat 
elk organisatielid van ‘s morgens 
tot ‘s avonds klaar voor het eve-
nement Pinksterfeesten Nistelro-
de. Deze morgen verzamelen de 
vrijwilligers die vandaag de han-
den uit de mouwen steken bij de 
centrale post. De taken worden 
verdeeld en iedereen gaat vol-
gens het draaiboek aan de slag. 
Alle spullen worden vanuit de 
opslag naar de centrale post ge-
bracht en deze wordt ingericht. 

Op straat starten de werkzaam-
heden aan de geluidsinstallatie 
die over het hele parcours moe-
ten hangen voor calamiteiten.  
De mensen van de techniek ne-
men hier ook meteen de vlagge-
tjes mee op hoogte. 
‘s Middags eten we met z’n allen 
en werken toe naar de Pinkster-
loop voor volwassenen en kids.  
Na het eten staat het draaiboek 
nog vol tot 17.00 uur met be-
langrijke taken. Hierna gaat ie-
dereen aan de slag voor de Pink-
sterloop waarvoor de inschrijving 
om 17.15 uur start.

13.00 uur:
Sponsortasje
Maar voor de Pinksterloop kan 
beginnen is daar die belangrijke 
taak: de sponsortasjes moeten 
gevuld worden. Jaren geleden 
werd een extra detail aan de 

� nish toegevoegd. Alle lopers 
krijgen bij de � nish een tasje 
van Van Tilburg Sport met leuke 
items erin gesponsord door on-
dernemers. Meteen na de lunch 
worden er ruim 400 Van Tilburg 
tasjes gevuld. (pagina 14). 

De techniek gaat door met aan-
sluiten van stroomkasten, er 
word nog van alles opgehaald, 
opgehangen en klaargezet op 
allerlei fronten voor de Pinkster-
loop, de braderie zondag of par-
keerbeleid. 

14.30 uur:
Als jouw kind niet op school zit 
in Nistelrode, maar wel in Nistel-
rode woont en de leeftijd heeft 
van vier tot twaalf jaar, dan kun 
je de stempelkaart ophalen op 
zaterdag 19 mei tussen 14.30 en 
16.30 uur bij het Mediahuys op 
Laar 28. (pagina 17). 

15.00 uur:
We gaan even zitten, kof� e en 
een snack - want eten kan pas 
weer om 20.30 uur - en de ta-
ken worden verdeeld voor zover 
het draaiboek nog niet duidelijk 
is. Even kletsen, ontspanning… 
en door. 
Omkleedtenten klaarzetten voor 
de lopers, fruit en water naar het 
parcours en de ingepakte tasjes 
naar het parcours. Kof� e zetten 
voor de vrijwilligers van de Atle-
tiekvereniging AV Oss ’78. En de 
Pinksterloop kan beginnen. 

Na de Pinksterloop eten we met 
de organisatie om ook de dag 
van morgen even kort door te 
spreken. Niet vooruit te plan-
nen, maar zeer waarschijnlijk is 
er voor enkele leden nog energie 
over om de terrassen en de ge-
zelligheid te gaan ‘inspecteren’…

Horeca
De horeca staat er goed op deze 
dagen. Alle vitrines gevuld, keu-
kenapparatuur draait op volle 
toeren en de obers en serveer-
sters hebben er zin in. 
Bij Feesttent Kermis Nistelrode
is vanavand Velvet Roses en 
Feest DJ Flow. Café Zaal ‘t 
Tramstation wordt op z’n kop 
gezet door Leon Vughts.

Berghemseweg 13 - 5388 PT Nistelrode
transport@corvanschaijk.nl - www.corvanschaijk.nl

Rob Geurts heeft in de 
commissie Sport een vrijwlliger 

die hem versterking biedt; 
Rob van der Lee. 

Zij hebben de Pinksterloop 
onder hun hoede in 
samenwerking met 
atlethiekvereniging 

AV Oss ’78. Dit jaar organiseren 
ze ook een panna-toernooi op 

het Regiobank Panna Plein. 

Commissie Sport

Vliegeniersstraat, 9
5405 BH Uden
0413 257 575
info@reser.nl

www.reser.nl

Rob Geurts

SPONSORTASJE UITDELEN

OPBOUW PINKSTERLOOP

EVEN KLETSEN, 
ONTSPANNING. . .

EN DOOR
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Govers Waterservices;

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
info@goverswaterservices.nl  
www.goverswaterservices.nl

06-27 50 62 80
0412-61 29 27 
0412-63 19 70

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

• Waterfl essen, thuis en op 
kantoor

• Levering, installatie 
 en onderhoud
• Waterontharders 

• Waterkoelers
• Benodigdheden;  
 zoals zout, fi lters etc. 

(ook voor Amerikaanse 
koelkasten) 

pinksterloop
Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode vindt op zaterdag 19 mei de 
Pinksterloop plaats. De Pinksterloop wordt georganiseerd in samen-
werking met AV Oss ’78 en maakt deel uit van het Maasland Run 
Classic circuit 2018. De loop is voor iedereen toegankelijk. Dus of 
je nu een geoefende sporter bent of niet, je kunt gewoon meedoen. 

Volwassenen kunnen kiezen uit 
twee afstanden: 5 of 10 kilome-
ter. Jeugdige hardlopers vanaf 13 
jaar mogen meedoen aan de 5 ki-
lometer. Speciaal voor de jongste 
hardlopers is er een jeugdloop: 
1.100 meter voor jongens en 
meisjes tot en met 9 jaar en 1.650 
meter voor 10- tot en met 12-ja-
rigen. Er wordt gezorgd voor iets 
te drinken, een appel, een leuke 
attentie en een mogelijkheid tot 
omkleden.

Na afloop van de wedstrijd is er 
een prijsuitreiking. Behalve prij-
zen voor de top drie van elke af-
stand, is er dit jaar, vanwege het 
25-jarig jubileum van MrC, ook 
een speciale jubileumprijs. De 25e 

finishers op de 5 en de 10 kilometer ontvangen een functioneel hard-
loopshirt met een leuke opdruk. Het jubileumshirt kan ook worden 
besteld. Dat kan bij elke MrC-wedstrijd of door een mail te sturen 
naar info@maaslandrunclassic.nl onder vermelding van je naam en de 
gewenste maat. Het shirt kost € 20,-.

Maasland Run Classic circuit 2018
Van Tilburg Loop - Conscius Sports

De Dûrzakkers - EHBO - Afrit 15
Rabobank - Govers Water Services

De jeugdloop start om 18.15 uur. De 5 en de 10 kilometer starten om 
19.00 uur. Inschrijven voor de pinksterloop kan vanaf 17.15 uur bij 
Van Tilburg Sport. De kosten voor deelname aan de 5 en de 10 kilo-
meter bedragen € 4,-. Deelname aan de jeugdloop kost € 1,-. 
Meer informatie over de pinksterloop en het Maasland run Classic 
circuit 2018 is te vinden op www.maaslandrunclassic.nl en op 
www.avoss78.nl. Op die websites zijn ook alle uitslagen, foto’s en het 
tussenklassement te vinden.

kinderparadijs
Een geweldig terugkerend gewaardeerd item van de braderie is 
het Van Tilburg Kinderparadijs en al jaren gesponsord door Van 
Tilburg Mode & Sport. In de eerste jaren altijd op het parkeer-
terrein achter de modewinkel Van Tilburg. Sinds enkele jaren is 
het parkeerterrein aan de Beekgraaf de locatie voor dit gezelli-
ge speelparadijs. 

Luchtkussens en terras
Kinderen kunnen zich hier uren vermaken op de luchtkussens, 
speeltoestellen en ieder jaar zijn er verrassingskussens of zelfs 
een ballenbak. Deze bemande luchtkussens zijn een parade-
paardje van pinksterfeesten Nistelrode, want de kinderen kun-
nen er geen genoeg van krijgen.

Voor de ouders, grootouders 
en iedereen die zin heeft om bij 
te komen is er het terras van 
partycentrum ’t Maxend met 
gezellige artiesten op het po-
dium. Extra gezelligheid  komt 
er door de muziekkapellen die 
hier op zondag het Muziekka-
pellenfestijn organiseren. De 
zon die meestal schijnt tijdens 
pinksterfeesten Nistelrode, is 
ook verantwoordelijk voor de 
extra sfeer die vaak te proeven 
is op dit evenement.

