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Het is acht uur in de morgen als spoedig de 
tanks door Schijndel daveren. ”Als een lo-
pend vuurtje ging het rond en in een minimum 
van tijd was de Hoofdstraat omzoomd met een 
menschenmenigte, wier aantal zoo groot was, 
dat niemand had vermoed, dat zoovelen nog in 
Schijndel waren gebleven. En tusschen die ver-
heugde menschen, waarop de sporen van de 
doorstane ellende duidelijk te zien waren, reden 
honderden tanks, jeeps en gevechtswagens, 
waarop en waarin de gebruinde en welgevoede 
mannen van de Highland en de Desser-Rat-Divi-
sion gezeten waren, door Schijndel”. 
In de voormiddag gingen velen eens kijken 
hoe Schijndel er uit zag en waarlijk Victor 
Thompson, de verslaggever die Schijndel op 
den Bevrijdingsdag bezocht, overdreef niets 
in zijn artikel in de Daily Herald van 24 octo-
ber 1944. Hierin schrijft hij o.m.: ”Het begon 
den laatsten nacht, te middernacht onder een wal 
van artillerievuur. Toen we Schijndel binnen 
”jeepten” zagen we welke kracht er stak in de 
steun van onze artillerie. Geen enkel huis is onbe-

schadigd. De kerktoren is kapot geschoten, de 
kousenfabriek heeft het er niet beter afgebracht 
en heel wat kleinere huizen zijn eenvoudigweg 
losse brokken ruwe steen. Niettegenstaande de 
vuurproef van dit bombardement, dat heel de 
nacht duurde tot in den morgen, toen onze eerste 
patrouilles zich vechtend een weg baanden naar 
binnen, heeft het volk ons hier begroet met V-
teekens en met toejuichingen.” Aldus een zeke-
re C.v.d.O in zijn boekje ”Schijndel in de 

frontlijn.
Op de 37ste Hartemèrt gaan de bezoekers 
terug in de tijd toen Schijndel zeventig 
jaar geleden werd bevrijd. De organisato-
ren van Stichting Hartemèrt en Cityma-
nagement Schijndel plus enkele Schijnde-
laren die de militaire wereld van de Twee 
Wereldoorlog levendig houden, brengen 
voor één dag van 10.00 tot 17.00 uur, dat 
bevrijdingsdecor van toen terug. Voor ve-

len een herinnering en voor de meer jon-
geren een duik in dit angstaanjagend his-
torische feit.

De Hartemèrt is gratis toegankelijk en in 
de onmiddellijke nabijheid van het evene-
ment zijn voldoende parkeerplaatsen voor 
� ets en auto, waar leden van Scouting 
Schijndel tegen een kleine vergoeding een 
oogje in het zeil houden.
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IT WAS A LONG WAY TO FRIENDLY SCHIJNDEL!
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Hoofdstraat 230  
5481 AL Schijndel
Tel 073-5470212

Albert Heijn
Molenstraat 20

Schijndel

Levend museum aan de deur
Tientallen militair historische voertuigen en 
re-enactors zullen een “groen deken” leggen 
over de Schijndelse Hartemèrt. 
Nederland kent een grote verzameling origi-
nele militaire voertuigen die tot in detail wor-
den onderhouden door particuliere eigenaren. 
Na de oorlog zijn zeer veel voertuigen in Eu-
ropa achtergebleven. Het repatriëren was een 
kostbare zaak maar daarnaast was er in Euro-
pa een grote behoefte aan voertuigen om het 
dagelijkse leven weer op gang te helpen.
 In Nederland werd dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt van de beschikbaar gestelde militai-
re voertuigen. Jeeps werden omgebouwd tot 
landbouw trekker of ingezet bij de Politie. 
Vrachtwagens werden industrieel ingezet 
voor vervoer van zand en grind of omgebouwd 
tot hijskraan. Na gedane arbeid raakten vele 
van deze voertuigen in de vergetelheid.

 Begin jaren zeventig van de vorige eeuw 
kwam de oorlogsgeschiedenis weer wat meer 
onder de aandacht en begonnen vele histori-
sche voertuigen aan hun derde leven. Velen 
verenigden zich om kennis te delen wat heeft 
geleid tot een bloeiende groep enthousiaste-
lingen. Honderden uren zijn gestoken in de 
gerestaureerde voertuigen die u kunt aan-
schouwen tijdens de Hartemèrt. De deelne-
mers hebben kosten nog moeite gespaard om 
u te kunnen laten genieten van museumwaar-
dige voertuigen. Aan de Hartemèrt wordt on-
der andere deelgenomen door leden van 
Wheels, Keep them Rolling en Santa Fe. 

Tijdens de Hartmèrt zullen de zogenaamde 
“re-enactors” ook een sfeerbepalende rol spe-
len. Het Engelse woord re-enacten betekend 
vrij vertaald “naspelen” en deze bezigheid is 

in de jaren zestig vanuit Amerika overgewaaid 
naar Europa. De tientallen re-enactors die 
deelnemen aan de Hartemèrt hebben zich ver-
diept in de geschiedenis en dit vertaald naar 
een uitbeelding of het uitvoeren van een ge-
beurtenis. Veel informatie is hierbij ook ver-
kregen van oorlogsveteranen welke de in-
spanningen van deze re-enactors zeer 
waarderen. 
Door het uitbeelden van deze levende geschie-
denis waant de bezoeker zich terug in de tijd. 
De re-enactor heeft alle aandacht besteed aan 

de originaliteit van de uitbeelding en daarbij 
hoort dan bijvoorbeeld ook het geven van En-
gelstalige commando’s en opdrachten maar 
ook het gebruik van vele, vaak originele, attri-
buten. 
Het re-enacten gebeurt niet alleen in de mili-
taire sfeer maar de laatste jaren worden ook 
steeds vaker de burgers van weleer nage-
speeld met authentieke kleding en kapsels. 
Aan de Hartemèrt wordt onder andere deelge-
nomen door leden van re-enactmentvereni-
gingen Klondikes, Triple-A, War Department, 

Band of Brothers, MARS en Screaming-Ducks.
De bijzondere mix van voertuigen en levende 
geschiedenis brengt tijdens de Hartemèrt een 
levend museum aan de deur met een hoog 
educatief karakter. De bezoeker kan interac-
tief kennis nemen van de oorlogsgeschiedenis 
en zich ervan bewust worden dat onze vrij-
heid niet vanzelf kwam. 
Wil u meer weten over voertuigen of re-enact-
ment spreek dan de deelnemers aan of zoek 
op internet via de genoemde verenigingen.

TROLLBEADS EVENEMENT
ZONDAG 31 AUGUSTUS 2014
Openingstijden van 10.00 uur tot 17.00 uur

WWW.TROLLBEADS.NL

Markt 5 • 5482 NE Schijndel
Tel: 073 - 5474234

www.juwelier-bogert.nl

Alleen 
tijdens 

Hartemèrt  
15% korting 
op de gehele 

collectie 
sieraden en 
horloges!!

Voortaan ook Ten Cate kinderondergoed in onze winkel.
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Als men over de Hartemèrt � aneert, komt men langs diverse voertuigen. Deze worden door hun trotse eigenaars in topconditie gehouden.” Besef wel dat die voertuigen al minimaal 
70 jaar oud zijn en dat onderdelen zeer moeilijk zijn te vinden en dus lonken met een aardig prijskaartje. Men kan gerust aan de bezitters van deze voertuigen allerlei vragen stellen 
zoals wat voor functie het voertuig in de oorlog had en waar en waarvoor ze bijvoorbeeld werden ingezet. Het voertuigenkampement kent de Willy’s jeep, GMC vrachtwagen, Dodge 
WC51, WC52, WC54, WC56, Wc62, Harleymotoren van de Military Police en wat te denken van een stafwagen van het merk Buick die diende bij generaal Patton of  van de stafcarr uit 
Pearl Harbour. Ook ziet men een M5 rupsvoertuig en een tanktransporter. Maar de heuse BSA leger� ets zal zeker niet ontbreken.

