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Als organisatielidvrijwilliger:

VOORWOORD

Voorzitter Rob Geurts
Pinksterfeesten ‘gewoon’ bijzonder in beweging
Ieder jaar proberen we met alle commissieleden van de Pinksterfeesten een vernieuwend evenement neer te zetten voor
de bezoekers. Na de spannende helikoptervluchten van de
afgelopen jaren zijn we ook dit jaar op zoek gegaan naar een
bijzondere vervanging. Die hebben gevonden in de sensationele ‘Fly Seat’.

Elk jaar nemen we weer afscheid van organisatieleden die vaak
enkele jaren als vrijwilliger dit evenement mee georganiseerd
hebben. Ook na dit jaar gaan we afscheid nemen en kunnen we
een paar nieuwe leden gebruiken in deze geoliede machine.
Hieronder hebben we al wat informatie op een rij gezet:
- Maak jij van oktober tot en met juni een avond in de maand vrij
om te vergaderen.
- Met jouw commissie maak je tijd voor commissievergaderingen.
- Dan plan je enkele uren per maand tijd voor taken die bij je
commissie horen, zoals je contacten onderhouden.
- In januari gaan we rond voor de sponsorronde, drie zaterdagen
of doordeweekse dagen, als je dat beter uitkomt. Samen met een
collega-organisatielid ga je naar bedrijven om ze te vragen ons
evenement te steunen.
- Tijdens Pinksteren… Zaterdag tot en met dinsdag
ben je erbij en geniet je.
Wat bieden wij jou:
- Teamgevoel
- Gezellige vergaderingen
- Waardering voor je inzet
- Vele nieuwe contacten
- Leerzame periode
Heb je interesse in meer informatie? Spreek ons eens aan en stel je
vragen. Wil je tijdens de dagen al meelopen? Laat het ons weten via
info@pinksterfeestennistelrode.nl.

In de spectaculaire ‘Fly Seat’ kunnen we onze bezoekers tot
een hoogte van 50 meter boven onze festiviteiten laten genieten van het uitzicht. Een bijzondere attractie die binnen
een omtrek van meer dan 50 kilometer rondom Nistelrode nog
nooit eerder geweest is. We hopen dat er veel bezoekers gebruik maken van deze bijzondere attractie, want een gedeelte
van de opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan Stichting Pinksterfeesten. De
kermisexploitanten dragen de Pinksterfeesten ook een warm hart toe en hebben deze
attractie mede mogelijk gemaakt.

‘Heel bijzonder, want in deze tijden vrijwilligerswerk kan niet meer als ‘gewoon’ betiteld worden’
Vijf jaar
We hebben als stichting, net als het overgrote deel van de kermisexploitanten, uitgesproken richting de gemeente Bernheze dat we voor de komende vijf jaar de samenwerking weer graag willen voortzetten. Voorheen hadden we een convenant voor drie jaar,
maar na goed overleg tussen gemeente, kermisexploitanten en Stichting Pinksterfeesten
Nistelrode is ervoor gekozen om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. Zo kunnen we dit gezellige evenement naar het 50-jarig jubileum leiden! Heel bijzonder want
in deze tijden, waarbij de ene na de andere vrijwilligersorganisatie wegvalt, kan zo’n
vrijwilligersorganisatie echt niet meer als ‘gewoon’ betiteld worden.
Met een erg klein team hebben we hard gewerkt om Pinksterfeesten letterlijk weer in
beweging te krijgen. Wij organiseren het met een enthousiast team, waar ik als voorzitter enorm trots op ben. We wensen de bezoekers van Pinksterfeesten Nistelrode een
fantastisch evenement.
Geniet ervan op deze bijzondere dagen en neem zeker een kijkje op ons ‘Gewoon Bijzonder Plein’ waar diverse dagbestedingen laten zien wat voor geweldig werk ze doen.

Allround
haarstudio

DIERENVOEDERS

dierenvoeders
jan
herckenrath
nistelrode
NISTELRODE
tel.
0412-611088

0412611088

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

Baansteen
– Nistelrode
Menzel 5317
Nistelrode
info@rĳschoolnistelrode.nl
info@rijschoolnistelrode.nl
www.rĳschoolnistelrode.nl
www.rijschoolnistelrode.nl
06-50439945
06-50439945

u een bedrijf
verstandvan
van
Zoekt u Zoekt
een bedrijf
met met
verstand

Zoekt u een bedrijf met verstand van

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

en?
Meer tijd over houd

een nieuwe auto of een occasion?

onderhoud
reparatie aan uw auto?
een nieuwe
auto of vaneenofoccasion?
onderhoud van- of reparatie aan uw auto?

Zoekt u een
bedrijf met verstand van
Wij staan voor u klaar

nieuwe
auto of een
Zoekt
eeneen
bedrijf
met verstand
vanoccasion?
Wijustaan
voor
u klaar
onderhoud van- of reparatie aan uw auto?
een nieuwe auto of een occasion?
aan uw auto?

Waardsestraat 22, Nistelrode, 0412-612333, www.alfredvandijk.nl
een nieuwe
auto of een vanoccasion?
onderhoud
of reparatie
onderhoud van- of reparatie aan uw auto?

Wij staan voor u klaar

Wij staan
voor
u klaar
Waardsestraat 22, Nistelrode, 0412-612333,
www.alfredvandijk.nl
Wij
staan
voor u klaar

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

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

www.denboekhouder.nl

De Oude Ros 30
5388 PM Nistelrode

geopend met
de braderie!
harry van de venstraat 7
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Pinksterfeesten Nistelrode 2019 is ‘In Beweging’
Al 45 jaar gratis entree

Pinksterfeesten Nistelrode is van een kleinschalig evenement uitgegroeid tot een meerdaags feest met
een braderie, tal van leuke straatartiesten, een kermis, een groot kinderparadijs, klimwanden en ander
vermaak. Uniek is dat Pinksterfeesten Nistelrode al 45 jaar GRATIS toegankelijk is dankzij de sponsorbijdragen van de lokale ondernemers en de gemeente Bernheze. Én… dit jaar kun je Nistelrode weer
vanaf een hoogte bekijken in The Fly Seat.
met Atletiekvereniging Oss ’78
organiseert. We beginnen met
een kinderloop waar jongens
en meisjes vanaf 12 jaar samen
meedoen voor leuke prijzen.
Daarna is er voor jeugd ouder
dan 13 en volwassenen de mogelijkheid om mee te doen met
de 5 of 10 kilometer loop. De
loop is voor iedereen toegankelijk. Dus of je nu een geoefende
sporter bent of niet, meedoen
kan altijd!

Maatschappelijk betrokken
Een bijzonder maatschappelijk
proces dat steeds ‘in beweging’
is, is het zorgen voor elkaar. Dit
jaar geeft Pinksterfeesten Nistelrode alle organisaties die zich
inzetten voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een
podium. Op 9 en 10 juni op
het plein ‘Gewoon Bijzonder’

laten de organisaties De Nistel
en Heart Care Werkt, zien dat
talenten vaak uit onverwachte
hoek komen.
Pinksterloop
Een sportieve manier om deze
vier dagen feest te beginnen is
is de Pinksterloop, die de organisatie al jaren in samenwerking

Meerdaags
feest met
artiesten,
braderie en
kermis

Kermis, straattheater en horeca
De kermis tijdens Pinksteren sluit
naadloos aan bij de braderie,
waarbij straattheater met veel
uiteenlopende artiesten te zien
zal zijn: zoals The Fabulous Glamour Sisters, De Ganzenfanfare
en veel muziek.
Op zondag kunnen we genieten van de vrolijke geluiden
van het muziekkapellenfestijn
en op maandagochtend treed
smartlappenkoor Vur Sles op.
’s Middags wordt de straat gevuld met de beats van dj Stefano.
Natuurlijk mag ook het kinderparadijs niet ontbreken met
springkussens en schmink en de
Nostalgische route met onder
andere een dorsclub, de scouting met de tokkelbaan vanuit
de molen en oude ambachten.
De horecaondernemers pakken
ieder jaar weer uit met vele artiesten, een mooie aankleding
én zij zorgen voor extra tentfaciliteiten voor de toestroom van
duizenden gasten die tijdens
Pinksteren een bezoek brengen
aan Nistelrode. Kom jij ook?!
Meer informatie vind je op:
www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

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

Het adres
voor al uw
reparatie en
scHadeHerstel
www.autobedrijflangens.nl

Nistelrode

Van Mook

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

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

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl
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Ik kom ook

braderiebezoeker

voor de kraamhouders. Krijgen ze dus gewoon gratis en
voor niks. Heb dat nog nooit
gezien hoor, en ik kan het
weten want ik kom wel op
meerdere braderieën! Wat ik
ook zo frappant vind is dat
het dus gewoon helemaal
niks kost hè, ja ik bedoel de
entree voor de braderie.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Geriatrische fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie

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

“Ik kom al jaren speciaal
naar de Pinksterfeesten Nistelrode voor de braderie. De
rest is ook super hoor, daar
niet van, maar die braderie
hè, ongelooflijk! Vorige week
toevallig nog een stukje in de
Pinksterkrant gelezen over
die braderie.

Gewoon helemaal gratis!
Kennelijk wordt het in z’n
geheel bekostigd door verschillende plaatselijke ondernemers die het evenement
steunen. Ja, dat staat er op
die mooie sponsorzeilen die
ik tegenkom. Maar als je het
niet erg vindt… ben nu echt
de braderie op! Kwam ik
tenslotte voor…”

Wat stond er ook alweer.
O ja, iets in de trant van
‘het grootste evenement
van de gemeente Bernheze
dat gratis toegankelijk is’.
En ‘één van de grootste van
heel Brabant!’ Die braderie,
die bestaat uit meer dan 100
kramen. Ga ik straks zeker
wat vinden! Ik ken trouwens
ook al aardig wat kraamhouders, we komen elkaar elk
jaar weer tegen. Sommige
komen uit de buurt, sommi-

Commissie
Braderie

Archel Kerkhof leidt

Het grootste
gratis
toegankelijk
evenement
van
Bernheze

ge ook van over de Maas. In
dat wereldje weet iedereen
wel dat je goed zaken doet
op de braderie in Nistelrode.
Zou trouwens niks voor mij
zijn; een hele dag of soms
wel twee dagen op de braderie staan.
Vorig jaar met een kraamhouder gesproken, die staat
om 4.30 uur op! Om rond
6.00 uur in Nistelrode op de
aangewezen plek zijn kraam
op te bouwen en die zo
mooi mogelijk in te richten.
Petje af hoor! En wat ik
zo mooi vind hè, is dat de
vrijwilligers van die Pinksterfeesten rondgaan met koffie

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

SCHILDERWERKEN

sinds twee jaar de commissie Braderie. Voor hem
begint het werk voor de
Pinksterfeesten al vroeg
in het jaar. Zorgen dat
de inschrijvingen soepel
verlopen, een zorgvuldige
selectie maken uit het aanbod, het indelen van de
route, het meedenken over
het water- en stroomplan
en natuurlijk het meewerken op de braderie zelf is
maar een kleine selectie
uit zijn taken.
Met veel zorg heeft hij
het ook dit jaar weer voor
elkaar gekregen om de
braderie volledig te vullen,
waardoor de bezoekers op
zondag en maandag tussen 10.00 en 17.00 uur van
het gevarieerde aanbod
kunnen genieten.