Martje Hartje & Bibi Bril komen 
tijdens pinksteren naar Nistelrode om alle kinderen te verma-
ken. Iedere dag maken zij weer de gekste avonturen mee en die 
delen ze graag met jullie! Op een leuke en interactieve manier 
nemen ze de kinderen mee op avontuur in hun minitheater. Met 
Martje en Bibi kun je je uren vermaken.

Marielle Dams komt al vele jaren met haar grote schminkkist 
en een team aan enthousiaste schminkers de kleintjes, geheel 
kosteloos, schminken als echte piraten, tijgers, vlinders of andere 
mooie creaties. 

Ook voor de dierenliefhebbers is er het team van Agrarische kin-
deropvang De Dierenvriendjes, die met echte boerderijdieren bij 
het Kinderparadijs staan. Daar kan je echt de dieren knuffelen. 

INSChRIjVEN PINKSTERLOOP

DRINKEN KLAARzETTEN

zaterdag
19
mei

17.30 uur: 
Pinksterloop

De loopt vindt plaats op zater-
dag 19 mei. Inschrijven kan van-
af 17.15 uur bij de ingang van 
Van Tilburg Sport (hoek Weijen/
Heuvelstraat). De jeugdloop start 
om 18.15 uur. De vijf en tien ki-
lometerloop start om 19.00 uur. 
Voor mogelijkheid tot omkleden, 
drinken, een appel en een leuke 
attentie wordt gezorgd.
Stichting pinksterfeesten organi-
seert al jaren de loop in samen-
werking met AV Oss ’78 en de 
afstanden maken onderdeel uit 
van de Maasland run Classic 
en sinds dit jaar ook een van de 
lopen van Van Tilburg Mode & 
Sport.

Jeugdloop 

Inschrijven 17.15 uur
start 18.15 uur 

1.100 meter 
jongens meisjes

tot en met negen jaar

Jeugdloop 

Inschrijven 17.15 uur
start 18.30 uur 

1.650 meter 
jongens meisjes

10 tot en met 12 jaar

Pinksterloop volwassenen

Inschrijven 18.00 uur
start 19.00 uur 

5 en 10 km

Applaus
Het is ieder jaar een bijzondere 
prestatie van de jeugd, jongeren 
en volwassenen die aan de start 
verschijnen van deze loop. Zij 
kwamen van de bank af, stop-
ten met winkelen, wachtten met 
barbecueen; zij deden hun sport-
kleding aan en kozen ervoor om 
eerst nog maar een sportieve uit-
daging aan te gaan. 

En dan gaan ze lopen en het is zo 
ongelooflijk leuk dat ook langs 
het parcours veel mensen staan 
te kijken, die aanmoedigen, klap-
pen en roepen. Een mooie opste-
ker voor de vele lopers.
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Maatwerk in Mengvoeders.
Ook voor uw bedrijf!

De Oude Ros 26
5388 PM Nistelrode

www.geurtsmengvoeders.nl
info@geurtsmengvoeders.nl

_Geurts:Basis adds PlattePost 06  06-01-11  09:19  Pagina 1

zondag
20
mei

6.00 uur: 
‘t is vroeg beginnen

De kramen worden gebracht 
rond 6.00 uur en meteen recht-
gezet door vrijwilligers: een zwa-
re taak. Ook de containers wor-
den allemaal over het parcours 
verdeeld. De uitgifte van de 
zeilen en klemmen wordt klaar-
gemaakt en de penningmees-
ter staat paraat voor als er zich 
nog nieuwe kraamhouders mel-
den die op de bonnefooi naar 
Nistelrode gekomen zijn. Is er 
plaats en hebben ze geen con-
currerende producten bij zich? 
Dan krijgen ze nog een plek.  
Daarnaast zijn er nog tal van ta-
ken die tot 10.00 uur de kans krij-
gen om afgevinkt te worden. De 
vrijwilligers in de keuken maken 
om 8.30 uur een heerlijk ontbijt 
klaar voor de leden die om 6.30 
uur begonnen zijn. De leden ko-
men om beurten van het ontbijt 
genieten, want vanaf 7.00 uur 
komt er een stroom van kraam-
houders die met hun vragen 
en plaatsbevestiging begeleid 
worden naar hun standplaats.  
En zo komen,  voor de start van 
het evenement om 10.00 uur, 
alle puzzelstukjes bij elkaar waar 
we de afgelopen maanden zo 
vaak voor vergaderd hebben, op 
afspraak zijn geweest, gemaild 
en gebeld hebben. 

9.30 uur: 
helikopter

De helikopter van prince Heli-
copters zorgt dat onze gemeente 
van grote hoogte bekeken kan 
worden. Aan de poort van het 
parcours op Weijen, tegenover 
ijs- en lunchcorner Chill, is een 
zijstraatje waar de kaartverkoop 
voor de helikopter is en waar de 
helikopter omhoog gaat, Eer-
ste en Tweede pinksterdag om 
10.00 uur precies. De kaartver-
koop start om 9.30 uur.

10.00 uur: 
De Dûrzakkers

Muziekkapel de Dûrzakkers zal 
dit jaar wederom de handen 
weer flink uit de mouwen steken 
tijdens pinksterfeesten Nistelro-

de. Voor de vierde keer wordt 
er in goede samenwerking met 
stichting pinksterfeesten Nistel-
rode een gezellig muziekspekta-
kel georganiseerd!
De volgende clubs uit de regio 
zullen op het podium verschijnen:
- Jeugdorkest van Fanfare 
 St. Lambertus uit Nistelrode
- De pierenblazers uit Vorsten-

bosch
- De Bonte Bende uit Oss
- De Kepkes uit rosmalen
- ‘t Kumt wel uit Hees-

wijk-Dinther
- Hartnekkig tog uit Oss
- Hoempa Matata uit Veghel
- Nie te Geleuve uit Heesch

Natuurlijk zal muziekkapel de 
Dûrzakkers Eerste pinksterdag 
te horen zijn op het podium bij 
de kruising bij Van Tilburg Mode. 
Ook zijn de Dûrzakkers erbij tij-
dens de pinksterloop om de 
hardlopers aan te moedigen met 
een muzikale ondersteuning!

Kinderparadijs

Vanaf 10.00 uur is het kinder-
paradijs geopend met mooie 

luchtkussens, schmink en inter-
actief kindertheater door ‘Martje 
Hartje’.

Schmink
Mariëlle Dams komt al vele ja-
ren met haar grote schminkkist 
en een team aan enthousiaste 
kunstenaars de kleintjes koste-

loos schminken als echte piraten, 
tijgers, vlinders of andere mooie 
creaties.

Martje hartje en Bibi Bril

Martje Hartje en Bibi Bril komen 
tijdens pinksteren naar Nistelro-
de om alle kinderen te verma-
ken. Iedere dag maken zij weer 
de gekste avonturen mee en die 
delen ze graag met jullie! Op 
een leuke en interactieve manier 
nemen Martje en Bibi jou mee 

op pad. Met Martje en Bibi kun 
je je uren vermaken.

Nostalgische ‘Geurts
Mengvoeders’ route

Op de Nostalgische route za-
gen we vorig jaar een nieuwe 
deelnemer verschijnen. Scouting 
Mira Ceti bouwt ook dit jaar met 
M2E outdoor een grote avon-
tuurlijke tokkelbaan bij de mo-
len. Vanaf de molen, bijna vanuit 
de top, komt er een spectacu-
laire tokkelbaan naar beneden 
tussen bomen door naar het la-
ger gelegen gebied. Behalve dat 
het spectaculair is, is het uitzicht 
vanuit dit hoge punt van de mo-
len grandioos. Daarnaast is er 
een klimwand bij de molen.

Het is de muziek 
die de toon zet



Woensdag 16 mei 2018 15

10.00 uur: 
Molen Windlust

De molenaars zijn de perfec-
te gastheren die al duizenden 
rondleidingen gegeven hebben. 
Ook de vele verhalen van deze 
molen worden door de heren 
doorgegeven. Samen met Dors-
club ‘De Stofvreters’ ontmoeten 
ze al jaren vele gasten tijdens de 
Pinksterfeesten Nistelrode. Ook 
vorig jaar waren wij heel blij dat 
zij zorgden dat de molen open 
was voor rondleidingen en we 
hopen dit jaar, naast de oude 
ambachten, ook oude tractoren 
te verwelkomen. Zeker voor de 
jeugd een bijzondere belevenis!