Voertuigen nemen bezit van de Hartemert

Zie het!

Bril 
Zo

en

073 - 547 44 75 w w w . b r i l e n z o . n l

Hippies kinderkleding
De winkel is weer geheel gevuld 

met nieuwe collectie baby-, kinder-, 
tiener- en positiemode.

Baby- kinder- tiener-  en positiemode
www.hippieskinderkleding.nl

Hoofdstraat 64, Schijndel. Tel. 073-5944174

Hippies kinderkleding
De winkel is weer geheel gevuld 

met nieuwe collectie baby-, kinder-, 
tiener- en positiemode.

Baby- kinder- tiener-  en positiemode
www.hippieskinderkleding.nl

Hoofdstraat 64, Schijndel. Tel. 073-5944174

Winkel geheel gevuld met

NIEUWE COLLECTIE
Baby-, kinder-, tiener- en positiemode en King Louie 
Kom ook eens kijken naar onze geheel nieuwe OUTLETWINKEL                            

 

                                  50% KORTING! 

OP DIVERSE MODELLEN VAN: 

          

               
                    OP=OP 
       MARKT 3  SCHIJNDEL   WWW.SJOP37.NL 

Markt 3 | Schijndel | www.sjop37.nl

OP=OP

50% korting!
op diverse modellen van:

Pearl Harbour. Ook ziet men een M5 rupsvoertuig en een tanktransporter. Maar de heuse BSA leger� ets zal zeker niet ontbreken.Pearl Harbour. Ook ziet men een M5 rupsvoertuig en een tanktransporter. Maar de heuse BSA leger� ets zal zeker niet ontbreken.
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Openingstijden: 
Ma. t/m za. 8.00 - 21.00
Zondag 12.00 - 18.00

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? 
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

EIJKEMANS Schijndel
Hoofdstraat 121, 5481 AD  Schijndel • Tel.: (073) 5477842 • Volg ons: @PLUSEijkemans  •   www.facebook.com/pluseijkemans

www.pluseijkemans.nl

TIJDENS HARTEMERT ZIJN WIJ 
GEOPEND VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

✁

Knip uit 
en ontvang 

10% 
KORTING 
in onze 
slijterij.

10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
KORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTING
10%10%10%10%10%10%
KORTINGKORTINGKORTING
10%10%10%10%10%10%
KORTINGKORTINGKORTING

Geldig van donderdag 28 t/m 
zondag 31 augustus 2014)
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Britse hoofdkwartier terrein villa Rozenburg
Op het terrein van villa Rozenburg zitten 
de Britten, the Highland Division, met 
hun hoofdkwartier. Men komt eerst langs 
een aantal uiteenlopende oorlogsvoer-
tuigen. Met deze groep van het War De-
partment is de bezoeker getuige van hoe 
het er hier heeft uitgezien in 1944 toen dit 
ook het hoofdkwartier was. Deze groep 
beschikt over een Bren Carrier met 
6-ponder. Ook heeft men gezelschap van 
een groep nurses. Deze vrouwen zorgen 
er voor dat de gewonden achter het front 
op een correcte wijze worden verzorgd.
Even verderop, bij het Janssenpark, ligt 
het terrein van de groepen Aces, Mars en 
Timberwolves. ”Aces is de groep die het 
87ste verkenningsbataljon van de 7e US 
pantserdivisie uitbeelden. Mars versterkt 
deze positie met de 17th Engeneers Com-
bat Battalion van de 2nd Armoured Divi-
sion en om dit plaatje verder in te vullen 
sluit de groep Timberwolves zich aan 
met de 104e US Infanterie Division met 
hun motto: Nothing in hell can stop the 
Timberwolfdivision!”

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Tijdens Hartemèrt, 
10 % Korting op het gehele assortiment 
 
Kom langs voor een leuke, culinaire beleving ! 
 
 
             
             
            

www.dnoverkant.com 
            Facebook.com/dnoverkant 
            

Als men het hectische leventje van het 
Janssenpark achter zich laat, komt met 
via de Molenstraat op het plein dat het 
domein is van de Screaming Ducks. ”Dit 

is al een lang bestaande groep die in de 
huid kruipt van de 101ste Airborne Divi-
sion A comp. 502nd P.I.R. (Parachute in-
fanterie regiment). Deze groep is bij de 

wereldpremière geweest van de tiendeli-
ge serie Band of Brothers. De mannen  
hebben vele veteranen ontmoet en bege-
leid als ze in Europa van alles wilden 

zien. Hun motto is daarom ook: ”It’s ne-
ver about us, it’s about them. Lest we for-
get””.

Groep bij tv-serie Band of Brothers paraat
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Imponerende en onmiskenbare 
bagpipeklanken

Herdenking bij 
monument en 
ontsteking vredesvuur

De Hartemèrt kent ook een of� cieel bevrij-
dingsceremonieel. Om 11.00 uur vertrekt 
een gezelschap bestaande uit leden van 
het Oranjecomité, Burgemeester en Wet-
houders, de Bag Pipe band, leden van de 
organisatie Hartemèrt, veteranen en en-
kele legervoertuigen en bevrijde burgers 
naar het monument dat op het kruispunt 
Structuurweg-Rooiseweg staat. Hier wordt 
om 11.15 uur een krans gelegd en zal er één 
minuut stilte in acht worden genomen 

waarna de Last Post wordt gespeeld. De 
fakkelloper gaat dan met het vredesvuur, 
gevolgd door het gehele gezelschap, rich-
ting centrum.
Omstreeks 12.00 uur komt men op de 
Markt aan waar ook de oudstrijders paraat 
zijn. Burgemeester Jetty Eugsten houdt 
hier een toepspraak waarna het Wilhel-
mus zal worden gespeeld en gezongen om 
dan het vredesvuur te ontsteken. 

www.klerkxschoenen.nl
Steunzolen - voetbedden - orthopedische schoentechniek

Hoofdstraat 107 
Schijndel
tel.: 073-5477021

90% voorzien
van uitneembaar 

voetbed

Als men de bevrijding viert kunnen de 
klanken van de doedelzakken niet gemist 
worden. Indrukwekkend is het optreden 
van de pipers met hun alom aanwezige en 
opvallende tamboer en uiteraard het ritme 
van de drums. Spelers van de Saint Antho-
ny Pipe Band en The Seaforth Highlanders 
vormen op Hartemèrt tezamen een band 
om de herdenking van 70 jaar bevrijding 
Schijndel muzikaal te ondersteunen.
Doedelzakvereniging Saint Anthony Pipe 
Band bestaat al sinds 1977 en is conform 
Schots gebruik begonnen als een school-
band. In haar 37-jarig bestaan heeft deze 
pipeband met succes deelgenomen aan di-
verse contests en optredens in binnen- en 
buitenland. De kleding die men draagt en 
de instrumenten waarop men speelt zijn 
allemaal traditioneel en vervaardigd in 

