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Postbus 76, 5480 AB Schijndel
Sint Jorisplein 1,  Schijndel, Tel. 073-5492570

info@vankruijsdijknotarissen.nl
www.vankruijsdijknotarissen.nl

ROZENDAAL-STEENBAKKERS

tot en met HarteMerttot en met HarteMert

Hoofdstraat 138, Schijndel
Tel: 073-5492234

www.rozendaalsteenbakkers.nl

Maandag gesloten
Vrijdag koopavond

Diverse acties tijdens HarteMèrt

WONEN, SLAPEN, 
GORDIJNEN, 
ZONWERING 

& SLAAPCOMFORT

 LINGERIE  -  BRUIDSLINGERIE  -  FOUNDATIONS
Hoofdstraat 102 - Schijndel - Telefoon 073 - 549 68 50

www.classicstylelingerie.nl

Na weken van verbouwen 
presenteren wij u met trots onze unieke 

SAPPH SHOP IN SHOP-winkel 
achter in onze winkel.

Dit willen wij niet ongemerkt aan u voorbij 
laten gaan en geven u daarom ter kennismaking 
EEN AANTREKKELIJKE KORTING VAN MAAR 

LIEFST € 7,50 OP IEDERE SAPPH-BH !!!!

 Lever deze advertentie in bij aankoop 
van een SAPPH-bh en ontvang direct je 

korting aan de kassa.

Let wel: uitsluitend de originele advertentie 
is geldig in augustus en september en op=op!!

Schitterende aanbiedingen
Ti Sento sieraden! (alleen tijdens Hartemèrt!!)

Markt 5, Schijndel, tel. 547 42 34

DKNY
PICTURES

made in Italy

Bij ons vindt u een
modieuze collectie heren-

sieraden en -horloges
in de volgende merken:

21 JUNI
VADERDAG

Goudactie:
Koop een sieraad of horloge naar 
keuze en betaal met uw versleten 
goud. Wij vergoeden dan alleen 
tijdens Hartemèrt de hoogste prijs!!

Markt 5
Schijndel
073-547 42 34
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Op die laatste zondag van de maand, 29 augustus, kunnen 
de bezoekers en meegenieters van de 33ste Hartemèrt op een 
carnavaleske uitbundige wijze afscheid nemen van de zomer 
en de vakantie door zich te laten onderdompelen en te laten 
meeslepen in een zomers, mondiaal  bruisend straatcarnaval.

Gezellig fl aneren en de indrukken op je af laten komen, heupwie-
gend meedeinen op ritmische exotische klanken die wervelende 
dansers en danseressen in kleurige kledij op plateaus of in de stra-
ten en op pleinen begeleiden, luisteren op de terrassen naar schet-
terende klanken van diverse kapellen en bands geënt op het Bra-

33ste editie Hartemèrt in carnavalesk bruisende sferen

WENTELEN IN EEN ZINDEREND MONDIAAL ZOMERS STRAATCARNAVAL

bantse, Limburgse, Belgische en Duitse volksfeest bij uitstek, maar 
ook noten die ontvlamd zijn uit de Braziliaanse en Caribbean geest-
driftige zielen schallen tegen de gevels: dat alles wordt door de 
organisatoren van deze Hartemèrt , Winkeliersvereniging Hart van 
Schijndel, winkelgroep ’t Zuid en de Schijndelse horeca op deze 
zondag tot één carnavalesk tableau vivant in Hoofdstraat, Kloos-
terstraat, Molenstraat, Molenhof en Markt gecreëerd. 

Op één dag wordt men opgenomen, nee, meegesleurd in het car-
naval van Rio de Janeiro, Keulen, Venetië, Binche, Nice, Sint-Maar-
ten, New Orleans en uiteraard in die van ons eigen Brabant. Voor 

één dag verandert het uitgebreide parcours in de befaamde Rua 
Marquês de Sapucai van Rio; de plek van de Sambadrome waar de 
sambascholen in een parade voorbijtrekken aan het uitbundig 
feestend publiek. 
Het wordt weer een zondag waarop muziek, zang en dans, straat-
theater, kunst en cultuur, negotie, demonstraties en informatie dit 
keer op 29 augustus van 10.00 tot 17.00 uur met een carnavaleske 
schaterlach bij elkaar worden gebracht. Eenieder, jong en oud, 
wordt van harte uitgenodigd om van dit gratis toegankelijk mondi-
ale straatcarnaval dat zich afspeelt en voortbeweegt in de Schijn-
delse Rua Marquês de Sapucai te komen genieten.