SCHILDERWERKEN
Ben jij een organisatieSCHILDERWERKEN
talent of een kei in

logisch denken?
Versterk dan Archel met je
talenten. Meld je aan
Kievitweg 8, 5388 HA Nistelrode
als commissielid.
Tel. 0412
- 6117988, 5388 HA Nistelrode
Kievitweg
Tel. 0412 - 611798

Kievitweg 8, 5388 HA Nistelrode
Tel. 0412 - 611798
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SPONSOREN
Onderstaande sponsoren geven een bijdrage aan Pinksterfeesten Nistelrode zodat het evenement
georganiseerd kan worden. Met dit evenement zetten we Nistelrode op de kaart en bezorgen we veel
bezoekers een leuk dagje uit. Wij, de organisatie, zijn een team van vrijwilligers die deze bedrijven
persoonlijk benaderd hebben. Wij bedanken alle bedrijven voor hun gastvrijheid en voor de steun die we
als organisatie krijgen. We zien hierdoor hoe breed gedragen het evenement is.

Hoofdsponsoren
Nistelrode
www.jumbo.com

Diervoeders Jan Herckenrath
Aannemersbedrijf Ron van Roosmalen
Van Liempd Tuin en Parkmachines
Van Driel vervoerservice
Bernheze Media
A&R Infra
Autobedrijf Langens
Rivez/Regiobank
De Lorijn Horeca Exploitatie
Finovion
Creatief & Lekker
Crisjan van Kessel Timmerwerken
Reser Robot Technology
LipsGroen Hoveniers
Excellent Catering
Leenders Isolatietechniek
Instra BV
Fysiotherapie Reyniers
G. Hermes Machinale Houtbewerking
Firma van de Wetering Grond en Loonwerk
Lijmbouw Van Oort

Van Oort-Van der Meer administratiekantoor
Verwijst Zonweringen
Harry Robben keukens en montage
OOvB
Podotherapie van den Heuvel
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Axitraxi
Elektrototaalmarkt.nl
Raaijmakers Riooltechniek
Expert Ben van Dijk
Baderie Bevers / Installatietechniek
Caffero Event Fireworks
Ceelen Groente en Fruit
Crommenacker Automobielen
C. van der Ven (grond, sloop en straatwerk)
Daan Ambachtelijke Schilderwerken
Dierenvriendjes
Drukkerij Buuts
DTG Kaarsen
‘t Pumpke

06-53909951

Fransen Accountancy & Advies
Fietsplus Rini
Handelsonderneming Gerrits
Geurts Mengvoeders
Govers Waterservice
Gracy
Haerkens Timmerwerken
Hanegraaf verhuur en ballondecoratie
Sherpa Miniloaders
Hanenberg Wegenbouw
2Wow
Heerkens Groente en Fruit
Hoogstede Optiek
Bart Duurzaam Schilderwerken
Installatiebedrijf Tiny Loeffen
Jacobs & Jacobs woonsfeermakers
Jumbo Nistelrode
Just Be
Kling Brandbeveiliging
Leon Kerkhof Tuinaanleg
Bloemengroothandel A. Lindhout
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Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

’t

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

Specialist in chocoladeworkshops

Nistelrode - 06 48546757 - info@creatiefenlekker.nl
www.creatiefenlekker.nl - facebook.com/creatiefenlekker

HANDELSONDERNEMING
HANDELSONDERNEMING

Bloemsierkunst Ari-Jenne
M2E outdoor
Maas & van Oss
Partycentrum ‘t Maxend
Raved Musthaves
Rietdekkersbedrijf Mark de Laat
Rijschool Nistelrode
RWP audio•video•lighting
Salon van Dinther
Skinfo.nl
Bevers Steencentrum
‘t Tramstation
Van Den Elzen Transport
Van der Lee staalbouw
Installatiebedrijf Van Dinther
Van Tilburg Online
Van Uden Bouwservice B.V.
V & B Afbouw
Tekenburo Verkuylen
Beveiligzeker
Waardse Trading
Wolletjes
Bouwmateriaalhandel Bevers B.V.
Ambachtelijke slagerij van den Tillart
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
Wok en Go MayDay
Interieurspuiterij van Roosmalen
Haarstudio Hebbes
Rabobank Oss Bernheze
De Lindenhoeve
Benelux Tyres
Arjan Smits Montage
Mario Supersize.nl
Mecabo Meatservice
Strijbosch BV
Bernheze Makelaars & Adviseurs
BBQEnzo.nl
Kapsalon Koppig
Dio / TheReadshop / Prima Sparkling
Autoschade Gebr. van Oort
Van Tilburg Mode en Sport
Vitaro
Smits Ontwerpen
‘t Tramplein
Toon Ambachtelijke Schilderwerken
Cor van Schaijk aann. & transport mij
Van de Ven internationaal transport
Van Mook de Echte Bakker
Venwico Schilderwerken
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
De Eeterij
De Graauw
Eetcafe ‘t Laar
Joan Schilderwerken
John van Dijk Timmerwerken
Jos van der Heijden Loaderverhuur
Thijs van der Lee Timmerwerken
Ton van Rooij Grondwerken
Verbakel Lijmwerken
WTI Installatiewerk
P.A.M. van Kessel Bouwbedrijf
Tom Verbakel Bouw en Timmerwerken
Kinderopvang de Benjamin

Ik kom ook

ondernemer

“Ja, zaterdag moet ik gewoon werken
maar op zondag heb ik zeker tijd om de
braderie op te gaan, doe ik eigenlijk elk
jaar wel. Kom ik geheid wat collegaondernemers tegen, altijd leuk! Even in
een ongedwongen sfeer bijkletsen met
elkaar.

‘Organiseren en ondernemen doe je samen’
Wat is het trouwens mooi geworden zeg,
die herinrichting van het Laar. Die straat
is echt enorm veel veranderd. We hebben wel een paar maanden aan moeten
modderen - zoals ik het maar even zeg maar dan krijg je er wel wat voor terug!
Ga zo trouwens even een ritje omhoog
maken in die The Fly Seat; ben benieuwd
of ik mijn onderneming kan spotten,
altijd leuk!”

DFM Bloemen & Planten
Rainbow Centre
Winners Café
Van de Wijgert Verhuur en Verkoop
Juice BV
Schoonmaakbedrijf S.I.S.
Opslagunit.eu
Autoschade Nistelrode
Bumper Center Bernheze
Wolbert Fysiotherapie
Maashorst Makelaardij
De Nistel
Tegelboerderij
ISZO B.V. (Actemium)
Den Boekhouder /
Maashorst Administratie
Sfeermakers voor binnen
Ondernemersvereniging Nistelrode

Fransen

HANDELSONDERNEMING

HANDELSONDERNEMING

BEDRIJFSWAGENS
BEDRIJFSWAGENS
BEDRIJFSWAGENS
MACHINES
- HEFTRUCKS - TRACTOREN
MACHINES - HEFTRUCKS - TRACTOREN
MACHINES - HEFTRUCKS - TRACTOREN
BEDRIJFSWAGENS

MACHINES - HEFTRUCKS
Maxend 50B-- TRACTOREN
5388 TX Nistelrode

Lilian
Lilian
Maxend 50B
Tel.: (0412) 61 36 87
Maxend 50B 0412-613687 - 06-22384013
Tel.: (0412) 61 36 87Lilian
info@gerritsbedrijfswagens.nl
- www.gerritsbedrijfwagens.nl
538850B
TX Nistelrode
nr.:Tel.:
06 (0412)
- 22 38461
013
Lilian
5388Mobiel
TX Nistelrode
Mobiel nr.: 06 - 22 384 013
Maxend
36 87
Tel.:
(0412)
61
20
83
E-mail:
info@gerritsbedrijfswagens.nl
Maxend 50B
Tel.:
61
36
Tel.:(0412)
(0412)
61nr.:
2087
83 - 22 384 013
E-mail: info@gerritsbedrijfswagens.nl
5388 TX Nistelrode
Mobiel
06
Fax.: (0412) 61 01 83
www.gerritsbedrijfswagens.nl
5388 TX Nistelrode
Mobiel
nr.:
06
- 22 384
01383
Fax.:
(0412)
61 01
www.gerritsbedrijfswagens.nl
Tel.: (0412)
61 20 83
E-mail:
info@gerritsbedrijfswagens.nl
Tel.: (0412) 61
20(0412)
83
E-mail: info@gerritsbedrijfswagens.nl
Fax.:
61 01 83
www.gerritsbedrijfswagens.nl

Bedrijvenweg 10 - 5388 PN Nistelrode
0412-613 023 - jvroosmalen@home.nl
www.interieurspuiterijvanroosmalen.nl

ACCO UN TA N CY
& A D VIES

Wij wensen u fijne
Pinksterfeesten
Benedictuslaan 8 - 5343NB Oss
0412 474 015 - info@faara.nl
www.faara.nl