Schotland. Het patroon van de kilt (7 meter 
stof!) is King George VI. Het is een zeldzame 
ruit die speciaal voor de band op bestelling 
wordt geweven.
Deze band werkt nauw samen met de The 
Seaforth Highlanders of Holland Memorial 
Pipes en drums. Deze laatste is opgericht 
op 8  september 1999 als eerbetoon aan de 
The Seaforth Highlanders of Canada. 
Men brengt een uitgebreid repertoire aan 
klassieke en moderne doedelzakmuziek. 
Anderhalve maand geleden was men gedu-
rende een week in Normandië om de her-
denkingen aldaar luister bij te zetten. The 
Seaforth Highlanders spelen in een mili-
taire out� t en hun kilt heeft de McKenzie 
ruit. Nu trekken de bands gezamenlijk 
Schijndel binnen.
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Tijdens de bevrijdingsdagen kwamen de 
stemmen los. Men ging allerlei liedjes zin-
gen die men van militairen had gehoord, 
maar ook op eigen bodem werden tal van 
bevrijdingsnummers ten gehore gebracht. 
Soldaten werden toegejuicht en toegezon-
gen, er werd gedanst en gehost: de ang-
stige bevolking kwam helemaal los. Op-
luchting alom aanwezig. De mensen 
kwamen uit hun huizen en schuilkelders 
en de straat werd overspoeld door een uit-
bundige menigte. De oorlog was voorbij.
Die overwinningsroes komt op Hartemèrt 
terug. Een belangrijke bijdrage levert hier 
het meezingkoor Merels & Kerels die de 
bezoeker zal meenemen op een sentimen-
tal journey.
Het koor, dat ook een rol vervult in het 
binnenhalen van de bevrijders, bestaat uit 

twintig mannen en vrouwen die met veel 
enthousiasme liedjes instuderen en ten 
gehore brengen. 
Graag ging Merels & Kerels weer in op het 
verzoek om tijdens deze bevrijdingsHar-
temèrt  op te treden, maar men moest te-
rug in de tijd. Er worden op de diverse lo-
caties op het parcours liedjes uit de jaren 
40-45 ten gehore gebracht. De ouderen on-
der de bezoekers zullen die zeker herken-
nen en meezingen. Liedjes als Sentimen-
tal Journey, Sway, een medley Old Soldiers 
Never Die, Its is a long way, We’ll meet 
again, Thank you for calling etc. etc. zul-
len ongetwijfeld met volle borst door het 
publiek worden meegezongen. De Merels 
& Kerels zijn gestoken in de kleding van 
weleer.

Bevrijders en publiek worden door 
koor Merels en Kerels toegezongen

Big band Schijndel met
The Andrews Sisters

Van Tilburg mannenmode  Molenstraat 5-7   5482 GA Schijndel

De Bigband Schijndel neemt de bezoeker 
aan deze Hartemèrt mee terug in de tijd en 
brengt de klanken van de tijd uit de Twee-
de Wereldoorlog. De geallieerden  maakten 
de Swing die veelvuldig in de Amerikaanse 
musicalhalls
zowel werd gespeeld als gedanst in Europa 
populair. In deze periode kunnen de top-
pers van toen, maar ook nog van nu, de 
Schijndelse Andrews Sisters, niet ontbre-
ken. Band en zangeressen zullen vanaf het 
grote hoofdpodium op de Markt het pu-
bliek ongetwijfeld laten genieten van de 
nummers en de songs.
Op Hartemèrt kan men kennismaken met 
de Schijndelse uitvoering van de Andrew 
Sisters. Laverne wordt vertolkt door Lotte 
van der Heijden, Maxene is in het lichaam 
van Anne Sleutjes gekropen en Patty ver-
tolkt Hanneke van Goch-Van Sprew.

De evergreens als Rum and Coca Cola en 
Bei mir bist du schon zullen beslist niet 
ontbreken.
Voor de big band is het weer een mooie er-
varing om die muziek uit de oorlogsjaren 
over de Markt te laten schallen. De Big 
Band Schijndel bestaat 32 jaar en de bezet-
ting is zoals het bij een big band hoort: 5 
saxofoons, 4 schuiftrombones, 5 trompet-
ten, een drumstel, piano, gitaar, basgitaar 
en de zangeres. De band staat onder leiding 
van Bas van Dun. De vaste zangeres Lotte 
krijgt nu op Hartemèrt ondersteuning van 
Anne en Hanneke. Het repertoire bestaat 
uiteraard uit klassiekers, maar er is ook 
ruimte voor hedendaagse popklassiekers. 
Big band Schijndel staat garant voor kwali-
teit en gezelligheid. Vanaf 10.00 uur zijn de 
musici en de zangeressen te horen.

“The Andrew Sisters” tij-

dens een optreden op de 

Hartemèrt. in 2004.
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Swing, maar ook dixieland 
op het hoofdpodium

Het grote podium op de Markt is de muzi-
kale en de vocale plaats waar men kan ge-
nieten van de Swing, maar ook van de 
Dixieland. De Big Band Schijndel en de 
dixielandband The Dixie Boys, brengen hier 
een afwisselend programma.
Dixieland, ook wel hot jazz of New Orleans 
style genoemd, is een stijl die in het begin 
van de 20ste eeuw in de bakermat New Or-

leans ontstond. Daarna verspreidde het 
zich naar Chicago en New York. In 1917 
werd de eerste jazzplaat opgenomen door 
Original Dixieland Jass Band. Zo werd deze 
stijl Dixieland genoemd. Deze typische 
Amerikaans muzieksoort is ontstaan uit 
een samensmelting van Creoolse muziek 
met ragtime, blues, negrospirituals, mars-
muziek en de Tin Pan Alley-muziek. 

De Schijndelse Dixie Boys spelen al enkele 
jaren deze muziek op feesten, recepties , 
tuinfeesten en vorig jaar speelden de man-
nen in Jazz in Ducktown.

Deze formatie bestaat uit negen musici. 
Deze vrolijk makende muziek zal de bezoe-
ker aan deze Hartemèrt zeker ”in the mood” 
brengen. 

MEGA OUTLET SALE
SPECIAAL GEOPEND
VOOR 6 DAGEN

Knallende eind actie tijdens
hartemert! Alles moet weg!!

| Hoofdstraat 162
di 26/8 t/m zo 31/8

Schoenen vanaf €10,-

New Balance - Converse - Via Vai - Shabbies - Tommy Hilfiger - Gabor - G-star - Timberland - Nubikk
Ugg - Paul Green - Bronx - Janet & Janet - Super Trash - Floris van Bommel - Giorgio - Mjus - Enz...

Zomer & winter collectie

Profiteer snel! op=op

OUTLET SCHIJNDELO
nze tijdelijke outlet op

ent sp
eciaal haar deuren voor 6 dagen. Be there!
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Meer informatie over de App vindt u op:
www.In-Schijndel.nl

De Inschijndel-app is  gratis te 
downloaden via:
App-store (iPhone) en Google Play (Android)
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Meer informatie over de App vindt u op:
www.In-Schijndel.nl

De Inschijndel-app is  gratis te 
downloaden via:
De Inschijndel-app is  gratis te 
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Hartemert aanbiedingen
Gazelle exclusief dealer

15% tot 25% KORTING 
op voorraad � etsen

Race en ATB specialist

20% tot 50% KORTING 
op � etskleding - schoenen - helmen

Exclusief dealer van: Colnago – Bianchi – Museuw – Pinarello – 
Bulls – Sensa - Gianni Motta - Fondriest.

Zondag tijdens hartemert gesloten
Aanbiedingen gelden een week voor en een week na de hartemert.

MUTSAARS BIKES 
EUROPALAAN 79
SCHIJNDEL

Aktie geldig t/ m 6 september 1set per klant. 

 
Gratis anza lakset bij : 

Sigma lakken en grondverven. 
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Europalaan 44-46
Schijndel
073-549 25 10
www.pimvanheertum.nl Banden

Carwash
Tanken

• Banden
• Uitlijnen
• Uitlaten
• Accu’s

Dit jaar heeft de Hartemèrt organisatie een 
speciaal beroep gedaan op enkele personen 
die onderdelen van de Tweede Wereldoorlog 
extra aandacht geven met hun hobby. Dit 
“WO2-team” heeft maanden gewerkt aan de 
voorbereiding van het historisch deel van de 
Hartemèrt. 
Harold Vervoort, Antonio Schuster en Carli 
Nelissen maken hiervoor gebruik van el-
kaars specialisatie. Zo is Harold een kenner 
van militair historische voertuigen, Antonio 
een verzamelaar van militair historische 
voorwerpen en Carli bekend met het onder-
deel levende geschiedenis. 