ESPRIT WATCH

Tijdens 
Hartemèrt 
speciale 
collectie

50%
KORTING

JUWELIER / HORLOGER
MARKT, SCHIJNDEL

TEL. 5492228

Zie ook onze

huis-aan-huis

folders

TEL. 073-5492228

LENTE ZOMER 2010

MARKT 3 • SCHIJNDEL • 073-5498807
WWW.SJOP37.NL

GRILLROOM - PIZZA - SHOARMA

ALADDIN Hoofdstraat 125 - 5481 AD Schijndel - tel. 073-5474434

GEOPEND: 
Zondag t/m donderdag van 16.00 - 01.00 uur.

Vrijdag en zaterdag van 16.00 - 03.00 uur.
Maandag gesloten.

Op alle feestdagen open.

DINSDAG SCHOTELDAG 
GROTE SCHOTEL VAN €10,00 VOOR €6,00
KLEINE SCHOTEL VAN €8,00 VOOR €5,00

MIX GRILL VAN €12,50 VOOR €8,00
Dinsdag wordt niet bezorgd!

WOENSDAG PIZZADAG
ALLE PIZZA’S €5,00

BOLLANNAISE, DÖNER, PESCI 
EN ALADDIN €6,50

CHEF €7,50
Woensdag wordt niet bezorgd!

GRATIS 

THUISBEZORGD!

vanaf €10,00

www.eetcafededeugniet.nl
Hoofdstraat 121a | Schijndel | T. 073 - 547 77 71 |  M. 06 - 5110 9063

Rechterstraat 23 | Boxtel | T. 0411 - 682 877

Maandag gesloten. Di. t/m zo. geopend vanaf 11.00 uur

Lunch, Diner, Koffi e en Gebak

3 gangen à la carte menu vanaf: 19,50

Surprise menu’s 
3 of 4 gangen, wekelijks wisselend vanaf: 24,50

“De Deugniet”
smakelijkste stek in Schijndel en Boxtel!
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Dat de organisatoren van de 33ste Hartemèrt het thema carnaval hebben gekozen is niet 
vreemd. Het carnaval in Schijndel, Schorsbos met carnaval geheten, bestaat immers 55 jaar. 
Dit is de afgelopen zeer winterse winter met elan gevierd. Nu in de zomer wordt het feest 
overgedaan, maar dan kijken we ook over de gemeentegrenzen heen en heeft het kwik een 
andere stand aangenomen.
 
Carnaval bindt de mensen, al blijft het lokale chauvinisme de boventoon voeren. Het is de periode 
dat het eigen dialect wordt gekoesterd, de eigen kleurrijke vlaggen, kielen en pakskes het straat-
beeld bepalen en praalwagens, groepen en individuelen op allerlei wijzen de spot drijven met 
plaatselijke en landelijke overheden. De plaatsnamen worden veranderd en prinsen nemen de 
sleutel van de burgemeester in ontvangst en beloven plechtig de gemeente met verve te besturen.
Vlak naast ons vieren onze oosterburen ook een uitbundig carnaval. En als we Duitsland zeggen, 
denken we op de eerste plaats aan Keulen. Keulen dat de grootste optocht van Europa kent, maar 
ook sfeerbeelden oproept als duizenden op een plein meezingen en meedeinen op carnavalsliede-
ren. En dan natuurlijk die pronkzittingen in rijk versierde hallen. Keulen kent naast de prins ook de 
fi guren als de Kölner Bauer en de Kölner Jungfrau. Deze laatste wordt overigens door een man 
gespeeld. Ja, en dan natuurlijk Rosenmontag. Dan trekt die grote optocht door de straten. Muziek-
kapellen spelen de sterren van de hemel. Dat Brabantse en Duitse sfeertje zal de bezoeker aan 
deze Hartemèrt omarmen en meevoeren van kroegje naar kroegje, van terrasje naar terrasje, van 
pleintje naar pleintje. 

HET UNIVERSELE VOLKSFEEST DAT CARNAVAL HEET

Met recht kunnen we stellen dat het verschijnsel Carnaval in de landen die het christen-
dom aanhangen over het algemeen in alle toonaarden wordt gevierd. Vaak is het vieren van 
het volksfeest bij uitstek in elk dorp en stad weer anders gevierd. Elke gemeenschap geeft 
er een andere invulling aan. Als we alleen al in ons eigen Brabant kijken, zien we subtiele, 
maar ook grote essentiële verschillen. Elke gemeenschap heeft eigen regels in het leven 
geroepen en worden verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd.