Kerkveld 69
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Samenwerkingen al 45 jaar
Naast financiële sponsorbijdrage worden er vele hand- en spandiensten aangeboden. Tijdens de sponsorronde is het, elk jaar, geweldig
om te zien dat alle ondernemers enthousiast zijn en een steentje bijdragen. Zo kunnen we tijdens de Pinksteren ons mooie Nistelrode
omtoveren tot een groot festijn.
Samenwerkingen onmisbaar
Zo kunnen we al jaren rekenen
op de brandblussers van Kling
Brandbeveiliging om de veiligheid zo optimaal mogelijk te
garanderen. EHBO-vereniging
Nistelrode is al vele jaren actief
tijdens de Pinksterfeesten en
schiet waar nodig te hulp.
Daarnaast hebben we ieder jaar
weer veel hekken nodig die uitgezet moeten worden ter afzetting van de wegen. A. van den
Elzen transport stelt ieder jaar
een vrachtwagen beschikbaar,
waar Martijn van der Linde al
jaren zijn vrije tijd voor inzet

om hekwerk te plaatsen en later weer op te halen. Tijdens de
Pinksterloop, die mede mogelijk
gemaakt wordt door AV Oss ’78.
Jarenlang was de volleybalclub
Tornado hiervoor in touw op
zaterdag, maar de laatste jaren
heeft carnavalsclub Afslag 15
deze taak op zich genomen om
op deze manier een zakcentje
voor de club te verdienen.
Bernheze Media stelt elk jaar
uren beschikbaar om het vrijwilligerswerk te ondersteunen
in de PR. Zij ondersteunen de
vormgeving van de social me-

Ik kom ook

EHBO-er

dia, website en het drukwerk,
op vrijwillige basis. Van Tilburg
Mode & Sport is al tientallen jaren onze hofleverancier van het
kinderparadijs en de tasjes die de
deelnemers van de Pinksterloop
ontvangen.
Hanegraaf Verhuur zorgt al vele
jaren voor een feestelijke aankleding. Met hun creativiteit begint

de festivalsfeer al ver voor de ingang te leven. Ook zij zijn er dit
jaar weer bij.
Te veel om op te noemen, maar
graag willen we al deze Nisseroise ondernemers en alle sponsoren waar we ieder jaar weer op
kunnen bouwen hartelijk bedanken voor hun steun en het vertrouwen dat ze ieder jaar weer in
ons hebben.

“Ze hebben mij weer
gevraagd voor de Pinksterfeesten Nistelrode. Ik
hoefde er niet eens over na
te denken, zei meteen ‘ja’.
Het sfeertje dat daar elk jaar
hangt, machtig! Maakt voor
mij niet uit of het mooi weer
of minder mooi weer is.
Ja, wat je wel hebt bij echt
warm weer is dat mensen
sneller niet lekker worden of
zelfs flauwvallen. Kan soms
gebeuren hè! Maar dan ben
je bij ons, in onze stand, in
goede handen. Mijn collega’s
en ik zijn zijn allemaal gediplomeerd EHBO’er, komt
helemaal goed!
Soms ook wel eens een pleister plakken, wondje eerst
schoonmaken. Nee, daar
draaien wij onze handen
niet voor om. Leuk trouwens
dat we dit jaar op het Van
Tilburg Kinderparadijs staan.
Gaan we kinderen spelenderwijs kennis laten maken
met de werkzaamheden van
ons als EHBO’er. Vind ik een
goed initiatief! Je kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen.”

Ook voor jou!
De ondernemersvereniging is er voor alle ondernemers in Nistelrode binnen het midden- en kleinbedrijf. Door onze
krachten te bundelen creëren we een sterke positie richting overheidsinstanties, politieke partijen en andere instellingen.
Laagdrempelig en toegankelijk sloten al meer dan 100 ondernemers, van zowel grote als kleine bedrijven, zich aan. We
brengen ondernemers bij elkaar door het organiseren van diverse leerzame en gezellige bijeenkomsten en activiteiten.
Want waarom ‘over de grens’ kijken als we de expertise gewoon al in huis hebben…? Ons kent ons en daar zijn we trots op!
WAT HEBBEN WE ZOAL GEREALISEERD?
- Inspraak in revitalisering van het bedrijventerrein
- Gezamenlijke afval- en energie-inkoop voordeel
- Jaarlijkse sfeerverlichting in de kern
- Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op industrieterrein Kleinwijk
- Meegewerkt aan gratis glasvezel in heel Nistelrode
- De inrichting van het nieuwe centrum mede bepaald
- Actieve informatie via nieuwsbrief, website en Facebook
- Jaarlijks overleg met gemeente alwaar we samen de agenda bepalen.
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
- De ondernemersvereniging heeft directe lijnen met onze gemeente Bernheze en
Kamer van Koophandel Brabant
- Uitbreiden van je netwerk tijdens onze activiteiten en bijeenkomsten
- Jouw mening telt! Denk en praat mee tijdens de ledenvergaderingen
- Altijd op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen voor ondernemers via
onze activiteiten, de website, de nieuwsbrief en social media
- Jouw activiteit promoten op de site of nieuwsbrief van Ondernemersvereniging Nistelrode
- Direct inkoopvoordeel bij afval- en energiecontract

Ondernemersvereniging Nistelrode is een onderdeel
van Samenwerkende Ondernemersvereniging Bernheze
(SOB) wat ondernemers in staat stelt om problemen of
mogelijkheden ‘Bernheze-breed’ aan te pakken.

Belangstelling?
Meld je dan nu aan!

w w w.ondernemersverenigingnistelrode.nl
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Een thuis voor de organisatie
Centrale post zorgt voor centrale voorzieningen

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl/
maatschappelijkbijdragen

Het hele jaar door is ’t Mediahuys aan het Laar de vergaderlocatie van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode en tijdens de
Pinksterfeesten fungeert deze
locatie als een heus zenuwcentrum. Het is de centrale post van
de organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode. Van zaterdag tot
en met dinsdag staan de deuren
open voor alle commissieleden.
Tijdens deze dagen wonen ze
praktisch in het kantoorpand
aan het Laar, dat de naam
’t Mediahuys gekregen heeft
toen Bernheze Media hier acht
jaar geleden haar intrede deed.
Als centrale post fungeert het
pand als onderkomen voor
de organisatie, het is een ontvangstlocatie voor de hulpdien-

sten, voor hoogwaardigheidsbekleders, artiesten en veel, heel
veel vrijwilligers.
Zij kunnen zich omkleden, opfrissen en alle faciliteiten als internet, stroom en opbergruimte
zijn aanwezig. De maaltijden
worden klaargemaakt in de keuken waar de commissieleden

Volg onze
sociale media

allemaal om de beurt komen
eten. Wil je precies weten wat
we meemaken gedurende de
aanloop naar de Pinksterfeesten
en de Pinksterfeesten zelf?
Blijf dan onze Facebookpagina,
Instagram en de website volgen
waarop de foto’s en de berichten jou helemaal op de hoogte
houden.
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Bernheze Media maatschappelijk betrokken

In Memoriam

Wim van den Brand
‘Unne Skônne Mens’
Op 29 maart bereikte het droevige bericht dat Wim van
den Brand overleden is. Wim was een van de grondleggers
van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode en bekend door zijn
winkel, de schoenenzaak op het Laar. Een graag gezien man
mede door zijn gedreven inzet en mooie verhalen.

Je boodschap vertellen aan mensen die jou of jouw bedrijf nodig
hebben. Digitaal of in print. Voor
jouw wensen en binnen je budget. Vanaf het logo tot je website en van adverteren op
www.mooibernheze.nl of
DeMooiBernhezeKrant tot een
compleet
communicatieplan;
Bernheze Media is jouw partner!
Gezien worden en een bood-

schap overbrengen die begrepen wordt, Bernheze Media kan
je daarbij helpen met aandacht
voor de startende ondernemer,
de ZZP-er en particulier. Als jij
zegt wat jij wil vertellen en aan
wie, zorgen wij voor de rest.
Netwerken is ons op het lijf geschreven, we zijn het mediakanaal van Bernheze en delen dit
alles graag met jou.
Zo delen we onze specialiteiten
met de organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode en krijgen ze
van ons een flinke steun in de
rug, het hele jaar door. We helpen bij de PR van het evenement, we voorzien hen van een

centrale post en zijn er voor hen,
gewoon als het nodig is.

Hij leverde als ondernemer maar ook als inwoner van
Nistelrode een grote bijdrage en was maatschappelijk en
betrokken. Elk jaar liet hij ons met een kaartje weten, dat we
weer een goede prestatie neergezet hadden.

Korte lijnen in communicatie,
dat werkt! En zo werken we ook
samen met Pinksterfeesten Nistelrode, een fijne samenwerking
met korte lijnen. Wij wensen
de organisatie en iedereen die
er een hand in heeft, een goed
pinksterweekend en heel veel
plezier.

Hij was 44 jaar geleden een van de eerste personen die mede
de organisatie op zich nam tijdens het Pinksterweekend. Ook
heel toepasselijk is dat wij als organisatie in ’t Mediahuys aan
het Laar, het voormalige thuis van familie van den Brand,
de centrale post hebben gecreëerd. Met het overlijden van
Wim heeft de Nisseroise gemeenschap van een markante
man, ‘Unne skônne mens’ afscheid genomen. De organisatie
wenst zijn vrouw Paula en hun kinderen, partners, (achter)
kleinkinderen en allen die hem lief hadden veel sterkte toe.

Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Bernheze Media

Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode

www.bernhezemedia.nl

pinksterfeestennistelrode

info@pinksterfeestennistelrode.nl

pinksterfeestennistelrode

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl
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Ik kom ook

Pinksterloopdeelnemer

‘Samen
sportief
beginnen’

PINKSTERLOOP
Pinksterloop
Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode vindt al jaren op zaterdag de Pinksterloop plaats. Dit jaar is dit
op 8 juni. De Pinksterloop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Oss ’78 en maakt deel uit
van het Maasland Run Classics circuit 2019. De loop is voor iedereen toegankelijk, dus of je nu een
geoefende sporten bent of niet, je kunt gewoon meedoen.
De volwassenen hebben de keuze uit twee verschillende afstanden: 5 of 10 kilometer. Jeugdige
hardlopers vanaf 13 jaar mogen
meedoen aan de 5 kilometer.
Speciaal voor de jongste hardlopers is er een jeugdloop: 1.100
meter voor de jongens en meisjes tot en met 9 jaar en 1.650
meter voor 10- tot en met 12-jarigen. Dit jaar kun je in stijl finishen door de boog van regiobank

“Lekker actief bezig zijn is wat mij betreft echt mijn hobby. En
in de omgeving is er voor mij genoeg te doen met de Maashorst
zowat in mijn achtertuin. Ik kom verder ook wel op de Pinksterfeesten hoor, op de braderie vind ik het altijd leuk en even een
terrasje pikken is natuurlijk altijd gezellig, maar die Pinksterloop,
daar gaat mijn hart toch echt sneller van kloppen!
Prima georganiseerd elk jaar weer. Ongelooflijk dat ze zo’n evenement elk jaar weer op poten kunnen zetten. Leuk ook die Pinksterloop voor de jeugd, ja heb je de jeugd dan heb je de toekomst toch! Niks dan lof voor de commissie Pinksterloop van de
Pinksterfeesten die het elk jaar samen met AV Oss’78 weer voor
elkaar krijgt om zo’n mooie loop te organiseren. En er is zelfs aan
omkleedruimtes, drinken en fruit gedacht. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik dat niet altijd meemaak hoor en ik neem deel aan heel wat
lopen!”