De heren zijn regelmatig deelnemer of bezoe-
ker van evenementen in binnen- en buiten-
land. Zo heeft ieder voor zich onlangs een 
bijdrage geleverd aan de 70-jarige herdenkin-
gen in Normandië (D-day). 
Vele particuliere voertuigeigenaren en ver-
enigingen zijn benaderd om mede invulling 
te geven aan het speciaal thema “Schijndel 
70 jaar bevrijd”. Het team heeft een mix van 
allerlei historische aspecten kunnen organi-
seren om zo maximaal aandacht aan het 
educatieve karakter te geven. 
Juist nu, op het moment dat het aantal vete-
ranen sterk verminderd, is het van belang de 
geschiedenis door te geven aan de volgende 
generatie. 70 Jaar bevrijd Schijndel is hier-
voor een geschikt thema. 
De voertuigen zullen al vroeg van heinde en 
ver arriveren. Harold; “Het publiek ziet straks 
een keur aan militaire voertuigen die de 
70-jarige leeftijd al gepasseerd zijn. De deel-
nemers vertellen graag over het gebruik van 
het voertuig in de oorlogsjaren en de vele 

uren die aan de restauratie is besteed”. 
Speciaal voor de Hartemèrt wordt ook een 
expositie aan het parcours ingericht. Anto-
nio; “Al vele jaren verzamel ik voorwerpen uit 
Schijndel en omgeving. Soms uit de grond en 
soms van een zolder. Ik vindt het geweldig 
dat ik het publiek nu deelgenoot mag maken 
van diverse gebruiksvoorwerpen uit de oor-
logsjaren”. 

Tijdens de Hartemèrt zullen tientallen perso-
nen ook levende WO2 geschiedenis uitbeel-
den. Tot in detail zullen gebeurtenissen van 
weleer worden uitgebeeld met behulp van 
tenten, voertuigen, wapens, gebruiksartike-
len, radioapparatuur etc. etc. Carli; “Langs 
het gehele parcours waant men zich terug in 
de tijd maar vooral op de Markt, bij Villa Ro-
zenburg en op de Molenhof zal het publiek 

kennis kunnen maken met een levend mu-
seum. Zogenaamde ‘re-enactors’ hebben zich 
in de geschiedenis verdiept en beelden op 
originele en educatieve wijze onderdelen van 
de Schijndelse geschiedenis uit”. 
Het WO2-team, versterkt met Jacqueline 
Schuster en Mertijn Nelissen, ziet u graag ge-
nieten van hun inspanningen tijdens de 
Hartmèrt van 2014.

Maanden van voorbereiding
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Kloosterstraat 1  5481 BE  Schijndel Tel. 073-5493330

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL
TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48
INFO@WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

Hoofdstraat 7B
5481 AA Schijndel

073-549 3518

www.grinsvenscooters.nl

Edisonweg 23
5482 TJ Schijndel

073-549 3518

Voor de kids is Hartemert 
leerzaam maar ook plezierig

De kinderen die deze 37ste Hartemèrt zul-
len bezoeken zullen ook proeven van de tijd 
die hun opa’s en oma’s hebben meege-
maakt. Naast de vele legervoertuigen en 
ander materiaal waarmee men in aanra-
king komt en waarbij ook de nodige infor-
matie wordt verschaft kan men ook van 
feestelijke attracties genieten. Zodra de vij-
and was verslagen barstte het volk los  in 
allerlei vermakelijkheden. Uiteraard was er 
de kermis met de diverse attracties. Op 

deze Hartemèrt is er ook de toepasselijke 
Whipe-out-baan. Deze stormbaan ligt ach-
ter de kerk tegenover cafetaria Kerkzicht. 
Het is een moderne versie van een storm-
baan. Als eerste wacht de heldhaftige deel-
nemer en de tegenstander - men kan dus 
met twee personen gelijktijdig het parcours 
a� eggen – de wand met de bokshandschoe-
nen. Red je het zonder dat je tegenstander 
je een � inke punch geeft of zag je de rode 
bokshandschoen te laat? Als je door bent 

staat een klim van zeven meter te wachten, 
waarna een vrije val van 3,5 meter het eind 
van de baan betekent. 
Deelname is op eigen risico en is gratis toe-
gankelijk.

Waan je een aantal minuten een echte pa-
rachutist dan moet je gebruik maken van 

de 4 in 1 Bungee Trampoline op de Markt. 
Uiteraard is alles aanwezig om veilig en ge-
controleerd tot grote hoogte te kunnen 
springen. Ook deze attractie is gratis toe-
gankelijk.
Evenals de nostalgische kermisattracties,
De draaimolen, zweefmolen en treintje die 
je op de Markt zult vinden.
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In september 2014 gaat Theatergroep Wilde-
man het stuk Granaatweken spelen in ma-
nege De Molenheide. Dit theaterstuk is, in  
het kader van 70 jaar bevrijding, speciaal 
voor Wildeman geschreven door Adri van 
den Brand en gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Louis van Dijk en Ben Peters dat 
gaat over de oorlogsgeschiedenis van 
Schijndel.  Adri van den Brand heeft de 
tweede wereldoorlog alledaags op microni-
veau beschreven. Hierdoor kan de voorstel-
ling een directe brug slaan naar iedereen die 
de oorlog niet heeft meegemaakt omdat de 
beschreven situaties herkenbaar zijn.

Groot familiegeheim
De voorstelling gaat over Sjaan die op ver 
gevorderde leeftijd, tegen haar zin, gaat ver-
huizen. Bijgestaan door haar dochter pakt 
zij in en zoals dit altijd gebeurt wanneer je 
opruimt komen er souvenirs boven die her-
inneringen oproepen die verstopt hebben 
gezeten in de ziel van de mens.
In dit geval voeren de herinneringen Sjaan 
terug naar 1944 wanneer zij vijf angstige 
weken met haar familie in een schuilkelder 
in Schijndel verblijft. Om haar heen barsten 
hevige  bombardementen los. In de kleine 
kelder blijven wrijvingen niet uit. Wat ge-
beurt er precies en waarom zwijgt iedereen? 
Nu is het 2014 en het ‘ware’ verhaal komt er-
uit als de 90-jarige Sjaan aan haar dochter 
vertelt hoe bang ze was. Durft ze ook te ver-
tellen wat er echt gebeurd is tijdens haar ge-
dwongen verblijf in die kelder? Sjaan vertelt 
en vertelt. Langzaam ontvouwt zich een 
groot familiegeheim…  

Veel jonge spelers
De meesten mensen die meewerken aan 
Granaatweken  komen uit Schijndel, maar 
er komen er ook uit Boxtel, Berlicum en Den 
Bosch. Andere jaren benaderde Wildeman 
steeds direct spelers die ze kenden en die ze 
geschikt vonden voor een rol. Dat deden ze 
nu ook maar voor deze productie waren veel 
jonge spelers nodig die ze niet direct uit hun 
omgeving konden halen. Via kranten en Fa-
cebook zijn jonge spelers geworven voor au-
dities.  Daar is een groep veelbelovende en 
talentvolle jonge spelers uit voortgekomen. 

Hartemert
Theatergroep Wildeman zal ook aanwezig 
zijn met een eigen stand op Hartemert.  En 
heel passend staan we op de hoek van de 
Hoofdstraat / Pompstraat. Daar waar vroe-
ger Herberg De Wildeman heeft gestaan.  
Onder het toezien oog van het beeldje de 
Wildeman kan u hier informatie ontvangen 
over de productie.

Start verkoop fysieke kaartjes
Kon u vanaf mei al online kaartjes bestellen, 
vanaf 31 augustus kunt u ook fysieke kaart-
jes kopen. De verkoop start tijdens Harte-
mert bij onze stand.