Dorsclub De Stofvreters 

Als hobbyisten en verzamelaars 
van oude landbouwwerktuigen 
en tractoren proberen de Stof-
vreters om deze machines te be-
waren, zo nodig te restaureren 
en in de originele staat te behou-
den. Het beste voor de machi-
nes en werktuigen is deze met 
enige regelmaat te laten doen 
waar deze voor gemaakt zijn en 
dát doen ze tijdens de Pinkster-
feesten Nistelrode. Met allemaal 
dezelfde interesse en allemaal 
lid van de Klassieke Landbouw 
Werktuigen vereniging (KLW) 
zijn de leden al vele jaren bezig 
met het oogsten en dorsen van 
graan. Uitgegroeid tot een groep 
van zeventien personen vormen 
zij Dorsclub de Stofvreters. Hun 
werkterrein bevindt zich dan ook 
in de directe omgeving van deze 
gemeente.

Mira Ceti

Mira Ceti is de scouting van Nis-
telrode; sinds jaar en dag deel-
nemer aan het evenement. Zij 
krijgt een mooie bijdrage voor 
hun vereniging voor het maken 
van de meest avontuurlijke acti-

viteiten. Er is een veilige tokkel-
baan gebouwd voor de oudere 
jeugd en volwassenen. Een nos-
talgische route waar de organi-
satie heel trots op is. Met dank 
aan Geurts Mengvoeders voor 
de sponsoring.

Veiligheidsplein

Wandel de Nostalgische route 
op en de alarmbellen kunnen 
gaan rinkelen, want het veilig-
heidsplein staat dit jaar in de 
Veerstraat.  De brandweer en de 
politie leggen graag uit wat ze 
allemaal doen in het dagelijkse 
leven. Wil jij eens voelen hoe het 
is als je door een auto ongeluk 
op de kop komt te hangen? Ga 
dan even langs op het Veilig-
heidsplein!   

Wat is er te doen op het 
Veiligheidsplein?
Maak kennis met de politie, de 
wijkagent en enkele collega’s 
staan op het plein en tonen en-

kele politievoertuigen en poli-
tiebikes. Natuurlijk kun je ook 
een blik werpen in een politie-
voertuig. Ook de brandweer is 
vertegenwoordigd op het Vei-
ligheidsplein. Een heuse tank-
autospuit van de brandweerpost 
Nistelrode en een voertuig met 
aanhanger van brandveilig wo-
nen staan op het plein. Doe ter 
plekke meteen de check of jouw 
huis brandveilig is! Tot slot is ook 
afdeling Maasland van Veilig 
Verkeer Nederland present op 
het plein. Zij demonstreert een 
kantelsimulator; durf jij in een 
auto te stappen die op de kop 
hangt? En weet jij wat te doen in 
zo’n situatie? 

veiligheidsplein

VEILIGHEIDSPLEIN BRANDWEER

KANTELWAGEN

MOOIE BIJDRAGEN 

VAN LOKALE 

ONDERNEMINGEN EN 

CLUBS
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Ondernemersvereniging Nistelrode is trots op de ondernemers

die Pinksterfeesten Nistelrode ondersteunen

Ondernemersvereniging Nistelrode is aangesloten bij Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze en 

behartigt van hieruit de belangen van de ondernemers bij de gemeente en de politieke partijen. 

Door onze krachten te bundelen creëren we een sterke positie richting overheidsinstanties, brancheorganisaties en 

andere instellingen. OV Nistelrode onderhoudt goede contacten met andere belangenverenigingen, 

zowel binnen Bernheze als daarbuiten.

De Ondernemersvereniging brengt ondernemers bij elkaar. We organiseren bijeenkomsten en activiteiten om elkaar 

beter te leren kennen. Want waarom ‘over de grens’ kijken als we de expertise gewoon al in huis hebben? 

Ons kent ons en daar zijn we trots op! We houden onze leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen die voor 

ondernemers van belang kunnen zijn; via nieuwsbrieven, onze website en social media.

Samen sta je sterk, dat geldt ook voor het ondernemerschap.

w w w . o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g n i s t e l r o d e . n l

Krachten 

bundelen

Kindermuntjes sparen

Samen met Rabobank Oss Bern-
heze heeft Stichting Pinkster-
feesten Nistelrode de missie om 
kinderen verantwoord met geld 
te leren omgaan. Ieder jaar deelt 
de Pinksterfeesten vier muntjes 
uit aan de schoolgaande jeugd 
van Nistelrode. Sinds enkele ja-
ren verdienen de kinderen de 
muntjes met activiteiten. Zo le-
ren kinderen spelenderwijs om-
gaan met geld.

Voor iedere activiteit die de 
kinderen doen, krijgen zij een 
stempel op hun stempelkaart. 
Deze stempelkaart zal uitge-
deeld worden op de basisscho-

len in Nistelrode. Als jouw kind 
echter niet op school zit in Nis-
telrode, maar wel de leeftijd 
heeft van vier tot twaalf jaar en 
in Nistelrode woont, dan kun je 
de stempelkaart ophalen op za-
terdag 19 mei tussen 14.30 en 
16.30 uur bij het Mediahuys op 
Laar 28. Wanneer een kind een 
volle stempelkaart heeft kan het 
een portemonneetje ophalen bij 
het Mediahuys met daarin vier 
kindermuntjes. De stempelkaar-
ten kunnen ingeleverd worden 
op 21 en 22 mei van 10.00 tot 
17.00 uur, tijdens de openingstij-
den van de braderie. De kermis-
muntjes kunnen alle kermisdagen 
gebruikt worden, dus hoe eerder 
je de activiteiten doet hoe sneller 
je kunt genieten van de kermis-
muntjes!

Activiteiten waarmee je bijvoor-
beeld stempels kunt verdienen 
zijn: op de foto gaan met een 
tractor bij de nostalgische route, 
een speurtocht doen in de molen, 
springen op de springkussens, je-

zelf laten schminken, de klimto-
ren van de scouting beklimmen.

De activiteiten zijn te herkennen 
aan de Rabobankvlag, die bij 
elk van deze activiteiten hangt. 
Door dit alles leren kinderen ver-
antwoord met geld omgaan én 
leren ze dat ze iets moeten doen 
voordat ze iets krijgen!
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Bekijk je eigen omgeving vanuit 
de lucht in een helikopter! Boek 
online en je ontvangt je ticket di-
rect in de mail! 

• Prachtige helikoptervlucht bo-
ven je eigen omgeving!

• Panoramisch uitzicht vanuit de 
helikopter!

• Online te boeken
• Keuze uit twee verschillende 

vluchten! 
• Wil je samen met iemand an-

ders vliegen? Boek dan je tic-
ket gezamenlijk. per vlucht is 
er plaats voor drie passagiers! 

Kaartverkoop is al in de voor-
verkoop mogelijk. 
Op = op! Er is al de mogelijkheid 
om vooraf te reserveren;
vanaf € 40,- per persoon voor 
een vliegafstand van 10 kilome-
ter. prince Helicopters is in het 
bezit van een Air operator Cer-
tifi cate(AOC), wat betekent dat 
dit bedrijf een gerenommeerd 
luchtvaartbedrijf is. 

Bestel je kaarten alvast op
www.prince-helicopters.nl/
product/helikoptervlucht-nistel-
rode.

Joris Heijers verzorgt als een van 
de piloten met veel plezier de 
helikoptervluchten. Al meer dan 
43 jaar is het familiebedrijf een 
begrip in de omgeving van Zie-
rikzee, waar de heliport twee ki-
lometer vandaag ligt. Joris werkt 
er sinds vier jaar: “We hebben 
verschillende types helikopters 
en we vliegen de rondvluchten 
in Nistelrode met de Enstrom 
480.”  
Na het opstijgen ben je in 20 se-
conden op hoogte van ruim 200 
meter. Dan vlieg je zo’n 10 kilo-
meter op hoogte en kunnen de 
inzittenden grenzeloos genieten 
van het prachtige uitzicht. De 
piloot verzekert ons dat je veel 
kunt zien en dat de ervaring de 
moeite meer dan waard is. Wil 
je langer vertoeven in de lucht? 
Kies dan voor verlenging van je 
vlucht maar… geef dit wel even 
aan bij je reservering.

parkstraat 10, 5388 HS Nistelrode
Telefoon: 0412 690 783

Nistelrode

Wij
wensen u 

een veilige 
vlucht!