Een attentie
voor iedere
deelnemer

Rivez die voor extra aankleding
zorgt. Er wordt vanuit de organisatie gezorgd voor iets te drinken, een appel of een peer, een
leuke attentie en natuurlijk een
mogelijkheid tot omkleden.
Na afloop van de wedstrijd is er
een prijsuitreiking. Behalve prijzen voor de top drie van elke
afstand is er dit jaar door vele
sponsoren ook gezorgd voor

Commissie Sport
Rob Geurts is naast trotse voorzitter van de Pinksterfeesten

ook aanjager van de commissie sport. Samen met atletiekvereniging AV OSS ’78 zorgt hij ervoor dat ook dit jaar alles
weer top geregeld is tijdens de Pinksterloop en iedereen fanatiek mee kan lopen tijdens de kinderloop of de 5 en 10 kilometer voor volwassenen. Zelf deed hij menigmaal mee en weet
dus precies wat ‘onze’ lopers willen.
Heb jij hart voor lopen? Versterk Rob met je enthousiasme
en meld je aan als commissielid.
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Pinksterloop wordt mede mogelijk gemaakt door:

Govers Waterservices;
• Waterflessen, thuis en op
kantoor
• Levering, installatie
en onderhoud
• Waterontharders

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

• Waterkoelers
• Benodigdheden;
zoals zout, filters etc.
(ook voor Amerikaanse
koelkasten)

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

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

een leuke prijs voor de kinderen.
Deze wordt verloot onder alle
deelnemers. Het is dus zeker de
moeite waard om mee te doen,
en even te wachten op de prijsuitreiking.
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 kinderloop bedraagt
€ 1,- en de kosten voor de 5 en

de 10 kilometer bedragen € 4,-.
De kosten zijn dus zeker geen reden om deze run te laten lopen.
Meer informatie over de Pinksterloop en het Maasland Run
Classics circuit 2019 is te vinden
op www.maaslandrunclassics.nl
en op www.avoss78.nl. Op die
websites zijn ook alle uitslagen,
foto’s en het tussenklassement te
vinden.

Start jeugdloop 18.15 uur
en start 5 en
10 kilometer
19.00 uur

Inschrijven kan tot de start van
de Pinksterloop. Heel veel succes
en plezier.

Gezondheid • Schoonheid
Boeken • Wenskaarten
Kantoorartikelen • Speelgoed
Cadeautjes • Woonaccessoires
Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - (0412) 201 202
www.sparkling-nistelrode.nl - info@sparkling-nistelrode.nl
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SCHMINKKIST • CLOWN PINKIE • PODIUM • EHBO •
LUCHTKUSSENS • KLIMWAND • TOKKELBAAN
Ook voor kinderen
genoeg te doen

Ik kom ook

Lieke

De Dierenvriendjes zijn natuurlijk
dit jaar weer paraat en hebben
hun liefste dieren mee. De kinderen kunnen op deze manier
leren omgaan met dieren en
even lekker spelen. De ouders
kunnen tegenover op het terras
plaatsnemen en lekker genieten
van een drankje en de vrolijke
muziek van de muziekkapellen,
smartlappenkoor of dj, terwijl ze
een oogje in het zeil houden.
De kinderen kunnen zich geheel
kosteloos laten schminken als

echte piraat, tijger, vlinder, prinses of welke creatie ook.
Marielle Dams met haar grote
schminkkist en een team van enthousiaste schminkers schminkt
de kinderen op profesionele wijze. Dit is een fijne onderbreking
van al het fanatieke gespring op
de luchtkussens.
Nieuw EHBO
Dit jaar is de EHBO-stand op
het Kinderparadijs-plein. Om
kinderen zo vroeg mogelijk de
noodzaak van EHBO bij te brengen, natuurlijk spelenderwijs. Zo
kunnen zij proberen om een verband aan te leggen op een Lotus
slachtoffer en ze kunnen mondop-mond beademing toepassen
op een daarvoor bestemde pop.
Op deze manier hoopt de EHBO
vereniging Nistelrode uiteindelijk
op nieuwe aanwas. Jong geleerd
is oud gedaan!
Klimwand
Achteraan op de nostalgische
route, een klein stukje voorbij de springkussens staat ook
dit jaar weer de klimwand van

“Joepie! We gaan vandaag
naar de Pinksterfeesten. Heb
ik zo’n zin in. Ik weet dat
mijn halve klas er is, kom ik
altijd wel iemand tegen die
met mij in de rij wil gaan
staan voor de schmink.

Scouting Mira Ceti. Alle avonturiers kunnen deze hoge wand
beklimmen en hiermee een
stempel krijgen voor de kermismuntjes. Ook organisereert Mira
Ceti samen met M2E outdoor
weer een tokkelbaan vanuit de
molen. Deze is geschikt voor

jong en oud, en zorgt voor die
adrenalinekick als afwisseling
van het lekker slenteren over de
braderie.

Springen tot er geen
lucht meer over is

Misschien dat ik dit jaar
mezelf laat omtoveren tot
een prinses, vorig jaar was
ik een vlinder. Maar eerst
lekker springen op die mooie
springkussens. Papa en
mama zitten op het terrasje
tegenover de springkussens,
denken dat ze mij nog in de
gaten moeten houden. Tsss,
ik ben al 5 hoor!

Misschien
gaan we
morgen ook
nog even
naar de
kermis!

En we gaan vandaag ook
nog heel lang naar de kermis; ga ik met papa in de
Polyp. Misschien gaan we
morgen ook nog even naar
de kermis maar dat ligt eraan
of ik vandaag lief ben, zei
mama net. Ik ga mijn best
doen!”

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

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

Ieder jaar organiseren we het
Van Tilburg Kinderparadijs, gesponsord door van Tilburg Mode
en Sport. De kinderen kunnen
zich hier uren vermaken met
de verschillende activiteiten.
Ook aan de ouders is gedacht.
Zij kunnen plaatsnemen op een
van de picknicktafels en heerlijk
genieten van het uizicht van hun
spelende kinderen.
Ieder jaar worden er door

Axitraxi weer luchtkussens geregeld waarop de kinderen zich
van 10.00 tot 17.00 uur helemaal uit kunnen leven. Ook dit
jaar komen er weer super spannende luchtkussens voor de echte waaghalzen, maar er is ook
genoeg keus voor de wat kleinere kinderen.
Alle luchtkussens worden door
vrijwilligers bemand, waardoor
ze veilig kunnen spelen.
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PINKSTERFEESTEN PROUDLY PRESENTS…
Op een
spectaculaire
manier
genieten van
Nistelrode

je
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kunnen zetten?

Ieder jaar
proberen we op
de Pinksterfeesten
weer een echte
eye catcher
te regelen.
Afgelopen twee
jaar was het
genieten met een
helikoptervlucht
boven Nistelrode.
Dit jaar willen we
onze bezoekers
weer tot op grote
hoogte brengen,
maar deze keer
met The Fly Seat.
Geschikt voor
iedereen vanaf
1.60 meter.

Deze attractie wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Nistelrode
www.jumbo.com
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THE FLY SEAT!
Deze nieuwe en innoverende activiteit brengt per keer 14
personen naar een hoogte van
50 meter. Vanuit een comfortabele stoel, gezekerd met een
vijfpuntsgordel, heb je werkelijk
een schitterend uitzicht over heel
Nistelrode. De kraan komt in het
centrum te staan waardoor je

neerkijkt op de gezellige braderie
en kermis. Er zit geen vloer onder
de stoelen waardoor je je benen
lekker kunt laten bungelen. De
attractie is geschikt voor iedereen vanaf 1,60 meter. Heb je
last van hoogtevrees? Dan is dit
misschien wel de perfecte manier
om dat te overwinnen.

Tickets
The Fly S
eat
€ 5,-

‘THE FLY SEAT’ - TICKETS TE KOOP
Kaartjes voor een ritje in deze unieke attractie zijn al in de voorverkoop verkrijgbaar bij Dio The Read Shop Sparkling in Nistelrode (zolang de voorraad strekt). Maar ook bij de attractie zelf
en bij sommige van onze vrijwilligers kun je direct een kaartje
kopen. De kaartjes zijn al verkrijgbaar vanaf € 5,- dus voor de
prijs hoef je het zeker niet te laten. De opbrengsten komen volledig ten goede aan Stichting Pinksterfeesten Nistelrode.
Voor meer informatie ga naar
www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

Nostalgische route herbergt bijzonder jubileum
Jo is 25 jaar molenaar en dit jaar weer present op Pinksterfeesten!
Dorsclub
Als hobbyisten/verzamelaars van
oude landbouwwerktuigen en
tractoren proberen de Stofvreters om deze machines te bewaren, zo nodig te restaureren en
in de originele staat te behou-

‘Een nostalgische
route om trots
op te zijn’

De molen is dit jaar weer het middelpunt van de Nostalgische route.
M2e Outdoor en Scouting Mira Ceti zullen de spectaculaire tokkelbaan wederom vanuit de molen naar beneden laten lopen. Dit
zorgt voor spannende momenten voor menig deelnemer! De molenaars zijn enorm gastvrij en dat zorgt ervoor dat veel verenigingen
en stichtingen zich aan willen sluiten bij de Geurts Mengvoeders
Nostalgische Route.
De molenaars hebben dit jaar
een bijzondere jubilaris in hun
midden want molenaar Jo heeft
een prachtig 25-jarig jubileum te
vieren.
Jo van de Heuvel woont in Heeswijk-Dinther, is geboren in Rosmalen en is een graag geziene
gast op de molen in Nistelrode.