Theatergroep Wildeman speelt de theater-
voorstelling ‘Granaatweken’ in Manege de 
Molenheide op 26, 27, 28 september en 2, 3, 4, 
5 oktober 2014.
Voor meer informatie kijk op www.granaat-
weken.nl

Wildeman gaat Granaatweken spelen
Start fysieke kaartverkoop op Hartemert



Schijndel, Hoofdstraat 90
Vrijdag koopavond

www.harensesmid.nl

Schijndel Tijdens de Hartemèrt in
Schijndel op 31 augustus is

Iedere €1,-
€1,20

 waard
(Met uitzondering van computer artikelen)

€€€€
DEMONSTRATIE

PHILIPS AIRFRYER
op 31 augustus

A
40 inch

101 cm
LED-TV

400 Hz

A101 cm
LED-TV

A+

306697

665,83
normaal 799,-  NU

3D FULL HD SMART LED-TV
UE40H6400
101 cm beeld, diverse smartfuncties. Razendsnel multitasken dankzij de 
Quad Core processor. Bedien de TV met stem- of handgebaren via Smart 
Control. Inclusief twee 3D-brillen

WASMACHINE EWP1474TDW
14 wasprogramma’s, 1400 toeren 
en starttijdvoorkeuze. Met Time 
Manager, display, LiquiDose
wasmiddeldosering
293809

415,83
normaal 499,-  NU

A
++
+

ENERGIEKLASSE A++

VULGEWICHT 7 KG

1400 TOEREN

5,- per stuk

Alleen op 31 augustus

Alleen op 31 augustus tijdens de Hartemèrt

Platinum FlashDrive
of SDHC

Wel eens friet, taart, pepernoten of zelfs een gekookt ei uit 

een heteluchtpan gegeten? Marti n neemt u mee op een

culinaire reis die niet alleen lekker, maar ook gezond is. 

Hmm... Marti n Senders neemt u mee in de wereld van 

Philips, koken en braden. Kom proeven en beleven.

189,-
Hartemert prijs
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Sint Jorisplein 1 
Postbus 76, 5480 AB Schijndel

Telefoon 073-5492570 Fax 073-5498875
info@vankruijsdijknotarissen.nl
www.vankruijsdijknotarissen.nl

UitlatenSchokdemperSbandenService Wielen en velgen

OPEN: Ma-vr 08.30 - 17.30u • Za 08.30 - 12.00u 

Duinweg 25, 5482 VR Schijndel • tel. 073-54 77 585

van der velden

Altijd een eerlijk advies 
en de beste service 
tegen de juiste prijzen!

Zomer Slank & Fit Actie 
bij Mango Health & Fitness

Heidebloemstraat 23, Schijndel  |  www.mangofitness.nl  |  info@mangofitness.nl  |  073 - 547 81 52

	 1	jaar	lang	onbeperkt	fitness	
 voor maar

Je kunt voor deze actie inschrijven 
tot 31 juli a.s. tegen inlevering van 
de 100% Lokaal-voucher.

€ 25,-
€ 35,-

per maand

per maand 1 jaar lang onbeperkt 
	 fitness	&	groepslessen	voor	maar

We knallen de zomer in met 
2 voordeel-abonnementen:

Zomer Slank & Fit Actie 
bij Mango Health & Fitness

Heidebloemstraat 23, Schijndel  |  www.mangofitness.nl  |  info@mangofitness.nl  |  073 - 547 81 52

	 1	jaar	lang	onbeperkt	fitness	
 voor maar

Je kunt voor deze actie inschrijven 
tot 31 juli a.s. tegen inlevering van 
de 100% Lokaal-voucher.

€ 25,-
€ 35,-

per maand

per maand 1 jaar lang onbeperkt 
	 fitness	&	groepslessen	voor	maar

We knallen de zomer in met 
2 voordeel-abonnementen:

Je kunt voor deze actie inschrijven  
t/m 31 augustus bij Mango Health  
& Fitness óf op Hartemèrt. 
Daarnaast ontvang je ook nog  
eens een leuk t-shirt!!
Nieuw bij Mango: Breakdance, 
Modern Dance & Musical

    Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. 
De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. BGH Accountants & Adviseurs behartigt 
al meer dan 25 jaar de financiële belangen van ruim 1600 MKB-relaties. Klein genoeg 
voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële 
diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en  
begeleiding bij bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken 
actief mee met de klant en kennen elke branche. Dit doen we iedere dag weer met 
meer dan 70 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen is dan ook voor steeds 
meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. 
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek op 073-549 21 18 (Schijndel), 024-323 13 65 (Nijmegen) 
0413-25 45 50 (Uden), of kijk op www.bghaccountants.nl

Accountants & Adviseurs,  
mensen waar u op kunt rekenen...

Accountants & Adviseurs 

Martijn
Vermunt
fiscalist

Chantal 
van Bussel
audit manager

John
Martens
fiscalist

Huibert
van Aarle
register
accountant

schijndel

BGH 2014 90,5 x 131.indd   7 03-06-2014   14:40:26
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Tot en met 26 oktober 2014 is in het Museum Jan Heesters-
huis de tentoonstelling 
‘Bloemen en granaten. De Tweede Wereldoorlog door de 
ogen van Schijndelse kunstenaars’ te zien. Aanleiding voor 

de expositie is de herdenking van 70 jaar bevrijding in het 
zuiden van Nederland. Schijndel werd bevrijd op 23 oktober 
1944, nadat het dorp tijdens de weken ervoor, de Granaat-
weken, zwaar te lijden had onder de strijd tussen de Duit-
sers en de Geallieerden. 

Verwoesting en verzet
Dorus van Oorschot legde op enkele schilderijen de ver-
woestingen vast die tijdens de Granaatweken werden aan-
gericht. Ook zijn er kunstwerken die vertellen over het ver-
zet in Schijndel. Zo schilderde Jan Heesters meerdere 
personen die bij hem ondergedoken waren. Maar het gewo-
ne leven ging ook door. Er werden bloemstillevens gemaakt 
en boerderijen geschilderd. 

Granaatweken
De tentoonstelling is mogelijk dankzij de vele mensen die 
hun schilderijen uitleenden aan het museum. Er is samen-
gewerkt met de Heemkundekring Schijndel, die de � lm van 
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog beschikbaar stelde aan 
het museum. In het museum is ook de nieuwe uitgave van 
het boek ‘De Granaatweken’, in 2004 geschreven door Louis 
van Dijk en Ben Peters, te koop.

Routes Market Garden
VVV Schijndel, gevestigd in het Jan Heestershuis, verkoopt 
nog meer boeken over de Tweede Wereldoorlog. Het boek 
‘Het verzet in Schijndel tijdens de Duitse bezetting’, ge-
schreven door dhr. S. van Berkum, vertelt over kapelaan 
Woestenburg, leider van het verzet in Schijndel. Met het 
Lange Afstand wandelboek ‘Airbornepad Market Garden’ 

treden wandelaars in de voetsporen van de bevrijders, van 
Lommel naar Arnhem (220 km). De wandelroutekaart Mar-
ket Garden/Vlagheide bevat drie wandelroutes in het gebied 
Vlagheide en informatie over operatie Market Garden in dat 
gebied.

Gratis tijdens Hartemert
Het Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17, is tijdens 
Hartemert gratis geopend van 10.00 tot 17.00 uur. www.mu-
seumjanheestershuis.nl.

BLOEMEN EN GRANATEN

De Tweede Wereldoorlog in 
het Museum Jan Heestershuis

Schilderij door Dorus van Oorschot: Het verwoeste woonhuis met de bij-

naam ‘De Hoge Jood’, na de Granaatweken in 1944.