De komst van 

de helikopter

is mede mogelijk 

gemaakt door:

Jumbo Nistelrode

Hoogstede Optiek

Pinksterfeesten

Nistelrode

EXCELLENT!

Geniet van een unieke helikoptervlucht

LOCATIE: 
TEGENOVER IJS- 

EN LUNCHCORNER 
CHILL HET 

ZIJSTRAATJE IN
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De broers Ad en Rien Heerkens legden 35 jaar geleden de fundering 

voor dit mooie bedrijf en inmiddels is de tweede generatie 

aangeschoven; Ike en Rik. Ad kan nog steeds op zijn broer rekenen, 

maar heeft inmiddels het roer alleen in handen, waarbij Ike Heerkens 

Openhaarden mee runt en Rik het dochterbedrijf Sparks mee leidt. 

Deze verschuiving in de directie heeft er ook voor gezorgd dat er 

een frisse wind waait binnen de twee bedrijven. Met een nieuw logo, 

bijpassende huisstijl en een nieuwe sfeer in de showroom weten Ad, 

Ike en verkoopteam de vertrouwde service te bieden én komen met 

een ruim aanbod al uw openhaard- en/of kachelwensen tegemoet. 

Gelukkig! Warmte mag ook mooi zijn.

In de showroom kunt u inspiratie opdoen door een ruim aantal 

opstellingen en door de vele mogelijkheden met het unieke karakter, 

zorgen deze specialisten dat u goed geïnformeerd en voorbereid de 

juiste keuze kunt maken. Heeft u uw keuze gemaakt en is de haard of 

kachel geïnstalleerd? Dan hoopt de familie Heerkens dat u veel mooie 

momenten en nieuwe herinneringen maakt bij uw haard. 

Maar daar houdt de service en klantgerichtheid niet op; ook het jaarlijks onderhoud en de service zijn goed 

geregeld via dochteronderneming Sparks. Zo zorgt de kachel- en haardenspecialist aan ’t Runneke, gelegen aan de 

rondweg van Nistelrode bij de afrit A50, dat behaaglijke warmte, behalve mooi, ook veilig is!

‘t Runneke 10 - 5388 PZ  Nistelrode - 0412 613 030 - info@heerkens.nl - www.heerkens.nl

Nieuw vuur 
in de directie bij 

Heerkens Openhaarden

Heerkens Openhaarden 

maakt al ruim 30 jaar unieke 

producten op het gebied van 

haarden, kachels en schouwen. 

Daarbij vindt zij kwaliteit en 

een goede service een vereiste 

voor het mooie sieraad in uw 

huis. De familie Heerkens helpt 

u graag bij het maken van de 

juiste keuzes door te laten zien 

wat alle mogelijkheden zijn in 

de inspirerende showroom.
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www.elektrototaalmarkt.nl - 0412 - 615 552

Voor al uw elektro- en installatiemateriaal:

Vóór 16.30 besteld, volgende werkdag in huis

Gratis verzending boven de € 100,-

Ook levering op zaterdag mogelijk

Hoogstraat 7 - 5388 EA Nistelrode - 0412-612 038

11.00 uur: 
Straattheater 

Over het hele parcours is er 
straattheater wat je even doet 
stilstaan tijdens je wandeling 
door het centrum van Nistelrode. 

De liefdesbrigade

Truus en Guus hebben één mis-
sie. DE LIEFDE! Samen gaan ze 
op zoek naar mensen die gekop-
peld, ontkoppeld, of nodig eens 
een frisse wind in de relatie nodig 
hebben.  Ze zijn niet alleen een 
komisch duo, maar ook part-
ners voor het leven en zeer aan 
elkaar gewaagd. Terwijl Truus 
hoog uitkijkt over het  publiek 
om potentiële geliefden te spot-
ten, hobbelt Guus erachteraan 
en heeft vanuit zijn standpunt 
een hele andere kijk op de zaak. 
Een act waarbij de interactie met 
het publiek de tongen losmaakt. 
De liefdesbrigade zorgt voor 
opening van gesprek. Niet alleen 
voor geliefden, ook voor mensen 
die elkaar niet snel aan zouden 
spreken geven ze voeding om el-
kaar eens beter te leren kennen. 
De liefdesbrigade brengt liefde in 
de breedste zin van het woord!
www.hetwandelendhuis.nl

De fi etsende DJ

De Fietsende DJ is een unieke 
mobiele muziek act voor jong en 
oud.

Een funky rood vouwfi etsje is 
met een krachtige muziekinstal-
latie omgebouwd tot een vette 
discofi ets. De DJ komt eraan en 
is niet te missen. Kleurrijk, vrolijk 
en altijd met aanstekelijk lekke-
re muziek. Kortom, een bijzon-
dere verschijning waar je gega-
randeerd een goed humeur van 
krijgt!

Stilstaand wordt het publiek écht 
bij de act betrokken en vermaakt. 
Dan kunnen er ouderwetse vinyl 
singeltjes gedraaid worden. En 
vóór je het weet doe je mee met 
de korte, grappige discodans-
workshop! Iemand al een ver-
zoekplaatje?!
www.totaaltheater.com

My Day & Friday 

De dames van koor My Day & 
Friday repeteren voor de musical 
en dat dat al goed gaat laten ze 
zien op Tweede Pinksterdag. 

De echte Nisseroise zanggroep 
bestaat uit meiden die gewoon 
van zingen houden.

DE LIEFDESBRIGADE

KOOR FRIDAY. BOVENSTE RIJ V.L.N.R.: SARA PULLEN, LUCILLE VAN ERP, 
IMKE VISSER, ELZE VAN DEN HEUVEL, MAUD VAN DIJK. 
TWEEDE RIJ V.L.N.R.: ROSANNE VAN DE BROEK, MARLOES VISSER, 
KARLIJN VISSER, BABS VAN DE BERG. 
DERDE RIJ V.L.N.R.: KRISTI VAN DE BERK, PIETA VAN DE BERG, SILVIE 
ROSENHART. ONDERSTE RIJ V.L.N.R.: PLEUN WIJNEN, DANIËLLE DE WIT, 
KIKI VAN PINXTEREN. 
(NIET ALLE LEDEN STAAN OP DE FOTO: MAAR ZIJN WEL TE ZIEN TIJDENS 
DE PINKSTEREN)

FIETSENDE DJ

KLEUR EN ACTIE OP HET PARCOUR

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

TICULIEREN EN BEDRIJVEN

Weijen 36  Nistelrode   0412  61 73 40    

www.drukkerijbuuts.nl

A
F
B
O
U
W

STUKADOORS

06-2558 0679

Dintherseweg 2

Nistelrode

info@venb-afbouw.nl 

www.venb-afbouw.nl

11.00 uur: 
Kermis

De altijd gezellige kermis in Nis-
telrode begint op zaterdag 19 
mei en duurt tot en met dinsdag 
22 mei. Elke dag is er weer iets 
anders leuks te beleven. Je kunt 
een ritje in de Power Wave ma-
ken, je geluk beproeven bij het 
grijpspel of je duikt lekker in een 
van de andere attracties, de keu-
ze is reuze. Ondertussen geniet 
je natuurlijk van een van de vele 
lekkernijen die bij de kramen te 
halen zijn of drink je een heer-
lijk drankje op een van de aan-
liggende terrassen. De kermis is 
zaterdag en dinsdag van 15.00 
tot 0.00 uur geopend en zon-
dag en maandag vanaf 12.00 
uur. Dinsdag wordt het geheel 
afgesloten met een spectaculaire 
vuurwerkshow.

12.00 uur: 
Pannaveld

Tijdens de Pinksterfeesten orga-
niseert RegioBank Nistelrode de 
Zilvervloot Cup. Alle jongeren 
worden hierbij dan ook van har-
te uitgenodigd om op het pan-
naveld, dat 16 bij 10 meter groot 
is, op het RegioBank Plein mee 
te voetballen. Tijdens de Zilver-
vlootCup zullen er drie toernooi-
en georganiseerd worden in ver-
schillende leeftijdsklassen. Voor 
de nummers één, twee en drie 
heeft RegioBank mooie prijzen 
klaar liggen. Uiteraard zijn ook 
alle ouders van de deelnemers 
van harte uitgenodigd om te ko-
men kijken! 