‘Het uitzicht is grandioos
en magniﬁek
Hij is al jaren geleden begonnen
bij Molen Windlust bij molenaar
Bert Somers, in de eerste instantie
als molenaarsknecht maar omdat
Jo er zo veel plezier in had, is hij
enkele jaren later begonnen met
de opleiding ‘Molenaar Windmolen’. Daarna heeft Jo ook de

opleiding ‘Molenaar Watermolen’ gehaald. Jo: “Dit was in de
tijd dat de Kilsdonkse Molen nog
een ruïne was.” Tevens kan Jo
graan malen want hij heeft ook
de opleiding ‘Molenaar Korenmolen’ met succes voltooid!
“Het mooiste aan het molenaarsvak vind ik het ambacht en het
omgaan met mensen, en dan
voornamelijk de jeugd erbij betrekken. Tijdens de Pinksterfeesten ben ik er, als het ook maar
even kan, altijd bij. Dit jaar ben
ik er ook weer bij! We zullen bij
de molen, die tijdens de Pinksterdagen ook dienst doet als tokkelbaan, weer rondleidingen geven
en de mensen gastvrij ontvangen
met koffie, iets lekkers en een
gezellig muziekje.”

den. Het beste voor de machines en werktuigen is deze met
enige regelmaat te laten doen
waar ze voor gemaakt zijn. Dit
doen ze ook tijdens de Pinksterfeesten Nistelrode. Met allemaal
dezelfde interesse en allemaal
lid van de Klassieke Landbouw
Werktuigen vereniging (K.L.W.)
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.
Scouting Mira Ceti
Sinds jaar en dag is de Nistelrodense scouting deelnemer aan
het evenement en maken de
meest avontuurlijke activiteiten.
Zij bouwen met de leden van de
vereniging, onder toeziend ook
van M2e Outdoor, een veilige
tokkelbaan en een klimtoren,
voor de oudere jeugd en volwassenen. Kom jij deze Pinksterfeesten ook een bezoekje brengen
aan de Nostalgische Route mede
mogelijk gemaakt door Geurts
Mengvoeders.
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Rabobank stempelkaart en gratis muntjes verdienen
Samen met Rabobank Oss Bernheze heeft Stichting Pinksterfeesten 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 jaren verdienen de kinderen de muntjes met
activiteiten. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met geld.
Voor iedere activiteit die de kinderen doen krijgen zij een stempel op hun stempelkaart. Deze
stempelkaart zal uitgedeeld
worden op de basisscholen in
Nistelrode. Als jouw kind echter
niet op school zit in Nistelrode,
maar wel de leeftijd heeft van
vier tot twaalf jaar en in Nistelrode woont, dan kun je de stempelkaart ophalen op zaterdag 8
juni tussen 14.30 en 16.30 uur
bij het ‘t Mediahuys op Laar 28;
bij de centrale post van de organisatie.
Als een kind een volle stempelkaart heeft kan het een portemonneetje ophalen bij het
Mediahuys met daarin vier ker-

mismuntjes. De stempelkaarten
kunnen ingeleverd worden op 9
en 10 juni van 10.00 tot 17.00
uur, tijdens de openingstijden
van de braderie. De kermismuntjes kunnen alle kermisdagen gebruikt worden, dus hoe
eerder je de activiteiten doet hoe
sneller je kunt genieten van de
kermismuntjes!
Activiteiten waarmee je bijvoorbeeld stempels kunt verdienen zijn:
- een speurtocht doen in de
molen
- springen op de springkussens
- jezelf laten schminken
- de klimtoren van de scouting
beklimmen
- de EHBO op het kinderplein

- op de
foto
gaan
met
een
tractor
bij de
Nostalgische Route
- op bezoek
bij het Gewoon
Bijzonder plein
De activiteiten zijn te herkennen
aan de Rabobankvlag, die bij elk
van deze activiteiten hangt.
Door dit alles leren kinderen verantwoord met geld omgaan én
leren ze dat het leuk is om iets te
verdienen.

Commissie Sponsoren
Bas

Reginald

In de commissie Sponsoren spelen
en
een grote rol. Naast het op pad gaan
met alle andere organisatieleden, verwerken zij alle ingevulde formulieren. Zo zorgen zij
dat de PR de juiste informatie krijgt voor media aandacht en de sponsoren ontvangen van
hen een factuur. Daarnaast reguleert secretaris Reginald het mailverkeer en zorgt hij er onder andere voor dat ieder jaar de juiste vergunningen geregeld zijn. Bas heeft als penningmeester zijn handen vol aan de financiële zaken, die hij met grote precisie en veel plezier
uitvoert.

‘Bas en Reginald spelen een grote rol’
BAS

REGINALD
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Kei-leuk om actief
betrokken te zijn
bij de organisatie
van zo’n enorm
dorpsevenement,
da’s goed geïnvesteerde
vrije tijd

Commissie Horeca en Artiesten

ANKE

ANGELA

FRANCA

‘Een gezonde lekkere hap voor veel energie!’
Angela

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

Franca

De commissie Horeca en Artiesten,
van Keulen en
van Grunsven, zorgt
al meerdere jaren voor al het extra vertier op de braderie. Sinds dit jaar worden Angela en
Franca ondersteund door
Fransen, de enige nieuwkomer in de organisatie van 2019,
die met veel plezier mee op zoek is naar de leukste straatartiesten en bandjes. Ook zorgen
zij ervoor dat er goed gezorgd wordt voor de organisatie tijdens de pinksterfeesten. Een
gezonde en lekkere hap zorgt voor genoeg energie bij de organisatie en vrijwilligers.

Anke

BEVERS BV
BOUWMATERIALEN
(t)huisinbaksteen
een steen doet veel!
BEVERS BV
BOUWMATERIALEN
(t)huisinbaksteen

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

EERSTE PINKSTERDAG

15.00 uur

10.00 uur

Kermis

Braderie

De altijd gezellige kermis in Nistelrode vindt dit jaar plaats
van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 juni. Elke dag is er
weer iets anders leuks te beleven. Je kunt een ritje in de
Polyp maken, je geluk beproeven bij het grijpspel of je
duikt lekker in een van de andere attracties; de keuze is
reuze!

17.30 uur
Pinksterloop

Meer dan 100 kramen zorgen ieder jaar weer voor een
variëteit aan aanbiedingen.
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.
Dat alles terwijl je geniet van de muziek en het straattheater dat aan jou voorbijtrekt.

Mfm Radio

Stichting Pinksterfeesten organiseert al jaren de Pinksterloop in samenwerking met Atletiekvereniging Oss ’78.
De loop is voor iedereen toegankelijk. Dus of je nu een
geoefende sporter bent of niet, meedoen kan altijd! Volwassenen (en de jeugd vanaf 13 jaar) kunnen kiezen uit
twee afstanden: 5 en 10 kilometer. Beide afstanden maken onderdeel uit van de Maasland Run Classic.
De route van de Pinksterloop; 5 kilometer (2 ronden) en
10 kilometer (4 ronden). Ook aan de jeugd is gedacht!
Voor hen zijn er ook twee afstanden.
Voor alle informatie zie www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

Vanaf de pinksterfeesten op locatie, maakt Mfm twee
dagen lang de radioprogramma’s. Kom gerust langs en
aan, ze bijten niet - hebben ze beloofd. Jolwin, Jan, Patrick en Joep met hulp van vele vrijwilligers brengen de
Pinksterfeesten wat dichterbij.

Ook zal je met regelmaat de camera’s van Dtv ergens
tevoorschijn zien komen om de sfeer en gezelligheid vast
te leggen.

Scouting Mira Ceti en M2E Outdoor
Vanaf de molen, bijna vanuit de top, ga je met een spectaculaire tokkelbaan over de sloot, een flink eind naar
beneden. Het uitzicht vanuit dit hoge punt op de molen
is grandioos.
Mira Ceti is de scouting van Nistelrode en sinds jaar en
dag deelnemer aan het evenement.
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Ik kom ook

Nick

“Eerst een beetje uitslapen,
heb niet voor niks weekend!
En dan regelrecht naar de
tent. Die braderie kan me
persoonlijk gestolen worden
al komen daar wel veel meiden op af zeggen ze maar
goed, die zien we later in de
tent ook nog wel.

EERSTE
PINKSTERDAG

Molen Windlust &
Dorsclub De Stofvreters

De molenaars zijn de perfecte gastheren die al duizenden rondleidingen deden. Ook de vele verhalen over deze molen worden door de
heren doorgegeven. Samen met Dorsclub De Stofvreters ontmoeten
ze al jaren vele gasten. Ook dit jaar zijn we heel blij dat zij zorgen dat
de molen open is voor rondleidingen. Daarnaast zijn bij de molen ook
oude ambachten te bewonderen en het zien van de oude tractoren is
voor, met name de jeugd, een bijzondere beleving.
De Stofvreters laten de machines dorsen. Dit doen ze ook tijdens de
Pinksterfeesten Nistelrode.

Hoofdact The Fly Seat

Die braderie
kan me
gestolen
worden
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

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

Hoogstraat 7 - 5388 EA Nistelrode - 0412-612 038

DFM
Bloemen
Planten
Parkstraat
6b, 5388 HS&Nistelrode
Onze openingstijden zijn:
7 dagen
per
week
geopend!
maandag
tot en met
vrijdag
van 9.00
uur-18.00 uur
zaterdag van 8.00 uur-17.00 uur

DFM Bloemen & Planten heeft een groot assortiment
snijbloemen en boeketten maar ook voor kamerplanten,
perkgoed en binnen– en buiten potten ben je bij ons aan

Ja, het is echt wel een all-in
evenement, om maar eens
een duur woord te gebruiken, haha! Hoorde van
iemand laatst dat er dit jaar
echt vette muziek komt,
komt goed dus! Ook nog
even de kermis op natuurlijk,
sowieso in de Booster. En
o ja, ook The Fly Seat waar
iedereen het steeds over
heeft wil ik zelf ook wel eens
beleven.
Benieuwd of ik de voetbalvelden van mijn cluppie kan
zien. Welke club? Ja, Prinses
Irene natuurlijk!”

Dit jaar weer letterlijk sky high! Dit keer niet met een helikopter maar
met The Fly Seat. Deze nieuwe en innoverende activiteit brengt veertien personen naar een hoogte van maximaal 50 meter. Vanuit een
comfortabele stoel, gezekerd met een vijfpuntsgordel, heb je werkelijk een schitterend uitzicht over Nistelrode!
The Fly Seat is toegankelijk voor iedereen vanaf 1 meter 60. Last van
hoogtevrees? The Fly Seat is ideaal voor het overwinnen daarvan!
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Ganzenfanfare

AFBOUW

Van Tilburg Kinderparadijs

STUKADOORS

stukadoors
Tel. 06 - 2558 0679

Dintherseweg 2 - Nistelrode
www.venb-afbouw.nl

Met luchtkussens en speeltoestellen die bemand
zijn, met terrasjes en muziek, een kinderboerderijtje, schminktafel en iets verderop de Geurts
Mengvoeders Nostalgische Route de tokkelbaan
en de klim naar boven bij de molen. Kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen!