Schilderij van Jan Heesters: De bevrijding in Schijndel
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Al vanaf het vijfde jaar is er bij Scouting 
Schijndel heel veel te beleven. Hoe ouder je 
bent, hoe groter en uitdagender het scou-
tingavontuur wordt. Scouting Nederland is 
de grootste jeugd- en jongerenorganisatie 
van Nederland, waarbij de jeugdleden in 
ruim 1100 scoutinggroepen spelen, leren en 
ontdekken. Ook in Schijndel gaan veel kin-
deren wekelijks naar de scouting. Ze beleven 
met elkaar een geweldige tijd. Afwisselend 
worden er creatieve en actieve bijeenkom-
sten gehouden: soms binnen, maar vaak ook 
buiten.
José van Helvoort: ”Hoe jong of oud je bent, 
scouting heeft voor iedereen iets te bieden. 
Er zijn voor jeugdleden van 5 tot 24 jaar ver-
schillende groepen waar je lid van kunt wor-
den. Iedere week worden in elke leeftijdsca-
tegorie afwisselende, gezellige en 
avontuurlijke activiteiten georganiseerd. 
Voor kinderen met een verstandelijke beper-
king heeft Scouting Schijndel ook mogelijk-
heden. Een speciale speltak, de Blauwe 
Scouts, is geheel ingericht om ook deze kin-
deren de tijd van hun leven te bezorgen. 
Scouting Schijndel draait geheel op vrijwil-

ligers. Deze zijn dus een belangrijke succes-
factor binnen scouting. Als vrijwilliger lever 
je een positieve bijdrage aan de ontwikke-
ling van kinderen en jongeren. Bovendien is 
het gewoon hartstikke leuk en gezellig om je 
als vrijwilliger in te zetten voor scouting. Het 
geeft je voldoening.”
Ben je geïnteresseerd om lid te worden of de 
vereniging als vrijwilliger of op een andere 
manier te steunen ga dan naar de website 
www.scoutingschijndel.nl of ga langs bij de 
scoutingkraam tijdens de Hartemèrt.
Bij vele evenementen doen organisatoren 
geen vergeefs beroep op de medewerking 
van de scouts. Hulpvaardigheid staat hoog in 
hun vaandel. Ook bij de edities van Harte-
mèrt leveren de scouts een bijdrage. Al jaren 
beheren zij de parkeerplaatsen in de onmid-
dellijke nabijheid van het parcours. Ze hou-
den daar een oogje in het zeil op uw voer-
tuig: auto, brom� ets, scooter, � ets. Als de 
bezoeker dan ook een geldelijke waardering 
geeft, komt dat ten goede aan de speltak. Met 
het geld kunnen allerlei activiteiten zoals 
een bivak, kamp, hike, jamboree worden ge-
� nancierd. 

 
 
 

 

Kloosterstraat 7, tel. 073 611 28 33 
 

Dealer van 

Koga - Batavus - Giant - Trek -  
Cortina (Urban) - Merida - Kalkhoff 

 

HARTEMERT AANBIEDING 
 

Rijwielen  
t/m model 2012 

15% tot 35% korting 
 

Deze actie loopt tot 22 september 2012 
en geldt voor artikelen in eigen voorraad 

 
 
 

AANBIEDING

OOK E-BIKES

TIJDENS HARTEMERT 
(31 AUGUSTUS) 

GESLOTEN

Koga - Batavus - Trek - 
Cortina (Urban) - Merida

Fietsen
15% tot 35% korting

Geldig vanaf 31 augustus 2014
voor rijwielen in eigen voorraad

Service op maat voor bedrijf en particulier:
- ontstoppen en doorspuiten 
- preventief reinigen 
- camera-inspectie  
- rapportage en advies  
- reparatie en/of vervanging 
- het aanleveren van revisietekeningen

Tevens het juiste adres voor:
- bitumineuze dakbedekkingen
- dakisolaties
- lood-, koper- en zinkwerken
- reparaties aan waterleiding en 
  sanitair

Flip van Dijk Dak-, Loodgieter- 
en Rioolservice B.V.
073-5470555
www.flipvandijk.nl

Uw riool is onze zorg!!
Flip van Dijk

Jumbo Schijndel, Rooiseheide 5
Jumbo Schijndel, Sint Jorisplein 4

www.hoedzo.nl 
Boschweg 103, 5481 ED Schijndel  
Tel: 073-5470145  
e-mail: info@hoedzo.nl 

Voor uw hoeden en petten 

Werkt met én zonder afspraak 
Wassen, knippen en drogen €14,50 
(kinderen €10,-) 

By Laurii 
Dames-, heren- en  
kinderkapsalon 

Boschweg 103  
5481 ED Schijndel  
Tel: 073-5470145  

www.hoedzo.nl 
Boschweg 103, 5481 ED Schijndel  
Tel: 073-5470145  
e-mail: info@hoedzo.nl 

Voor uw hoeden en petten 

Werkt met én zonder afspraak 
Wassen, knippen en drogen €14,50 
(kinderen €10,-) 

By Laurii 
Dames-, heren- en  
kinderkapsalon 

Boschweg 103  
5481 ED Schijndel  
Tel: 073-5470145  

www.hoedzo.nl 
Boschweg 103, 5481 ED Schijndel  
Tel: 073-5470145  
e-mail: info@hoedzo.nl 

Voor uw hoeden en petten 

Werkt met én zonder afspraak 
Wassen, knippen en drogen €14,50 
(kinderen €10,-) 

By Laurii 
Dames-, heren- en  
kinderkapsalon 

Boschweg 103  
5481 ED Schijndel  
Tel: 073-5470145  

Van Boxtel Automotive
Classic Cars

Gespecialiseerd in Mercedes.

Bij Van Boxtel Automotive 
kunt u terecht voor in-en verkoop 

van klassieke automobielen 
en onderdelen. 

Ons adres:

Van Boxtel Automotive
Duinweg 7.01, 5482 VR Schijndel

31

Neem de uitdaging aan en ontdek  scouting
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Nieuwe Molenheide  14 b
telefoon 073-5470332

SNS Bank hoort
thuis in Schijndel
Ons team staat voor je klaar

Steeds meer mensen maken de overstap 
naar SNS Bank. En dat is niet voor niets! 
Wij vinden het belangrijk om met onze SNS 
Winkel aanwezig te zijn in Schijndel. Lokale 
betrokkenheid is belangrijk voor SNS Bank.
Met onze winkel, blijvend bij jou in de buurt.

Stap ook over naar SNS Bank. Een bank met 
gevoel voor service. Je bent van harte welkom in 
onze SNS Winkel om kennis te maken met ons 
team en ons veelzijdige productaanbod.

Hoofdstraat 109 
5481 AD Schijndel

Ook wij zijn tijdens de Hartemèrt geopend

Art & Music

Rollerclub alico geeft shows op bevrijdingsfeest

Op zondag 31 augustus a.s. zal tijdens de 
jaarlijkse Hartmèrt in het Bloemenkerkje 
van Woudstra architecten voor de 5de keer 
het evenement Art& Music plaatsvinden. 
In en om het Rijksmonument  zal een com-
binatie van kunsten te zien zijn in een bij-
zonder  sfeervolle omgeving. Stefan Bleek-
rode ( Eindhoven) presenteert zijn unieke  
schilderijen en tekeningen. Zijn werk is ge-
detailleerd en hierin centraal staat de stad, 
architectuur, licht en reizen. Neeltje Hille 

(Eindhoven) exposeert kleine expressieve 
tekeningen op karton met Oost-Indische 
inkt. Jelle van der Meulen ( Eindhoven ) laat 
zijn kleine krachtige  sculpturen zien. De 
muzikale noot wordt verzorgd door een ge-
talenteerd  Saxofoon duo uit Vught; Just 
van Hal en Jasper van de Zande. Art & Mu-
sic is voor ieder vrij toegankelijk tussen 
10.00 uur en 17.00 aan de Hoofdstraat 150 
te Schijndel (zie bijlage).