Zondagavond
BBQ it is

De eerste braderiedag is ten ein-
de en na enkele uren zijn alle 
materialen, kramen, de centrale 
post en het parcours opgeruimd. 
Er is elk jaar beveiliging geregeld 
voor de avond en nacht, maar 
toch is het lekker als alle waar-
devolle materialen opgeruimd 
zijn. Tijd voor ontspanning in de

mooie tuin van het Mediahuys, 
staat de bbq te branden en rond 
19.30 uur zijn de partners en 
kinderen aangeschoven om te 
genieten van een moment sa-
men. De dag bespreken, grappi-
ge situaties aanhalen en tegen-
vallers verwerken als een team: 
Team Pinksterfeesten Nistelrode.  

Horeca

Feesttent Kermis Nistelrode:
Feestband Link a soup 
DJ Tony

Café ‘t Tramstation
18.00 uur: Zanger Bas 
21.00 uur: Kees Caspers 

BEVERS BV
B O U W M A T E R I A L E N

(t)huis inbaksteen

Heescheweg 8

5388 RG  Nistelrode

t 0412 - 61 12 98

e info@bevers-bouwmaterialen.nl

i www.bevers-bouwmaterialen.nl

EEN STEEN DOET VEEL!

Commissie Horeca, Artiesten en Catering (HAC): 
Angela van Keulen en Franca van Grunsven zorgen samen al 
meerdere jaren voor al het extra vertier op de braderie. Ieder 

jaar gaan zij samen weer op zoek naar de leukste straatartiesten 
en bandjes. Maar ook zorgen zij dat er goed voor het team 
gezorgd wordt tijdens de pinksterdagen. Een gezonde en 
lekkere hap zorgt voor genoeg energie bij de organisatie. 

Middelste Groes 8
5384 VV Heesch
Telefoon: 0412-454433
Fax: 0412-454322
Mobiel: 0622 - 247920
E-mail: jos.rijk@nutreco.com

Laseren
Walsen
Zetten
Wassen 
Stralen

Een zorg 
minder als 
het erop 
aankomt.

Quintes B.V.,  Velmolenweg 52-54,  
5404 LD Uden,  Tel.: 0413 - 33 04 00, 

www.quintes.nl

.: drukkerij  

.: ontwerpstudio 

.: digitale printservice 

.: internet 

Kromstraat 24  Nistelrode 
0412  617340  www.drukkerijbuuts.nl 

drukkerij Buuts >>  indrukwekkend veelzijdig

De Oude Ros 30

Nistelrode
0412-611503

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 

overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 

Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Angela van 
Keulen

Franca va
n 

Grunsven

Commissie HAC

NA GEDANE ARBEID 

IS HET 

GOED RUSTEN
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E. wve.schilderwerk@home.nl
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Van de Wĳ gert B.V.
Vinkelsestraat 99 - 5384 SE - Heesch

0412-451492 - info@wĳ gert.nl - www.wĳ gert.nl

Beekgraaf 58, Nistelrode, 0412-617333 of info@consciussports.nl

Conscius Sports ook voor zwem ABC

Ontwerp    Aa nleg    Onderhoud

MAANDAG

21
MEI

6.30 uur:
Appél

Met de nodige spierpijn van het 
gesjouw de afgelopen dagen 
hebben de vrijwilligers er weer 
zin in. De laatste dag van de bra-
derie. De uitgifte van de zeilen en 
klemmen is vandaag al een stuk 
rustiger. De commissie Braderie 
staan weer paraat om de kraam-
houders hun plek te wijzen en de 
op regie van Archel en Rob wer-
ken de andere organisatieleden 
aan het opruimen en opbouwen 
van het parcours. 
Zo is het parcours om 10.00 uur 
weer spik en span voor de dui-
zenden bezoekers die deze dag 
Nistelrode komen bezoeken. In 
de keuken van de centrale post 
staat om 8.30 uur weer een heer-
lijk ontbijt klaar voor de leden  die 
om de beurt aanschuiven en snel 
weer aan de slag gaan en om te 
genieten van de duizenden ge-
zichten van jong en oud die zich 
amuseren met wat de organisatie 
hier neergezet heeft. 

Deze succesvolle braderie is 44 jaar geleden ontstaan om de Nisseroise ondernemers te promoten. Inmiddels is deze 

braderie uitgegroeid tot één van de grootste in heel Brabant én het grootste evenement van de gemeente Bernheze. Niet 

voor niets zorgen de meer dan 100 kramen ieder jaar weer voor de toeloop van een grote menigte. Je kunt er dan ook 

werkelijk alles vinden: van gebruiksartikelen tot linnen en van sieraden tot woondecoratie. Ook nu nog zijn de Nisseroise 

ondernemers ruimschoots vertegenwoordigd. De braderie is opgesteld in de hoofdstraten van Nistelrode; Weijen en 

Laar.  Aan het braderieparcours liggen diverse terrassen, waar je tijdig kunt uitrusten, onder het genot van een hapje en 

een drankje. 
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braderie

Onder andere het podium bij 

terras ‘t Maxend locatie Van 

Tilburg kruispunt met onder 

andere: Joyce Broeren, die haar 

activiteiten met Just Be laat 

zien, Dance Team Nistelrode en 

King Herrie en de Sjeekers. Maar 

ook  genieten van de muziek 

en het straattheater dat aan jou 

voorbij trekt. Met Coco XL, Samba 

Queens, Gaby van Beest die als 

‘journalist’ langskomt en het 

Nistelrodese koor Friday. 

BRADERIE STICHTING BOEKENCLUB
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10.00 uur: 
Helikopter

De helikopter van Prince Helicopters 
staat vandaag om 10.00 uur klaar. Nog 
een kans vandaag om de gemeente Bern-
heze vanuit grote hoogte te bekijken. 
Aan de poort van het parcours op Weijen 
(tegenover ijs- en lunchcorner Chill) is 
een zijstraatje waar de kaartverkoop is 
en waar de helikopter omhoog gaat: Eer-
ste en Tweede Pinksterdag vanaf 10.00 
uur, de kaartverkoop start om 9.30 uur. 

Parcours open

Op het hele parcours van Pinksterfees-
ten Nistelrode zijn verschillende locaties 
die door de braderiekramen aan elkaar 
geregen worden. Deze locaties hebben 
allemaal iets unieks waardoor ze het be-
zoeken waard zijn. Ook deze Tweede 
Pinksterdag is het een genot om Nistelro-
de te bezoeken. 

Van Tilburg Kinderparadijs

Muzikaal genieten bij het 

Muziekkapellenfestijn

Nostalgische Geurts Mengvoedersroute 

Veiligheidsplein

Kermis

Straattheater 

Avonturenactiviteit

Regiobank Pannaveldje

Helikopter

Kinderparadijs 

Elk jaar wordt er een Van Tilburg Kinder-
paradijs georganiseerd, gesponsord door 
Van Tilburg Mode & Sport. Kinderen 
kunnen zich uren vermaken op de lucht-
kussen en bij de speeltoestellen en ieder 
jaar zijn er verrassende kussens of een 
ballenbak. Marielle Dams komt al vele ja-
ren met haar grote schminkkist en samen 
met een team aan enthousiaste schmin-
kers schminkt zij de kleintjes, kosteloos, 
als echte piraten, tijgers, vlinders of an-
dere mooie creaties.

Terras

Voor de ouders, grootouders en ieder-
een die zin heeft om bij te komen van 
de wandeling op het volle parcours is er 
het terras van Partycentrum ’t Maxend. 
Extra gezelligheid  komt van de feeste-
lijke muziek vanaf het podium. De zon, 

die meestal schijnt tijdens Pinksterfees-
ten Nistelrode, is ook verantwoordelijk 
voor de extra sfeer die te proeven is op 
dit evenement. En ook niet onbelangrijk; 
door de overzichtelijke opstelling verlies 
je je (klein)kinderen niet uit het oog.

Nostalgische route

Op de Nostalgische ‘Geurts Mengvoe-
ders’ route zagen we vorig jaar een nieu-
we deelnemer verschijnen naast molen 
De Windlust en Dorsclub De Stofvreters. 
Scouting Mira Ceti bouwt samen met 
M2E Outdoor een grote avontuurlijke 
tokkelbaan. Dit werd zo’n succes dat 
ze dit jaar weer aan de slag gaan en er 
zelfs een klimtoren bij bouwen. Vanaf de 
molen, bijna vanuit de top, komt er een 
spectaculaire tokkelbaan naar beneden 
tussen bomen door naar het lager gele-
gen gebied. Het uitzicht vanuit dit hoge 
punt vanaf de molen is grandioos en de 
afdaling is magnifiek. 