Muziekkapellenfestijn

Met tromgeroffel, gefluit en gegak marcheert de
Ganzenfanfare door de straten van Nistelrode.
Deze unieke en fabelachtige combinatie van mens,
muziek en rasechte Toulouser ganzen betovert
jong en oud als ze voorbij flaneren.
Een vrolijke, ludieke en vooral diervriendelijke act
gebaseerd op de eeuwenoude traditie van het ganzenhoeden.

06-2558 0679
Dintherseweg 2
Nistelrode
info@venb-afbouw.nl

www.venb-afbouw.nl

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

‘Muziek, straattheater, dans en
vermaak voor kinderen;
ben jij erbij?’

Dance Team Nistelrode

Het terras van Partycentrum ’t Maxend staat garant voor extra gezelligheid. Dit komt door de
muziekkapellen. De zon die meestal schijnt tijdens
Pinksterfeesten Nistelrode is ook verantwoordelijk
voor de extra sfeer die altijd te proeven is op dit
evenement. Wat zouden de Pinksterfeesten nu
zijn zonder muziek? Het muziekkapellenfestijn met
medewerking van:
Jeugdgroepen fanfare, De Bonte Bende,
De Krulkapel, De Pierebloazers, De Klanktentappers,
Nie te Geleuve en De Dûrzakkers
Komt dat zien!

10.30 uur
Straattheater

Terwijl je geniet van alles om je heen, kun je af en
toe ook gewoon even stilstaan en genieten van het
vele straattheater dat langskomt. Of geniet van
de artiesten die op het podium hun beste beentje
voorzetten:

Clown Pinkie

RELEASE

Dance Team Nistelrode is een vereniging die is aangesloten bij de Nederlands Danssport Organisatie
(NDO) en beoefent de garde- en showdanssport in
wedstrijdverband. Ook buiten de wedstrijden om
presenteert zij zich graag tijdens shows en evenementen, met ongeveer 60 leden in de leeftijd van
5 jaar en ouder. Op de trainingen, begeleid door
gediplomeerde trainsters, wordt er hard gewerkt
om tijdens de optredens een spectaculaire show
neer te zetten. En dat dit lukt blijkt ook wel want
ieder jaar scoort Dance Team Nistelrode goed op
nationale-, maar ook op internationale toernooien. Tijdens de Pinksterfeesten Nistelrode treden de
groepen Minigarde en Release op.

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl/
maatschappelijkbijdragen

06 - 489 255 34
info@bartduurzaamschilderen-glas.nl

Benita van Doren (Clown Pinkie) heeft al zo’n vijftien jaar ervaring met entertainen. Als typetje heeft
zij jarenlang gewerkt op themafeesten. Kinderfeestjes, ballonworkshops, openingen en braderieën:
Clown Pinkie maakt in een handomdraai de leukste
creaties! Ook op Pinksterfeesten Nistelrode!

Nistelrode - Schaijk - Ravenstein
Telefoon: 06 - 300 74 272
Telefoon: 06-300 74 272
www.podotherapievandenheuvel.nl
MINIGARDE

www.podotherapievandenheuvel.nl
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Brassband Agogo

EERSTE
PINKSTE
RDAG
Trek je Hawaii shirt maar aan en
doe een bloemslinger om je nek,
want dan ben jij in ieder geval al
in de sfeer voor deze geweldige
Caribische band met haar zonnige klanken! Helemaal in de
stemming door het fantastische
samenspel in percussie laten de
leden van Agogo jou als bezoeker
van Pinksterfeesten Nistelrode
genieten.

Ik kom ook

Kermis
exploitant
Berry

Efkes Anders

Deze toneelvereniging bestaat al ruim 30 jaar. De jongere leden (tussen de 20 en 30 jaar) komen bijna allemaal uit de jeugdvereniging
‘Efkes Jonger’.
Vanaf 2014 voert deze vereniging jaarlijks een voorstelling op in CC
Nesterlé. Op de Pinksterfeesten Nistelrode kom je enkele leden tegen als typetje. Dit jaar zullen zij scenes spelen uit het veelbesproken
tv programma De Rijdende Rechter. Laat je niet in de maling nemen!

Muziekkapellenfestijn
Inmiddels een begrip in Nistelrode en verre omgeving en wie herinnert zich nu niet de spectaculaire optredens die de Dûrzakkers al
gegeven hebben op Pinksterfeesten Nistelrode. Ook dit jaar is deze
kapel er wederom bij! Komt dat zien!

Tel. 0412 617777 - 617778
Uw varkensbemiddelaar

www.skinfo.nl
www.skinfo.nl

www.skinfo.nl

www.skinfo.nl

Hogeweg 16 • 5388 SK Nistelrode
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Ontwerp

Aa nleg

Onderhou d

“Op tijd arriveer ik op mijn
werkbestemming, dit keer
Nistelrode. Ik slaap gewoon
thuis, want ik woon met mijn
gezin in Berkel-Enschot.
De zon schijnt, de eerste
bezoekers dienen zich aan.
We zijn vroeg open, want de
braderie wordt ‘s ochtends
al druk bezocht. De kinderen kijken rond, wat gaan
we doen? In de Polyp of
toch maar eerst een knuffel
proberen te grijpen bij ons in
de rups.

Berry:

Nistelrode
is één van
de mooiere
kermissen
Hele families slenteren door
het centrum van Nistelrode.
Het nodige wordt gewonnen
op de kermis of gekocht op
de braderie. Een praatje hier,
een pilsje daar. Een feest
voor jong en oud, voor ieder
wat wils, gemoedelijk en
gruwelijk gezellig!
Voor ons kermisexploitanten is Nistelrode een van de
mooiere kermissen omdat er
meer te doen is dan alleen
de kermis. Al blijft werken
natuurlijk gewoon werken.
We hebben wel vaak mooi
weer in Nistelrode en de
afsluiting met het vuurwerk
is altijd weer een mooie
afsluiting van de dinsdagavond, wat betekent dat de
families langs blijven hangen
in Nistelrode. Nog niet klaar
om afscheid te nemen van
de jaarlijkse kermis.”
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Kermis

De kermis begint vandaag al rond 12.00 uur en vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 juni tot en met dinsdag 11 juni. Elke dag is er weer iets anders leuks te beleven. Je kunt een ritje
in de Polyp maken, je geluk beproeven bij het grijpspel of je duikt lekker in een van de andere attracties; de keuze is reuze! Ondertussen geniet je natuurlijk van de vele lekkernijen
die bij de kramen te koop zijn of je geniet van een heerlijk drankje op een van de aanliggende terrassen. De kermis is zaterdag en dinsdag van 15.00 tot 0.00 uur geopend en
zondag en maandag vanaf 12.00 uur. Dinsdag wordt het geheel afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow, aangeboden door de kermisexploitanten.

‘THE FLY SEAT’ - TICKETS TE KOOP
Kaartjes voor een ritje in deze unieke attractie zijn al in de voorverkoop verkrijgbaar bij Dio The Read Shop Sparkling in Nistelrode (zolang de
voorraad strekt). Maar ook bij de attractie zelf en bij sommige van onze vrijwilligers kun je direct een kaartje kopen. Voor iedereen vanaf 1.60 m
geschikt. De kaartjes zijn al verkrijgbaar vanaf € 5,- dus voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. De opbrengsten komen volledig ten goede
aan Stichting Pinksterfeesten Nistelrode.
Voor meer informatie ga naar www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

Thermische en akoestische isolatie
en Brandwerende afdichtingen

Gezocht
(LEERLING) LEIDING-ISOLEERDERS
LBO/MBO, VCA, In bezit van rijbewijs
Bel of mail voor meer info:
0412-612992 - info@leenders-isolatie.nl
Canadabaan 7L - 5388 RT Nistelrode
www.leenders-isolatie.nl
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TWEEDE PINKSTERDAG
10.00 uur
Braderie

LESROOSTER JUST BE
Dinsdag
18.45 uur: Just Kick
19.30 uur: XCORE
20.15 uur: Just Balance
Woensdag
8.45 uur: Just Pump
10.00 uur: Just Yin
18.45 uur: Just Move
Donderdag
18.45 uur: XCORE
19.30 uur: Just Dance
Zaterdag
9.00 uur: XCORE
10.00 uur: Just Pump
11.00 uur: Just Balance

zorgt voor uw
nnerlijke schoonheid.

ode
71

Elke eerste zondag van de maand
om 9.00 uur. Just Workout
(een les uit ons aanbod).

06-55977171
www.just-be.nu - info@just-be.nu

Zevenbergen 5-7
5388 PW Nistelrode
0412-451304 / 06-10097192
ger.wetering@planet.nl

De Tweede Pinksterdag is het niet minder druk, de
100 kramen staan vanaf 10.00 uur weer opgesteld.
Vandaag begint het al eerder druk te worden, ben
er dan ook op tijd bij! Het aanbod is breed en bestaat uit tassen tot schoenen en van sieraden tot
decoratie.
Zevenbergen 5-7
De Nisseroise
ondernemers vinden de gezelligheid
5388 PW Nistelrode
0412-451304/06-10097192
geweldig,
achter
de kraam of gewoon op het parger.wetering@planet.nl
cours. Weijen en Laar zijn het braderieparcours met
de diverse terrassen.
Geniet van de muziek, het eten, de drankjes en van
het gezellige publiek.

www.crommenackerautomobielen.nl

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

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

De naam zegt het al. Deze jonge gasten maken
‘Het verschil’. Jong, energiek, up to date, uitdagend, maar bovenal willen ze met hun muzikaliteit
het publiek laten genieten! Het repertoire bestaat
uit onder andere: Anouk, Pretty Reckless, Led Zeppelin, Foo Fighters, Golden Earring en Joan Jett &
the Blackhearts.
Dit jaar weer letterlijk sky high! Dit keer niet met
een helikopter maar met The Fly Seat. Deze nieuwe en innoverende activiteit brengt veertien personen naar een hoogte van maximaal 50 meter.
Vanuit een comfortabele stoel, gezekerd met een
vijfpuntsgordel, heb je werkelijk een schitterend
uitzicht over Nistelrode!
The Fly Seat is toegankelijk voor iedereen vanaf
1 meter 60. Last van hoogtevrees? Kom naar Pinksterfeesten Nistelrode, want The Fly Seat is ideaal
voor het overwinnen daarvan!