Tijdens deze editie van Hartemèrt zal de 
Rollerclub Alico spetterende shows presen-
teren nu op de nieuwe locatie: de Markt. 
”Hiermee wordt een jarenlange traditie 

verbroken met betrekking tot de locatie van 
de shows van Alico op de Hartemèrt. We 
waren jaren lang te vinden bij Fassbender 
Valks aan de Hoofdstraat. We kijken met 

veel plezier terug en we willen Ton Fass-
bender dan ook danken voor de gelegen-
heid dat we op hun locatie mochten optre-
den,” laat Alico weten. Dit jaar zal RC Alico 
een spectaculair voorproefje geven van de 
eindejaarsshow getiteld ”Stories” op de 
Markt. Deze show zal op 8 en 9 november in 
de Zuideinderparkhal aan het 
publiek worden gepresenteerd. 
”Dit jaar is het thema van de Har-
temèrt “70 jaar bevrijd Schijn-
del”, een boeiend en herden-
kingswaardig thema welke door 
RC Alico natuurlijk rollend in 
beeld gebracht zal worden. Op de 
Markt wordt een aantal shows 
gegeven zowel voor als na de 
middag. Het wordt zeker genie-
ten van de indrukwekkende ver-
richtingen van de schaatssters 
gestoken in de eigen huis ge-
maakte fraaie kostuums.”

Als men meer wil weten over Alico dan 
even kijken op hun website www.rc-alico.nl 
of een kijkje nemen op de facebook-pagina.
In ieder geval zal de bezoeker aan deze Har-
temèrt weer volop bewonderend kunnen 
genieten van Rollerclub Alico. 
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Verkoop & Reparaties
Computers

Laptops
Printers

Smartphones
Consoles

ToebehorenToebehoren

Hoofdstraat 4 - 5481AG - Schijndel
073-303 1900 - info@it-ok.nl - www.it-ok.nl

* Informeer naar onze
 producten en diensten

* Profiteer van speciale
 Hartemert aanbiedingen 

* Doe mee aan de prijsvraag

* Profiteer van de Vivent Voordeelpas

* Maak kennis met de matroesjka
 van Vivent

* Bekijk het assortiment van  
 de Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkel

088 - 163 70 00 / www.vivent.nl

Vivent,
persoonlijke
zorg bij u in

de buurt

31 augustus
tussen 10.00 en 17.00 uur

Ontmoet de medewerkers van Vivent
op de Hartemert in Schijndel



U kunt in Schijndel overal gratis 
parkeren. Zelfs in Parkeergarage 
Lochtenburg! 

Hoe lang en waar mag u parkeren

Op de plattegrond treft u parkeerschijven. In 

de parkeerschijf staat hoeveel parkeerplaatsen 

er beschikbaar zijn. De parkeer tijden worden 

aangeduid met een kleur. Hieronder kunt u zien 

hoe lang u mag parkeren.

* van 06.30 uur tot 24.00 uur

Kijk ook op www.schijndel.nl/parkeren.

120 min. onbeperkt 30 min. onbeperkt*

Autoroute naar parkeerplaatsen Looproute naar centrum
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Er is veel gebeurd in 2014. We hebben ge-
merkt dat de consument het tegenwoordig 
erg belangrijk vind om bij een vertrouwd be-
drijf een keuken te kopen. Dit hebben we ge-
merkt door de explosieve mond op mondre-
clame waaruit het grootste deel van ons 
klantenbestand is ontstaan. 
Bij deze daarom een gemeende: DANK JUL-
LIE WEL, LIEVE KLANTEN! 
Daarnaast geeft het een veilig gevoel dat wij  
een CBW-erkende winkel zijn.
(Centrale Branche-vereniging Wonen) 

Novium-keukens hoort bij “De 
keukenspecialist”
Sinds Juli 2014 zijn wij daarnaast ook nog 
eens toe getreden tot
 “DE KEUKENSPECIALIST”. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, moet je als keuken-
speciaalzaak aan diverse voorwaarden vol-
doen, waaronder uitstraling van de winkel, 
professionaliteit en vakbekwaamheid van 
de keukenadviseurs en klantvriendelijk-
heid.  We zijn hier erg trots op!

NIEUW: Haarden zonder 
rookkanaal van Ruby-fi res.
Daarnaast zijn we ook dealer geworden Ru-
by-� res. Een leverancier van veilige haarden 

waarbij geen rookkanaal nodig is. Dit kan 
dmv een electrische haard, waarbij door 
lichtprojectie op ultra� jne waterdamp een 
levensecht lijkend vuur ontstaat. Met uitste-
kende sfeer als gevolg. Dit heet MYSTIC 
FIRES.
Een andere vorm is de CERAMIC BURNER. 
Een sfeerhaard op bio ethanol. Het veiligste 
vuur wat wereldwijd is gepatenteerd. Dmv 
keramisch materiaal, wordt de bio-ethanol 
als een spons geabsorbeerd. Deze is TUV-
goedgekeurd.
Er zijn verschillende modellen. Om vrij neer 
te zetten, tegen de wand te hangen, in een 
nis in te bouwen. Voor in de keuken, woon-
kamer, slaapkamer, badkamer of buiten op 
het terras. Kortom: Je kunt er alle kanten 
mee op. 

Voor meer informatie hierover bent U wel-
kom in onze showroom aan de Ericastraat 6 
in Schijndel. De kof� e staat klaar! Onze ope-
ningstijden: Donderdag en vrijdag van 9.30 
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.00uur. Op 
zaterdag zijn wij geopend van 9.30 tot 
17.00uur. Eventuele andere tijden in overleg 
op afspraak mogelijk. Tel: 073-5470819

Al jarenlang is de Harense Smid een ver-
trouwd gezicht in Schijndel.  Bij de Harense 
Smid kunt u terecht voor alle soorten elek-
tronische apparaten, met natuurlijk de beste 
service.

Een van de pluspunten van de Harense Smid 
is het kennisniveau van de verkoper. Onze 
verkopers zijn altijd op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen en kunnen u alle de-
tails haar� jn uitleggen. Oók op een eenvou-
dige en duidelijke manier, zodat u perfect de 
verschillen tussen producten begrijpt en 
precies weet waar u op moet letten. Of het 
nu om een computer of een nieuwe vaatwas-
ser gaat, met het advies van onze verkopers 
maakt u zeker de juiste keus! Zoals Marc van 
Eenbergen, � liaalmanager Schijndel zegt: 
“Wij zetten graag een stapje extra voor de 
klant. Naast deskundige service en professi-

oneel advies hebben wij bijvoorbeeld ook 
een beeldformaatgarantie. Valt het formaat 
van uw nieuwe televisie toch tegen? Binnen 
twee weken kunt u deze kosteloos omruilen. 
Wij willen namelijk graag dat u tevreden 
bent én blijft met uw aankoop!” 
Ook tijdens de Hartemert pakt de Harense 
Smid Schijndel weer extra uit dit jaar. In 
onze winkel aan de hoofdstraat is op zondag 
31 augustus uw euro namelijk €1,20 waard! 
Bent u dus op zoek naar een nieuwe tv, stof-
zuiger of wasmachine? Kom zeker eens 
langs en pro� teer van dit voordeel! Daar-
naast geven wij ook regelmatig demonstra-
ties. Tijdens de Hartemert is er een Airfryer 
demonstratie, dé nieuwe gezondere manier 
van frituren. U kunt deze mooie innovatie 
van Philips  ervaren, maar natuurlijk ook 
proeven. Graag tot ziens bij de Harense 
Smid!

Bij de Harense Smid is 
uw euro €1,20 waard! 

Novium-keukens in Schijndel 
heeft niet stilgezeten in 2014!

	  

Vernieuwde outlet met nieuwe 
artikelen tegen dumpprijzen
De vernieuwde outlet van De Wit Schijndel 
heeft een groot en divers aanbod aan sport-
mode artikelen van bekende merken zoals 
Adidas, Nike, Puma, Falcon, Saucony, 
Gaastra, Tenson etc. Boven in het magazijn 
kunnen klanten rondneuzen in onze nieuwe 
outlet om de beste koopjes te vinden met 
kortingen tot 70%.