Veiligheidsplein

Maak kennis met de politie; de wijk-
agent en enkele collega’s staan op het 
plein en tonen enkele politievoertuigen 
en politiebikes. Een heuse tankautospuit 
van de brandweerpost Nistelrode en een 
voertuig met aanhanger van brandveilig 
wonen staan op het plein. Doe ter plekke 
meteen de check of jouw huis brandveilig 
is! Tot slot is ook afdeling Maasland van 
Veilig Verkeer Nederland present op het 
plein. Zij demonstreert een kantelsimula-
tor; durf jij in een auto te stappen die op 
de kop hangt? En weet jij wat te doen in 
zo een situatie? 

11.00 uur: 
Kermis

PANNAVELDJE

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

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

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Compleet verzorgde BBQ al vanaf € 12,50 p.p.

Hulp nodig bij bestellen? Bel ons op 0800-2008

De Oude Ros 20, 5388 PM  Nistelrode

T 0412-612870 E info@autoschadenistelrode.nl

www.autoschadenistelrode.nl

HET ADRES VOOR AL UW AUTOZAKEN!

Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl

Persoonlijk | Betrouwbaar | Transparant

www.crommenackerautomobielen.nl

Samba Queens

Deze exotische, mooie en hoge 
Samba Queens brengen Rio de 
Janeiro op een feestelijke manier 
naar Pinksterfeesten Nistelrode. 
De dames gaan helemaal los op 
de Samba, de Salsa, de Meren-
gue en andere Caribische- en La-
tin dans en dit doen zij soms een 
tikje gedurfd! Laat je meevoeren 
op de zonnige klanken en dans 
mee!

Wij verzorgen met veel enthousiasme diverse groepslessen die van jong tot oud 

toegankelijk zijn. Deze lessen verzorgen wij in een mooie ruimte bij TC TELRO. 

We proberen mee te denken met onze leden en regelmatig hebben we extra leuke 

activiteiten zoals Just Be Challenge weken of voor kinderen tussen 8 en 12 jaar Just Kids 

Outdoor. 

Tijdens de Pinksterfeesten proberen we je een indruk te geven van een aantal lessen uit 

ons lesaanbod, maar we kunnen helaas niet alles laten zien. Zo geven we ook Yin Yoga 

en Outdoor lessen. 

En… zien of zelf ervaren is een groot verschil. Kom gewoon een keer een gratis proefles 

volgen om te ervaren hoe leuk en effectief sporten in groepsverband is. Tijdens de 

Pinksterfeesten geven we demo’s tussen 10.30 tot 11.30 uur en tussen 13.45 tot 14.45 

uur op het podium. Daarnaast hebben we een Challenge waarmee je een maand gratis 

sporten kunt winnen! 

We zien je graag dan! Ben je al nieuwsgierig? Dan kun je alvast een kijkje nemen op 

www.just-be.nu of contact opnemen via info@just-be.nu of 06-55977171.

Just Be… Challenge !
Win een maand gratis sporten !

Indrukwekkend

Kleurrijk

Overweldigend

straattheater
2018

V.L.N.R.: SYLVIA, DAYENNE EN JOYCE
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Gas-Water-C.v.-sanitair-dakWerk

Installatiebedrijf v. DINTHER
Weverstraat 22 

5388 PK Nistelrode 

Tel: 0412 - 612770 

info@vandintherbv.nl

www@vandintherbv.nl

Voor onderhoud en aanleg van

• Riolering • Sanitair • Gas en waterleidingen

•  Goten en zinkwerk •  Dakbedekking

•  Centrale verwarming • Duurzame energie

  T 0412 612195  F 0412 612600  Bus 16  5388 SP  Nistelrode

transport
VAN DEN ELZEN

  T 0412 612195  F 0412 612600  Bus 16  5388 SP  Nistelrode

Leibeek 13 - Nistelrode - 06-51851929
info@delissentransport.nl

De Oude Ros 3, Nistelrode

0412-612245

install.kerkhof_pittens@hetnet.nl

Zevenbergen 5-7
5388 PW  Nistelrode

0412-451304/06-10097192
ger.wetering@planet.nl

Zevenbergen 5-7

5388 PW Nistelrode

0412-451304 / 06-10097192

ger.wetering@planet.nl

Waar een kind 
lekker buiten 

kan zijn.

• voor kinderen van 
0 tot 4 jaar

• het buitenleven beleven
• spelen met dieren
• verzorgen van de dieren
• meehelpen op de boerderij
• slapen in een buitenbedje
• mogelijkheid tot 

flexibele opvang

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

 dedierenvriendjes

Vereniging
Agrarische
Kinderopvang

MAANDAG

21
MEI 

10.00 uur: 
Coco XL

Coco XL: een kleurrijke en op-
vallende muzikale walking act! 
Visueel aantrekkelijk en door de 
muzikale begeleiding met een 
hoog entertainment gehalte! 
Coco XL bestaat uit een reus-
achtig grote haan die door een 
vernuftig mechanisme zelf lijkt te 
bewegen.

Tijdens het lopen beweegt de gi-
gantische kop heen en weer en 
de bek kan open en dicht. In de 
kop zit een kleine speaker weg-
gewerkt waardoor Coco af en 

toe gaat kukelen! Op zijn rug zit 
een vrolijk heerschap enthousi-
ast accordeon te spelen.

Afhankelijk van het publiek wor-
den kinderliedjes afgewisseld 
met bekende Nederlandstalige 
meezingers. Kortom, een feest 
om ademloos naar te kijken en 
luisteren.  
www.totaaltheater.com.

My Day & Friday 

De dames van koor My Day & 
Friday repeteren voor de musical 
en dat dat al goed gaat laten ze 
zien op Tweede Pinksterdag. De 
echte Nisseroise zanggroep zijn 
meiden die  houden gewoon van 
zingen. Pinksterfeesten Nistelro-
de is trots dat zij zich laten zien 
tijdens het evenement.

Podium maandag

Dj Stefano 

Stefan van Dijk is een echte Nis-
telrodenaar van 29 jaar, die de 
muziek met de paplepel ingego-
ten heeft gekregen. DJ Stefano is 
geen onbekende voor zijn leef-
tijdsgenoten en veel jongeren, 
want hij draait geregeld muziek 
op diverse feesten in ons dorp 
en de mensen zien hem graag 
komen. Zijn vader John van Dijk 
heeft jarenlang een drive-in dis-
cotheek gehad en die draait zeer 
sporadisch nog wel eens. Ken-
nelijk is zijn liefde voor muziek 
overgesprongen op DJ Stefano, 
die er een mooie hobby van 
heeft gemaakt. Met DJ Stefano 
zijn de Pinksterfeesten weer ver-
zekerd van een gezellige Tweede 
Pinksterdag vol goede muziek!

10.30 uur: 
Just Be

Demonstratie van een aantal 
lessen uit het lessenaanbod van 
Just Be. Zij verzorgen met veel 
enthousiasme diverse groepsles-
sen en activiteiten zoals Just Be 
Challenge weken, Just Kids out-
door. Ze kunnen helaas niet alles 
laten zien maar tijdens een gratis 
proefl es kan je gewoon een keer 
komen ervaren hoe leuk en ef-
fectief het sporten is in groeps-
verband. Nieuwsgierig? 
Kijk eens op www.just-be.nu

11.45 uur: 
King Herrie & de Sjeekers

In de nazomer van 2011 beslo-
ten vijf Brabantse jongens om 
een rock, en vooral heel veel lol, 
band te beginnen. De zanger 
werd bekroond als een zekere 
’King Herrie’ en de overige band-
leden zouden voortaan door het 
leven gaan als zijn ‘Sjeekers’; de 
band King Herrie & de Sjeekers 
was geboren.

Zowel Nederlands- als Engels-
talige hits uit vervlogen tijden 
worden de zaal in- en het podi-
um afgeslingerd. Nummers van 
onder andere Creedence Clear-
water Revival,  Johnny Cash en 
Elvis, maar ook Peter Koelewijn, 
Normaal en Boudewijn de Groot 
zijn in de setlist opgenomen. 

Met optredens bij diverse fees-
ten en evenementen in de regio 
hebben zij inmiddels menig pu-
bliek laten ‘sjeeken’ en er zal ook 
zeker fl ink ‘gesjeekd’ worden 
tijdens het optreden bij Pinkster-
feesten Nistelrode. 
Ben jij er ook bij? 