De Oude Ros 20, 5388 PM Nistelrode

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

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

Onbezorgd genieten van een complete
Onbezorgd genieten van een complete
barbecue,
gourmet, tapas of pizzarette
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Het
tijd!
Het is bbq tijd!

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

Iedereen is welkom om The Difference live te zien
optreden! Hopelijk zien we jullie snel!

Geurts Mengvoeders Nostalgische route

Van Tilburg Kinderparadijs

De Oude Ros 20, 5388 PM Nistelrode

MAKKELIJK,
MAKKELIJK,
HEERLIJK
HEERLIJK
EN
EN VOORDELIG!
VOORDELIG!

The Difference

Hoofdact The Fly Seat

HET ADRES VOOR AL UW AUTOZAKEN!

Persoonlijk
| Betrouwbaar
| Transparant
Het
adres voor
al uw autozaken!

echte piraten, tijgers, vlinders of andere mooie creaties. (Groot)ouders en verzorgers kunnen lekker
op het terras neerstrijken en genieten van de muziek en gezelligheid onder het genot van een lekker
drankje. Door de overzichtelijke opstelling verlies je
de kinderen niet uit het oog

(Groot)ouders en verzorgers kunnen lekker op het
terras neerstrijken en genieten van de muziek en
gezelligheid onder het genot van een lekker drankje. Door de overzichtelijke opstelling van de mooie
luchtkussens verlies je de kinderen niet uit het oog.

Schmink
Marielle Dams komt al vele jaren met haar grote
schminkkist en een team aan enthousiaste schminkers de kleintjes, geheel kosteloos, schminken als

• Het uitzicht vanuit dit hoge punt op de molen is
grandioos.
• Molen Windlust en de molenaars zijn de perfecte gastheren die al duizenden rondleidingen
deden. Ook de vele verhalen over deze molen
worden door de heren doorgegeven.
• Dorsclub De Stofvreters heeft bij de molen ook
oude ambachten en de oude tractoren die te
zien zijn, zijn voor met name de jeugd een bijzondere beleving.
• Avontuurlijke tokkelbaan, gebouwd door Scouting Mira Ceti met M2E Outdoor. Vanaf de molen, bijna vanuit de top, ga je met een spectaculaire tokkelbaan naar beneden.
• De organisatie van Scouting Mira Ceti kent vele
gezichten. Wie kent deze enthousiaste groep
mensen nu niet? Onlangs haar 50-jarige jubileum gevierd en nu alweer schitteren op Pinksterfeesten Nistelrode met die geweldige tokkelbaan! Zoef jij ook naar beneden?
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Smartlappenkoor Vur Sles

TWEEDE
PINKSTER
DAG

Mfm Radio
Straattheater
Vanaf 10.30 uur
The Fabulous Glamour Sisters
Fannie Fabulous en Glannis Glamour zijn The Fabulous
Glamour Sisters. Deze twee diva’s geven Pinksterfeesten
Nistelrode een gezellige sfeer! Ze ontvangen de gasten
met een drankje en een leuk dubbelzinnig ondeugend
grapje.
Zelfs onderweg op het parcours komen ze met leuke
dansbare medley’s en zijn echte levende decorstukken
en gaan er van uit dat ons publiek op gepaste wijze vermaakt worden. The Fabulous Glamour Sisters staan garant voor een feest vol glitter en glamour.
Dit jaar zijn The Fabulous Glamour Sisters op 10 juni aanwezig tijdens de jaarlijkse Pinksterfeesten in Nistelrode.
Altijd al met een twee meter lange diva op de foto gewild? Dit is je kans!

Smartlappenkoor Vur Sles uit Rijkevoort, opgericht in
2005, heeft ruim dertig actieve leden die het allemaal
heerlijk vinden om gezamenlijk levens- en luisterliedjes
en smartlappen te zingen uit het rijke Nederlandstalige
repertoire.

‘Ga op de foto met een twee meter
lange diva en kom daarna even bij met
de mooie luisterliedjes Vur Sles’
Vur Sles zingt zowel liedjes uit het verre verleden als
nieuwe eigentijdse uitvoeringen uit dit genre. Denk hierbij aan De Selvera’s, Lucas en Gea, Jan Smit, Frans Bauer, Johnny Hoes, Stef Ekkel en John de Bever. Maar ook
nummers van Dana Winner, Benny Neyman en Lia de
Haas zingt dit koor vol overgave. Komt dat zien op Tweede Pinksterdag van 10.30 tot 12.00 uur!

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

Installatiebedrijf v. DInther

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

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

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

Waar een kind
lekker buiten
kan zijn.

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

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

Vereniging
Agrarische
Kinderopvang
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TWEEDE
PINKSTER
DAG
www.hanegraaf-verhuur.nl | www.hanegraaf-ballondecoraties.nl

The Bike Babes

The Bike Babes zijn twee onhandige superheldinnen
die op hun ingenieuze vier meter hoge vliegfiets de
wereld komen redden. The Bike Babes vliegen op
Ike the Bike ver boven de hoofden van het publiek
en speuren de omgeving af naar mensen die hulp
nodig hebben. Ike the Bike glijdt over het asfalt en
door zijn paarse boxen klinken grappige parodieën
op bekende superhelden-tunes. Tussendoor vinden
er korte scènes plaats waarin interactief wordt omgegaan met het publiek. Je bent gewaarschuwd!

Clown Pinkie

Benita van Doren (Clown Pinkie) heeft al zo’n vijftien jaar ervaring in het entertainen. Als typetje
heeft zij jarenlang gewerkt op themafeesten. Kinderfeestjes, ballonworkshops, openingen en braderieën: Clown Pinkie maakt in een handomdraai de
leukste creaties! Ook op Pinksterfeesten Nistelrode!

DJ Stefano

11.00 uur
Kermis
De altijd gezellige kermis in Nistelrode vindt dit jaar
plaats van zaterdag 8 juni tot en met dinsdag 11
juni. Elke dag is er weer iets anders leuks te beleven. Je kunt een ritje in de Polyp maken, je geluk
beproeven bij het grijpspel of je duikt lekker in een
van de andere attracties; de keuze is reuze! Ondertussen geniet je natuurlijk van de vele lekkernijen
die bij de kramen te koop zijn of je geniet van een
heerlijk drankje op een van de aanliggende terrassen. De kermis is zaterdag en dinsdag van 15.00
tot 0.00 uur geopend en zondag en maandag vanaf 12.00 uur. Dinsdag wordt het geheel afgesloten
met een spectaculaire vuurwerkshow.

DINSDAG
Vandaag is de organisatie op schoonmaakpad en
alles wordt weer opgeborgen. Het zit er weer op,
alle voorbereidingen hebben hun doel getroffen.
Stefan van Dijk is een echte Nistelrodenaar van 31
jaar die de muziek met de paplepel ingegoten heeft
gekregen. DJ Stefano is geen onbekende voor zijn
leeftijdsgenoten en veel jongeren want hij draait
geregeld muziek op diverse feesten in Nistelrode

‘Nistelrodenaar dj Stefano
is geen onbekende!’
en de mensen zien hem graag komen. Hij is regelmatig in de regio aan het draaien. Ook zijn vader heeft jarenlang een drive-in discotheek gehad;
kennelijk is zijn liefde voor muziek daardoor niet
aan hem voorbij gegaan! Als je vraagt naar zijn
toekomstplan dan zou hij heel graag eens op een
groot festival willen draaien. Met dj Stefano zijn de
Pinksterfeesten weer verzekerd van een gezellige
Tweede Pinksterdag vol goede muziek.

Sambaband Agogo

Met de muzikanten en verleidelijke, temperamentvolle showdanseressen kun je rekenen op een vrolijk, kleurrijk en levendig optreden. Aanstekelijke
zomerbeats, verentooien en flair; Rio in the house!
Komt dat zien op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag!

15.00 uur
De laatste dag alweer voor de gezellige Nisseroise
kermis. Alle dagen is er volop genoten van de vele
lekkernijen en de heerlijke drankjes op een van de
aanliggende terrassen. Deze dag is de kermis van
15.00 tot 0.00 uur geopend en wordt het geheel
afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow en
bij de horeca zullen de muzikale noten nog tot in de
vroege ochtend doorgaan.
Om 22.30 uur sluit de kermis officieel af met het
vuurwerk en gaat daarna nog stiekem even door...

Gevraagd allround machinist
Over de functie

Functie-eisen

De werkzaamheden machinist
bestaan onder andere uit:

Je voldoet als machinist minikraan
aan onderstaande eisen:

▪ Voorbereiden werkplek
▪ Alle voorkomende werkzaamheden
▪ Uitvoeren reparaties en onderhoud
(straatwerk)

▪ 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

Zorgboerderij
De Lindenhoeve

Dagbesteding voor ouderen
Mensen met dementie, Alzheimer en Autisme
Familie van den Heuvel
Menzel 28, 5388 SZ Nistelrode - 0412-617110 - 06-15241157
lindenhoeve@home.nl - www.lindenhoeve.nl
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De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode
Telefoon 0412-613000

De Morgenstond 21
Heeswijk-Dinther
06-53995299
www.vanudenbouwservice.nl
info@vanudenbouwservice.nl

Vliegeniersstraat, 9
5405 BH Uden
0413 257 575
info@reser.nl
www.reser.nl
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Kom genieten op het Gewoon Bijzonder-plein van
Ontmoetingsplek De Nistel en Heart Care Werk(t)
Op de parkeerplaats bij Fietsplus Rini en Kruidvat
Onder het genot van een lekker drankje, heerlijke taart en worstenbroodjes, kun je in een gezellige en
warme sfeer genieten van muziek, gezelligheid en van verschillende activiteiten van de dagbesteders.
Ook kun je dagbesteders aan het werk zien, zodat je een beeld krijgt van hun dagelijkse werkzaamheden op de beide dagbestedingen. Heart Care werk(t) richt het terras op het Gewoon Bijzonderplein in
met haar eigengemaakte meubilair, zodat De Nistel haar terras letterlijk naar je toe kan brengen op de
Pinksterfeesten! De eigen locatie van De Nistel zal deze zondag dan ook gesloten zijn.
Heart Care werk(t), in samenwerking met dagbesteding Buitengewoon Eigenaardig, biedt
dagbesteding aan voor mensen

met een verstandelijke beperking. Daarnaast zul je op deze
dagbesteding jongeren zien
rondlopen uit het praktijkonder-

Heart Care Werk(t) worden opgehaald bij particulieren. Je bent
van harte welkom om een kijkje
te komen nemen op de locatie
van Heart Care Werk(t) aan de
Nieuwe Hescheweg 11a in Oss,
van maandag tot en met vrijdag.