Enorm aanbod
Tijdens de verbouwingsuitverkoop zijn er 

ook volop aanbiedingen in loungesets, tuin-
sets, tuinkussens, tenten en barbecues met 
kortingen tot 50%. 

Kortingen tot 70%
Doe nu u voordeel tijdens deze verbou-
wingsopruiming en pro� teer van kortingen 
tot 70%. De opruiming vindt alleen in onze 
winkel plaats en dus niet online. Voor de 
beste aanbiedingen en de meeste keus, komt 
u zo snel mogelijk langs bij de Wit aan de 
Rooiseweg in Schijndel. 

Verbouwingsopruiming 
bij de De Wit Schijndel
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Laatste nieuws: 
De Smartfl ower™
Maakt u serieus werk 
van duurzaamheid? Is 
MVO speerpunt in uw 
beleid en streeft u naar 
een groen imago? Laat 
de wereld dan zien hoe 
groen u bent met de 
Smart� ower™!

Zo mooi kan 
zonne-energie zijn
De Smart� ower™ is een 
revolutie op het gebied 
van zonne-energie. Het 
is het eerste mobiele, all-
in-one PV-systeem. In-

middels heeft de mobiele versie zijn debuut in Schijndel al gemaakt. Tijdens de ope-
ning van de vernieuwde speelplaats bij EBC de Heijcant mocht ook de Smart� ower 
zich, ondanks het slechte weer, van zijn zonnigste kant laten zien!

Hoe het werkt?
Als de zon opkomt, ontvouwt de Smart� ower™ zich tot een zonnebloem. De bloembla-
deren zijn voorzien van zonnecellen en draaien langzaam mee met de stand van de 
zon. Met een solaroppervlak van 18 m2 zet de Smart� ower™ zonne-energie om in 
elektriciteit. 
‘s Avonds vouwt de Smart� ower™ zich weer automatisch op. Omdat de Smart� ower™ 
mobiel is, zijn er nog veel meer mogelijkheden. Wat denkt u van plaatsing bij events, 
open dagen of festivals?

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? 
Mobizon beschikt, als of� cieel dealer, over een werkende Smart� ower™ en nodigt u dan 
graag uit voor een kennismaking. De Smart� ower™ is ook � nancieel aantrekkelijker dan 
u wellicht denkt. We vertellen u graag alles over de � scale aftrekmogelijkheden. 

Voor meer informatie:
Mobizon BV, Syl van der Heijden
073-8200307

1 jaar na onze verhuizing

Na ruim 10 jaar is POURVOUS schoenmode 
vorig jaar verhuisd naar Hoofdstraat 87b. 
Het doel van deze verhuizing was om een 
vernieuwd concept van de bekende POUR-
VOUS winkels neer te zetten in Schijndel.

Waarom in Schijndel? 
Schijndel is een plaats waar veel gebeurd. 
Het heeft een aantal hele goede zelfstandig 
ondernemers en daarom een mooi winkel 
aanbod. Er wordt regelmatig wat georgani-
seerd en het centrum is inmiddels goed ge-
centreerd om de prachtige glazen boerderij. 
Schijndelse mensen zijn positief en enthou-
siast. Schijndel voelt gewoon goed! 

Zijn jullie tevreden over het 
nieuwe concept?
We zijn zeer tevreden. We hebben heel erg 
veel positieve reacties gehad wat erg leuk is. 
Klanten in onze winkels moeten behandeld 
worden als gasten en het moet altijd gezel-
lig zijn. De drank die we in de winkel heb-

ben staan is een bewuste keuze. We willen 
onze gasten ontvangen zoals we thuis ook 
onze gasten ontvangen. We zijn volop bezig 
om onze service nog meer te verbeteren. 
Onlangs is Twan van Uden aan ons team 
toegevoegd als bedrijfsleider, zodat we nog 
meer leuke nieuwe elementen kunnen toe-
voegen aan dit concept.

Wat kunnen we verwachten 
voor de winter 2015?
We hebben weer heel wat leuke merken toe-
gevoegd aan ons assortiment. Door het suc-
ces wat we hebben, kunnen we investeren 
in onze collectie en de uitstraling. Naast de 
grote merken die we verkopen zoals Ugg, 
Shabbies, Floris van Bommel, Paul Green, 
Gabor, Via Vai en Unisa vinden we het leuk 
om nieuwe bijzondere merken toe te voegen 
aan ons assortiment. Merken die met zorg 
en liefde gemaakt worden, maar niet perse 
heel bekend zijn. Pantanetti, Fru.it En AS98 
zijn voorbeelden van hele mooie producten. 
Onze collectie is vrij breed, maar we richten 
ons meer dan vroeger op fashion.

Mobizon. 

Voor niets gaat de zon op! 
Interview met Bas van Heeswijk 
POURVOUS schoenmode

(073) 547 50 60 - www.apkvoets.nl

APK & Autoservice R.Voets

Tegen inlevering van
deze bon 10% korting
op een was, föhn &
ontwol beurt in de
maanden september,
oktober & november

2014.
Julianastraat 3

5482AK, Schijndel
Tel: 0636013058
www.trimsalabim.nl

Het adres voor borduren en bedrukken van;

Werkkleding & special made kleding; 
T-shirts - polo’s - sweaters - jackets -
softshell jassen - broeken.
Special made vanaf 100 stuks.

Babyartikelen & knuffels laten borduren
met naam, geboortedatum of
geboortekaartje.

U vindt Jeando aan de Huygensweg 28 te Schijndel tel. 073 8795449
info@jeando.nl - www.jeando.nl - facebook.com/jeando.schijndel

Fair trade artikelen met keurmerk
Max Havelaar
Handoek - badlaken - saunalaken - badjas - 
Servetten - tafelkleden

J dean
o

Als het mooi mag zijn!



DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT!

KORTINGEN TOT 70%KORTINGEN TOT
KORTINGEN TOT 7070%%%%%%%707070707070

SPORT–MODE ARTIKELEN

VERNIEUWDE
Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356 • Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Padded Pack-R
De iconische sportieve en duurzame 
rugzak van Eastpak. Verkrijgbaar in 

diverse kleuren en dessins
49,99

Back to school

50%
TOT

KORTIN
G

Tuinmeubelen
Alle topmerken onder één dak. 

De ruimste keuze uit loungesets,
tuinsets, tuinkussens en meer!

ASICS Gel Nimbus 15
Runningschoen voor mannen en vrouwen

Meindl 
Tampa XCR
Stevige wandelschoen voor 
kinderen

Nike 
Scarlet 
Canvas

Vrijetijdsschoen met 
elastische veters

Jaguar vouwwagen
Uitgevoerd met o.a. verzinkt stalen frame, 

250 cm diepe voortent, oprolbare zijwanden, 
oprolbare voorwand en geremd Al-Ko onderstel 

met terugrij-automaat. 4-8 personen. 
Kosten rijklaar maken 299,-

Inclusief 

luifel!

Flexpoint 
4 Pro
Krachtig racket voor 
de recreatieve spelers

69,99
139,95119,99165,-

Hockey-
tassen

Derbystar 
bal

9,99

STUNT 

PRIJS!

met terugrij-automaat. 4-8 personen. met terugrij-automaat. 4-8 personen. met terugrij-automaat. 4-8 personen. 
Kosten rijklaar maken 299,-Kosten rijklaar maken 299,-

Inclusief 
STUNT 

PRIJS!
3499,-

5228,-

40%
TOT

KORTIN
G

ZONDAG TIJDENS HARTEMERT ZIJN WIJ GESLOTEN!

70%
TOT

KORTINGKORTING

Nike 

ZONDAG TIJDENS HARTEMERT

TOT

59,99
94,95

185,-

30,-
60,-

Ballestra NBK
Sportieve kinderschoen

27,99
39,95

Voetbalschoenen 
Meer dan 150 modellen! Alle topmerken in huis