King Herrie: 
Harold Ulijn – Zang

De Sjeekers: 
Jeroen Raaijmakers – Gitaar
Edwin Raaijmakers – Gitaar
Peter van der Sanden – Basgitaar
Mark van Geffen – Drums

FOTO: BY TOTAAL THEATER

Brandsestraat 9

5388 TR Nistelrode

06-51321902

www.brienengroenprojecten.nl

KING HERRIE EN DE SJEEKERS

grote haan met 

vernuftig mechanisme

‘zij hebben menig 

publiek laten 

sjeeken’
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Over de functie 

De werkzaamheden machinist  

bestaan onder andere uit: 
 

▪ Voorbereiden werkplek 

▪ Alle voorkomende werkzaamheden 

▪ Uitvoeren reparaties en onderhoud 

(straatwerk) 

Functie-eisen 

Je voldoet als machinist minikraan 

aan onderstaande eisen: 
 

▪ Werkervaring minimaal 1 jaar 

als machinist op (mini) rupskraan 

diploma machinist is een pré 

▪ VCA Certificaat 

▪ Rijbewijs BE/vrachtwagen rijbewijs 

▪ Doorzettingsvermogen  

▪ Representatief 

▪ Geen 9-5 mentaliteit 

 

 

Waardsestraat 9A, 5388 PP Nistelrode 

T: 06-21118245  E: arjan@ar-infra.nl 

Gevraagd allround machinist 

Podium maandag

12.30 uur: 
Dance Team Nistelrode

Dance Team Nistelrode is van 
oorsprong DV Dancing Kids uit 
Nistelrode; een vereniging die de 
garde- en showdanssport beoe-
fend in wedstrijdverband. 

Buiten de wedstrijden heeft ze 
ook presentaties, een indruk-
wekkende show die voor bedrij-
ven de moeite waard kan zijn 
bij openingen, jubilea of andere 
bijzondere gebeurtenissen. Met 
deze presentaties kan Dance 
Team Nistelrode wat extra voor 
de club verdienen, want de in-
ternationale wedstrijden blijven 
een grote kostenpost voor deze 
vereniging. 

Met ongeveer 70 leden in de 
leeftijd van 5 jaar en ouder krij-
gen de leden trainingen begeleid 
door gediplomeerde trainsters 
en scoren ze goed op nationale-
maar ook op internationale toer-
nooien. Bij Pinksterfeesten Nis-

telrode komen de jongere leden 
een presentatie geven van wat 
ze geleerd hebben afgelopen 
jaar.

13.00 uur: 
Jeugdslagwerkgroep

Fanfare St. Lambertus Nistelrode 
biedt mogelijkheden voor ieder 
talent en iedere leeftijd. In de 
eerste plaats voor de jeugd van-

af circa 8 tot 18 jaar uit Nistelro-
de. Maar ook voor volwassenen 
bestaat de mogelijkheid om aan 
een muzikale carrière te begin-
nen of deze te vervolmaken. De 
slagwerkgroep geeft deze dag 
een mooie demonstratie van wat 
ze kunnen. Dit geeft een gigan-
tische sfeer voor het evenement.

13.45 uur: 
Just Be

14.45 uur: 
Dance Team Nistelrode

15.05 uur: 
King Herrie & de Sjeekers

DANCETEAM NISTELRODE

Dagbesteding voor ouderen

Mensen met dementie, Alzheimer en Autisme

Familie van den Heuvel

Menzel 28, 5388 SZ Nistelrode - 0412-617110 - 06-15241157

lindenhoeve@home.nl - www.lindenhoeve.nl

Zorgboerderij 
De Lindenhoeve

GEZELLIGHEID OP HET TERRAS

DJ STEFANO ZORGT DE HELE DAG 
VOOR GEZELLIGHEID

JEUGDSLAGWERKGROEP

DE DÛRZAKKERS
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Horeca

Ook op de maandagavond staat 
er een programma waar je ‘U’ te-
gen zegt!  Zowel in de feesttent 
op de kermis als bij Café zaal ’t 
Tramstation treden diverse ar-
tiesten op die een feestje weten 
te bouwen. 
Wat denk je bijvoorbeeld van 
Flabbergasted; een DJ-act die 
heerlijke ‘guilty pleasures’ draait 
voorzien van een eigen aanste-
kelijke twist. Niets is Flabberga-
sted te gek!

Dan DJ Menno; bij hem staat 
feest voorop. Hij draait van alles, 
van classics uit de jaren ’80 en 
’90 tot R&B en Nederlandstalig. 
Zo komt iedere genre voorbij en 
is er voor ieder wat wils. 
Brian Voet begon acht jaar gele-
den met zingen en vanaf dat mo-
ment beheerst muziek zijn leven. 

Momenteel werk hij aan het uit-
breiden van zijn eigen repertoire; 
komt dat zien!
De spontane Leon Vugts is een 
zanger die sfeer en de daarbij 
behorende gezelligheid brengt. 
Leon maakt het iedereen waar 
dan ook naar de zin en inmiddels 
is hij op menig feestje een graag 
geziene gast!
Kjeuw mjeuzik faute feesie; een 
‘feesie’ met heel ‘veul Faute 
Hits’, confetti en gezelligheid.
Ga uit je dak met de ‘allerfautste’ 
hits, geniet van een spetterende 
lichtshow en laat je opzwepen 
door de dj! 

Feesttent Kermis Nistelrode:
Flabbergasted
DJ Menno

Tramstation:
15.00 tot 20.00 uur: 
Kjeuw Mjuzik Faute Feesie
19.00 uur: Brian Voet 
22.00 uur: Leon VughtsFLABBERGASTED

ga uit je dak met de 

allerfautste hits
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Menzel 31

5388 SX - Nistelrode

0412-613 149

info@vitaro.nl

www.vitaro.nl

DINSDAG

22
MEI

11.00 uur: 
Nagenieten

Vandaag is het afkicken voor de 
organisatie, maar ook voor de 
bezoekers.
Dat is meetbaar omdat we zien 
dat op dinsdag iedereen nog 
wat gezelligheid mee probeert te 
pakken op de volle terrassen. 

Veel organisatie-

leden gaan vandaag

naar het werk

De organisatie zorgt dat alles 
weer voor een jaar de kast in 
kan. De laatste dag wordt afge-

vinkt op het draaiboek; de cen-
trale post wordt opgeruimd. 
Om 15.00 uur begint de kermis 
weer en om 16.00 uur is er een 
officieel moment waarop de ker-
mischeques uitgereikt worden 
aan de winnaars. 

Hierna gaan de leden vaak even 
naar huis of met hun kinderen de 
kermis op. De meeste eten even 
thuis en om 21.00 uur zijn we 
met z’n allen op de kermis, om 
op een goed afgesloten evene-
ment te proosten. 

De Morgenstond 21

Heeswijk-Dinther

06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

info@vanudenbouwservice.nl 

UITREIKING KERMISCHEQUE
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16.00 uur:
De uitreiking van de kermis-
cheques die de basisschoolleer-
lingen konden winnen is deze 
middag op de kermis bij de bots-
auto’s. 
Kermisloten zijn op de basisscho-
len uitgedeeld en konden zater-
dag ingeleverd worden bij een 
kermisattractie, waar je het gratis 
kermislot in kon leveren. 

Win een van de 

kermischeques en 

begin deze laatste 

kermisdag goed

Horeca
Feesttent Kermis Nistelrode
Jailhouse Jimmy 
Feest DJ Toob

Tramstation
19.00 uur: Esther van Heeswijk

22.30 uur: 
Het vuurwerk zorgt voor kleur 
en een knallende afsluiting van 
Pinksterfeesten Nistelrode 2018.
De organisatie geniet deze avond 
en zal hierna nog evalueren wat 
goed is gegaan en wat volgend 
jaar beter kan. Op het moment 
van dit schrijven, moet het nog 
beginnen: Veel plezier.

Wij wensen u 
fijne pinksterdagen
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powered by        schoonheidssalon Simone

toegewijd in huidverbetering

powered by        schoonheidssalon Simonepowered by        schoonheidssalon Simone

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Parkstraat 8 – 5388 HS – Nistelrode
tel. (0412) 201 202

www.sparkling-nistelrode.nl

Nistelrode - Schaijk - Ravenstein 

Telefoon: 06-300 74 272
www.podotherapievandenheuvel.nl
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VUURWERK

Dinsdag 
bij de kermis 22.30 uur

 

Aangeboden door kermisexploitanten 

Nistelrode

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

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

14 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 5,-
30 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 10,-

Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

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

Bij 12 schoten 3 extra schoten
of 24 schoten voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij
SCHIETSALON • VERSTAPPEN

KERMIS OPEN
Zaterdag 15.00 uur open.