VAN SCHORSBOS EN OETELDONK 
NAAR RIO EN KEULEN 
EEN SFEERVOLLE OVERGANG

De een kent imponerende, 
fl amboyante zittingsavond ter-
wijl een ander  een tonpraot-
avond organiseert in een zaal 
van  een café. De een dost zich 
uit in extravagante, zwierige 
kledij en de ander tooit zich in 
een boerenkiel met een dikke 
sjaal om de nek. Aard van het 
volk en zeker het klimaat spelen 

een belangrijke rol in welke 
mate het carnavalsfeest wordt 
gevierd. Landen die in onze win-
ter een subtropisch en tropisch 
klimaat hebben, brengen een 
ander soort carnaval dan wij die 
het feest in de winter vieren. Zo 
ziet een voorbijtrekkende op-
tocht van praalwagens in Rio er 
toch anders uit dan een optocht 

in Oeteldonk, Breda of Maas-
tricht. Maar een ding is zeker: 
het zijn carnavalisten die op een 
bepaalde wijze vieren dat na 
het feest de vastentijd begint. In 
een groot aantal landen speelt 
de religie nog een grote rol, ter-
wijl er ook landen zijn waar men 
steeds minder de religieuze 
achtergrond kent alhoewel in 

vele gemeenten de carnavals-
mis nog steeds in ere wordt ge-
houden. Carnaval wordt een 
feest op zich waar vele groe-
pen in feite een heel jaar mee 
bezig zijn om het feest te orga-
niseren. Prinsenclubs, Raden 
van Elf, carnavalsverenigingen, 
hofkapellen en vele andere mu-
ziekskes steken een heel jaar 
veel tijd in de voorbereidingen 
om dan drie dagen uit het dak 
te gaan. In ieder geval is het 
een feest dat de betrekkelijk-

heid van het leven laat zien. Ge-
niet nu; wie weet wat er morgen 
gebeurt. Zorgen worden voor 
enkele dagen vergeten, hoog-
waardigheidsbekleders worden 
in buuts en op praalwagens te 
kijk gezet, het volk drinkt en 
host. Men geniet letterlijk met 
volle teugen. Dat carnavalsge-
voel beleeft de bezoeker die 
Hartemèrt 2010 op 29 augustus 
betreedt. Zoals iedere gemeen-
schap op een geheel eigen wij-
ze carnaval viert, zo kan de be-

zoeker aan deze 
themajaarmarkt kiezen in welk 
sfeertje hij of zij zich wil laten 
onderdompelen. Niets moet, al-
les mag. Liever de samba dan 
de polonaise? Liever een kleine 
kapel dan een imponerende 
band? Liever een Venetiaans 
masker op dan een kikker op je 
mouw?  Geen enkel probleem 
”as ge mar leut het!”

Molenstraat 18 • 5482 GB Schijndel • Tel. 073 549 24 63
www.woonsfeerraaijmakers.nl

v loer- en raamdecoratie
nacht- en ondermode

Raaijmakers
Woonsfeer

• Molenstraat 18 
• 5482 GB Schijndel 
• Tel. 073 549 24 63
• www.woonsfeerraaijmakers.nl

Nacht- 
& Ondermode

Sloggi
Triumph
Ten Cate

After Eden
Pastunette

Vloer- & 
Raamdecoratie

Tapijt
Vinyl

Gordijnen
Binnenzonwering

TijdeNs HaRTemèRT 
speciale aaNbiediNgeN 
buiTeN iN ONze kRaam

 

 

    
    Hartemèrt bij Electro World: 

                   

                     
    
 

    Op de kraam spectaculaire aanbiedingen, 
 

ook in de winkel. 
 
 
 
                                                        
 
   
Hoofdstraat 60                                         
5481 AH Schijndel 
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zaken doen:

dat is Ons Pluspunt

DEUR NIET
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Schijndel, Hoofdstraat 90 

UW EURO IS 
MEER WAARD!

Koop nu en betaal veel minder. Want op zaterdag 28,
zondag 29 augustus is 100 Euro, 120 Euro waard.

U koopt bijvoorbeeld voor 600 Euro
en betaalt slechts 500 Euro.

Pak nu uw voordeel..!

U koopt bijvoorbeeld voor 600 Euro
en betaalt slechts 500 Euro.

Pak nu uw voordeel..!

Iedere Euro is één-Euro-twintig waard

Nespresso demonstratie
zondag 29 augustus van 12.00 tot 17.00 uur.zondag 29 augustus van 12.00 tot 17.00 uur.
Kom proeven en profi teer
van de demonstratie-actieprijzen..!