Graag tot ziens op he
t
Gewoon Bijzonder-plein
op het
wijs en uit het speciaal onderwijs,
die in de vorm van een stage
hun mogelijkheden en talenten
willen ontdekken en uitoefenen
om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op de houtafdeling van Heart Care werk(t)
worden houten meubels op maat
gemaakt en in het atelier worden
de mooiste kunstwerken vervaardigd. De tweedehands artikelen
die worden geüpcycled komen
vooral uit inboedels die door

reide koffiespecialiteiten, bijzondere theesoorten en overheerlijke zoetigheden, terwijl je (klein)
kinderen zich vermaken in het
speelbos. Bij De Nistel vindt je
ook een landwinkel. Het aanbod
is kleinschalig maar divers.

Laar!

Ook De Nistel is gespecialiseerd
in dagbesteding op maat voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Op De Nistel wordt
gewerkt in de horeca, in het
groen, in de binnenwerkruimte
en in de houtwerkplaats.
Het koffiehuis van De Nistel is
van woensdag tot en met vrijdag
en iedere zondag geopend voor
bezoekers. In het koffiehuis kun
je genieten van de met zorg be-

1. Wat is de functie van degene die het voorwoord schrijft in deze krant?

Een kermischeque
van € 50,-!

2. Met welke activiteit kun je Nistelrode vanuit de lucht aanschouwen?

3. In welke commissie zit Archel Kerkhof?

Beantwoord onderstaande
vragen (de antwoorden zijn
te vinden in deze krant) en
dan komt er een woord uit de
letters in de rode vakjes. Stuur
voor aanstaande zondag 9 juni
12.00 uur
het antwoord naar
pr@pinksterfeestennistelrode.nl
en wie weet win jij een

KERMISCHEQUE
VAN € 50,-.

4. Wie is nieuw op de kinderkermismuntjes-stempelkaart en is te vinden in het Kinderparadijs?

5. Hoe wordt de locatie van de Centrale Post de rest van het jaar genoemd?

6. Wie zorgen ervoor dat de entree al 45 jaar gratis is?

7. Vanaf de Pinksterfeesten zijn we online te beluisteren, met welk radiostation?

8. Wat is het thema dit jaar van Pinksterfeesten 2019?

9. Wat is de voornaam van ons enige nieuwe organisatielid van seizoen 2019?

10. Welke fanfare zal over het parcours paraderen?

Heart Care werk(t)
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GASTVRIJ TIJDENS DE PINKSTERFE
Heerlijke Bubbelwafels
Wij zijn
geopend ti
jden
de Pinkste s
rfeesten

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Tramplein 1 Nistelrode 0412-613669

Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

#bowlen

Laar 20 - 5388 HG Nistelrode - www.eeterij-nistelrode.nl

n
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#a
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e
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#b

#enjo

y
Sushi
Wok- en grillgerechten
All you can eat
/MayDayWokenGo
0412-617248
www.wokengonistelrode.nl
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EESTEN BIJ HORECA NISTELRODE

#lekkereten
#gastvrijheid

Oo

k ti

EETCAFÉ EN PIZZARIA

jde

ns P
ink

ste

‘T LAAR

ren

€ 14.50

LAAR 26 - NISTELRODE - 0412-611971

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

n
a
a
g
t
i
#u

#proeven
Ook leuk
voor Pasen!

BraBantse tafelBrunch
op zondag
de brunch bestaat uit: soepje vooraf, broodjesassortiment,
uitgebreide selectie beleg, ragout, roerei, koffie, thee, melk,
jus d’orange. Volwassenen 15,- pp / kinderen tot 14 jaar 7,50 pp.
(te reserveren vanaf 4 personen).

Woensdag 29 maart - Onbeperkt eten voor 22,50 per persoon.
IndonesIsche
aVond
!
Raadhuisplein
7, Nistelrode
Goed idee op zondaG

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

32

Woensdag 5 juni 2019

MINICARS • BOSCHKER

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

20% EXTRA SPEELPENNINGEN
bij aankoop van minimaal € 5,-

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

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

KERMIS OPEN
Zaterdag 15.00 uur open.
Zondag en maandag vanaf 11.00 uur
en dinsdag vanaf 15.00 uur.

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

K
R
E
W
VUUR
DE RADEN VISSPECIALITEITEN
Bij inlevering van deze bon
€ 0,50 korting op een bakje kibbeling

Dinsdag
bij de kermis 22.30 uur

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

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
SCHIETSALON • ARJAANS

Aangeboden door kermisexploitanten
Nistelrode

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

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

TANDEN SCHIETEN 24 schoten voor de prijs van 12
Alleen voor kinderen, niet in combinatie met andere acties

Duitsland

caffero staat voor kwaliteit,
exclusiviteit en veiligheid
caffero staat voor kwaliteit,
exclusiviteit en veiligheid
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8 tot
en m
11 ju et
ni

Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

7 kaartjes voor € 10,-

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

6 lijntjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij
BEACH PARTY • DE POORTER-VERWIJK

3 halen 2 betalen

Bij inlevering van deze bon bij
RUPS • VERMOLEN

10 ritten voor € 10,-

7 eendjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

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

Bij inlevering van deze bon bij
LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT

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

Bij inlevering van deze bon bij
TRAMPOLINE • HINZEN-HOEFNAGELS

SKEEBALL • VOF VENEKAMP-MELISSEN
Tegen inlevering van deze bon
Bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (niet in combinatie met andere acties)

Bij inlevering van deze bon bij SUIKERSPIN • STROUCKEN

Bij aankoop van vier minuten springen
een minuut extra

Bij inlevering van deze bon bij

DRAAIMOLEN • HINZEN-HOEFNAGELS

Een supersuikerspin voor de prijs
van ‘n grote suikerspin
Bij besteding van € 10,een rit extra!

Laseren
Walsen
Zetten
Wassen
Stralen
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Bestuur, organisatie
en vrijwilligers
De Oude Ros 30
Nistelrode
0412-611503

Horeca Artiesten

Angela van Keulen, Franca van Grunsven en Anke Fransen

PR en communicatie

Merel Albers en Rian van Schijndel

Sport

POSTBUS 824
RIJNSTRAAT 15a
TELEFOON
FAX
E-MAIL

Rob Geurts

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

Een zorg
minder als
Archel Kerkhof
het erop
Sponsoring
aankomt.
Reginald von Piekartz en Bas van der Heijden
Braderie

PRODUCENT VAN:
EPS-granulaten ten behoeve van de
isolatiebouw- en verpakkingswereld (EPS)

drukkerij Buuts >> indrukwekkend veelzijdig

Naast deze vrijwilligers zijn er nog een kleine honderd vrijwil.: drukkerij
ligers tijdens
de Pinksterdagen voor het evenement op pad. In
.: ontwerpstudio
.: digitale
printservice
de vorm van
verkeersregelaars,
begeleiding bij de luchtkussens,
.: internet
catering voor vrijwilligers en organisatie enQuintes
vrijwilligers
die 52-54,
voor
B.V., Velmolenweg
5404 LD Uden,
0413 - 33 04 00,
hun club eenKromstraat
zakcentje
verdienen zoals Dance
TeamTel.:Nistelrode,
24 Nistelrode
0412 617340 www.drukkerijbuuts.nl
www.quintes.nl
Scouting Mira Ceti, Afslag 15, EHBO Nistelrode
et cetera.

Nistelrode | 0412 612 469 | info@installatiebedrijfloeffen.nl

Delst 8-A
5388 EG Nistelrode
0412-612830 (keuze 2)
info@klingopleidingen.eu
www.klingopleidingen.nl

Ondernemers laat je zien!
•
•
•
•

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

Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.com 0412-795170

WWW.KLINGBRANDBEVEILIGING.NL

Canadabaan 20
5388 RT Nistelrode
0412-612830
info@klingbrandbeveiliging.nl
www.klingbrandbeveiliging.eu

0412-612830
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COLOFON

Commissie PR en Communicatie
‘Hier worden
wij blij van’

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag
Woensdag/donderdag
Redactie, foto’s & acquisitie
Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode
Vormgeving
Monique Raaijmakers van Buro Tweevoud

RIAN

Ontwerp thema 2019
Ilse van Leuken van Bernheze Media

MEREL

Dat was hij weer, de Pinksterkrant. We hopen dat jullie met veel plezier de krant doorgelezen hebben. Laat hem vooral liggen, want komend weekend zul je er nog vaak naar terugpakken. Tenminste dat hopen wij. Natuurlijk zorgen wij van de commissie PR ook dat jullie
alle informatie zien op social media en de website. Deel en like onze posts vooral heel vaak,
dan zien wij ook dat het gezien wordt.
Wij hebben al veel plezier gehad met alle voorbereidingen en bij het maken van deze krant.
Waar we met de hele organisatie hard voor gewerkt hebben. We blijven met veel plezier
zorgen dat niemand onder de Pinksterfeesten in Nistelrode uit kan. Heb jij ook zin om vrije
tijd te maken en te kijken of je talenten onze organisatie kunnen versterken? Laat het ons
weten! Hele fijne Pinksterdagen.

Uitgeverij Bernheze Media
Heidi Verwijst en Rian van Schijndel
Laar 28, 5388 HG Nistelrode
0412-795170
office@bernhezemedia.nl
Aan de inhoud van de Pinksterkrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan worden verleend. De uitgever
zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

pinksterfeestennistelrode

info@pinksterfeestennistelrode.nl

pinksterfeestennistelrode

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

WONING OF BEDRIJFSPAND VERKOPEN?

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

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

Maak een vrijblijvende afspraak met één van
onze makelaars, wij informeren u graag over onze aanpak!
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Wij wensen iedereen
fijne Pinksterfeesten
Voor ieder
wat wils elke
leeftijd kan
genieten

‘Feesten!
Het lijkt
wel een
festival!’

‘Dat is nou
echt iets
voor ons’

pinksterfeestennistelrode

Och jonge,
er staat
zoveel
moois

info@pinksterfeestennistelrode.nl

pinksterfeestennistelrode

Het kinderparadijs is
magniﬁek

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