Zondag en maandag vanaf 11.00 uur 

en dinsdag vanaf 15.00 uur.

MINICARS • BOSCHKER

20% EXTRA SPEELPENNINGEN 
bij aankoop van minimaal € 5,-
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

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

Hoofdvestiging Nederland

Postbus 13

5258 ZG Berlicum

Nederland

M:  0031-(0)6 53 49 17 75

E:  info@caffero.nl

I:  www.caffero.nl

Nevenvestiging Nederland

Sittard - Haarlem - Meppel

Vestiging Duitsland

Wasserstrasse 18

47533 Kleve Nordrhein-Westfalen

Duitsland

caffero staat voor kwaliteit,
exclusiviteit en veiligheid

5 HARINGEN
4 BETALEN

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

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

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

Bij inlevering van deze bon bij 
LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT

Bij inlevering van deze bon bij 
DRAAIMOLEN • HINZEN-HOEFNAGELS

Bij besteding van € 10,- 
een rit extra!

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

7 eendjes voor € 5,-6 lijntjes voor € 5,-

19 T/M
22 MEI

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

Bij inlevering van deze bon bij 
TRAMPOLINE • HINZEN-HOEFNAGELS

Bij aankoop van vier minuten springen
een minuut extra

Een supersuikerspin voor de prijs 
van ‘n grote suikerspin

Bij inlevering van deze bon bij SUIKERSPIN • STROUCKEN

Bij inlevering van deze bon bij 
SOUNDMACHINE • HINZEN-HOEFNAGELS

4 ritten voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij 
MAD MILL • DE VRIES

4 halen 3 betalen
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HORECAPLEIN TIJDENS DE PINK

Tramplein 1  Nistelrode  0412-613669
IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Sushi 

Wok- en grillgerechten

All you can eat

0412-617248

www.wokengonistelrode.nl

/MayDayWokenGo

BRABANTSE TAFELBRUNCH 

uitgebreide selectie beleg, ragout, roerei, koffie, thee, melk, 

Raadhuisplein 7, Nistelrode

Tel: 0412 612 956

info@eetcafetpumpke.nl

www.eetcafetpumpke.nl

Laar 20 Nistelrode
Tel. 0412-612904

info@eeterij-nistelrode.nl
www.eeterij-nistelrode.nl

ZA. EN ZO. 

11.00-2
1.00

ZA. 11.00
ZO. 10.00

MA 10.00

ZA. 12.00-01.00ZO. + MA.10.00-01.00DI. 14.00-01.00

ALLE DAGEN
OPEN

ALLE DA
GEN

OPEN

ALLE DA
GEN

OPEN
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DENS DE PINKSTERFEESTEN

Maxend 22a     0412-611251     Nistelrode
www.partycentrummaxend.nl     info@partycentrummaxend.nl

Ook tijdens Pinksteren

NISTELRODE 2018

VRIJDAG 18 MEI

DJ MENNO

ZATERDAG 19 MEI  

THE VELVET ROSES

FEEST DJ FLOW

ZONDAG 20 MEI 

FEESTBAND LINK A SOUP

DJ TONY

MAANDAG 21 MEI 

FLABBERGASTED

DJ MENNO

DINSDAG 22 MEI

JAILHOUSE JIMMY

FEEST DJ TOOB

EETCAFÉ EN PIZZARIA 

ZA. 15.00

ZO. 10.00

MA. 10.00

DI. 14.30

ZO. EN MA.

10.00
-17.00

ALLE D
AGEN

OPEN

ZO. EN MA.

10.00-2
2.00
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Rian en Merel: “Al vroeg in het jaar beginnen we met 
brainstormen over de aankleding van Pinksterfeesten Nistelrode. 

We maken ieder jaar een mooie Pinksterkrant, de website 
up-to-date en de social media onderhouden we. 

Altijd onder het genot van een lekker kopje thee/koffie en veel 
geklets. Met hulp van stagiaire Lotte hebben we dit jaar weer 

gezorgd dat de inwoners van Nistelrode niet aan ons evenement 
voorbij kunnen. 

Wij hopen dat het kijkje in de keuken jullie interesse heeft 
gewekt om dit jaar weer een bezoek te brengen aan 

Pinksterfeesten Nistelrode. 
Deze krant is met veel zorgvuldigheid samengesteld, 
mochten er aanpassingen in het programma komen, 

vermelden we die op de website. Meer over het evenement: 
www.pinksterfeestennistelrode.nl Wij wensen jullie namens de 

organisatie een goed Pinksterweekend!

Commissie PR

Merel RianLotte
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ZATERDAG

19
MEI

ZONDAG

20
MEI

MAANDAG

21
MEI

DINSDAG

22
MEI

WELKOM ! 

WELKOM OP DE 
PINKSTERFEESTEN
WIJ ZIJN ER OOK

GRATIS

TOEGANG

Naam Jo van den Heuvel
Woonplaats Heeswijk-Dinther
Organisatie Molen Windlust 
Nistelrode

“Zolang de molen onderdeel is 
van het evenement doe ik mee 
en ontvang ik de mensen. Er 
is van alles te doen, zo kun je 
onder andere kijken naar het 
ambacht van molenaar en de 
kringloop van het graan. De 
handmolen wordt gedemon-
streerd, je kunt zelf graan ma-
len en… meelzakwerpen!” 

Naam Jos Pansier
Woonplaats Berghem
Organisatie Maasland Run 
Classic 

“Ik ben lid van AV Oss ’78 en 
ben naast penningmeester en 
trainer bij deze vereniging, ook 
enkelen jaren betrokken bij de 
organisatie van de Maasland 
Run Classic wedstrijden en 
sinds twee jaar ook lid van de 
stichting die De Maasdijk orga-
niseert. 
Pinksterfeesten Nistelrode vind 
ik erg gezellig én laagdrem-
pelig. Mooi om de vele toe-
schouwers langs de route van 
de Pinksterloop te zien; hier-
door wordt de sfeer extra ver-
hoogd. Geniet van het weer en 
de sfeer en laten we er met z’n 
allen voor zorgen dat de Pink-
sterfeesten nog lang georgani-
seerd kunnen worden.”

Naam Mieke Bode
wijkagent van Nistelrode en 
Vorstenbosch. 
Organisatie Politie team 
Maasland

“Vorig jaar was mijn eerste er-
varing met de Pinksterfeesten 
waar ik toezicht heb gehouden 
en al een mooi beeld heb ge-
kregen van het geheel. Dit jaar 
sta ik op het Veiligheidsplein 
waar ik samen met collega’s 
vragen beantwoord en me-
zelf voorstel aan de inwoners 
die mij nog niet kennen. Kom 
vooral genieten van dit mooie 
evenement!”

Naam Daan van Hövell
geboren en getogen in het 
mooie Nisseroi en dat al zo’n 
33 jaar.
Organisatie Scouting Mira 
Ceti Nistelrode

“Mooi dat we met alle vrijwil-
ligers en betrokken onderne-
mers in Nistelrode een gezellig 
en gratis toegankelijk evene-
ment kunnen neerzetten. 
Tijdens de Pinksterfeesten zien 
we al vele jaren dezelfde ge-
zichten terug, iets wat ervan 
getuigt dat het ieder jaar weer 
de moeite is om een bezoek-
je te brengen. Dus als je nog 
nooit bent geweest.. kom dit 
jaar eens langs!”

Naam Rien Wijdeven 
geboren en getogen in 
Nistelrode en heeft de 
Pinksterfeesten zien groeien tot 
het evenement wat het nu is.
Functie in de gemeente 
Bernheze wethouder van 
onder andere kermissen.

“De gezelligheid en de gast-
vrijheid in Nistelrode dankzij de 
exploitanten, horecaonderne-
mingen maar bovenal de toe-
gevoegde waarde van de acti-
viteiten die de stichting jaarlijks 
organiseert tijdens de kermis; 
dat is voor mij Pinksterfeesten 
Nistelrode! Kom en geniet van 
alles wat er is en draag eraan 
bij!”