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Deze Euro actie is geldig op zaterdag 28 en zondag 29 augustus.
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En dan schieten we gewoonweg de oceaan 
over en belanden we in het carnaval van Rio 
de Janeiro. Dit carnaval is wereldwijd be-
kend. Een mixage van culturen, Portugese, 
Afrikaanse en Caribische, hebben een speci-
fi ek carnaval geboren doen worden.

 
Het zijn de bewoners van de favela’s, krotten-
wijken, die de smaakmakers zijn met als hoog-
tepunt de prachtige parades die in de Samba-
drome worden gehouden. Ja, dat is het 
zevenhonderd meter lange deel van de be-
roemde Rua Marquês de Sapucai dat elke jaar 
over de hele wereld de aandacht van tv-stations 
en… bezoekers trekt. Verantwoordelijk voor 
deze bruisende pracht en praal, de fraai uitge-
doste of nauwelijks uitgedoste schoonheden, 
zijn de sambascholen. Men moet het zien als 
een wedstrijd tussen de diverse scholen die in 
verschillende wijken zijn gevestigd.
Wie Rio zegt, zegt samba. Bij het horen van de 
ritmische slagwerk kan men niet stil blijven 
staan. Op deze Hartemèrt zullen de Brasilando’s 
dat sfeertje van Rio laten overslaan in het Bra-
bantse. En wilt u meedansen langs de kant van 
de weg of liever nog achter de groep meetrek-
ken, dan voelt men de tinteling van het Brazili-
aanse carnaval. Op het gebied van de dans zul-
len ook de dansers en danseressen van Mango 
Health & Fitness staaltjes van opzwepende dan-
sen laten zien.
In de cultuur van Brasilië vinden we invloeden 
van Afrikaans, Europese, Arabische en Amerin-
dische invloeden. Een aantal percussie-instru-
menten, zoals de tamboerijn, vond zijn intrede 
en slaven die naar Brasilië werden verscheept 
brachten muziek- en danstradities mee die la-
ter zijn geëvolueerd tot de samba. Volgens de 
gangbare verklaring stamt het woord samba af 
van semba dat in de Kimbundu en Nganagela 
talen van Angola buikstoot of umbigada bete-
kent. De samba werd voor het eerst in Europa 
rond 1923 geïntroduceerd. Pas na 1945 werd de 
dans populair.

OP HET RITME VAN DE SAMBA
COLOFON
Projectcoördinatie
Frans van Berlo
Ferry Tausch

Oplage
52.800 exemplaren

Vormgeving 
en druk
Van Helvoort Grafi sche 
Bedrijven
tel. (0492) 371137

Bezorgklachten
Maandag t/m vrijdag 
tel. (073) 532 0684
Dit weekblad mag niet be-
zorgd worden op adressen 
waarvan de bewoners aan-
geven geen ongeadresseer-
de zendingen te willen ont-
vangen

Uitgever accepteert geen aan-
sprakelijkheid voor inhoud 
van advertenties en door der-
den aangeleverde teksten. 
Door aanlevering verklaart in-
zender uitgever te vrijwaren 
van auteurs- en beeldrechte-
lijke aanspraken. In bruikleen 
gegeven foto’s en/of (adver-
tentie)materialen worden met 
de grootst mogelijke zorg be-
handeld. Uitgever accepteert 
echter geen aansprakelijkheid 
voor zoekraken of beschadi-
ging.
Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

Heidebloemstraat 23

5482 ZA Schijndel

Tel: 073-5478152

info@mangofi tness.nl

Bent u de gelukkige 
deze Hartemèrt ???
Als u toch al plannen had om meer 
te gaan bewegen, kunt u 
uw slag slaan tijdens 
Hartemèrt 
2010.

Als u inschrijft b
ij onze stand bij het 

podium heeft u tot wel € 80,00 voordeel:

* u betaalt geen inschrijfgeld

* u sport de eerste maand gratis*

* u ontvangt een mooi welkomstkado

*  wij maken voor u een persoonlijk 

trainingsprogramma

* u krijgt een gratis fi ttest

Méér dan 55 groepslessen 

per week, zoals Zumba 

(zie podium), Spinning, 

Pilates, enz.

*  bij jaarabonnement, 
bij halfjaarabonnement 2 weken gratis.

www.mangofi tness.nl

75% korting

In de Hoofdstraat ter hoogte 
van tabakzaak Jan van Roesel 

2 kramen met heren jeans 
en tops voor 

de Helft 
van de Helft!

voor KiBa men&women 
een kraam met dames 

jeans en tops 
ook voor 

de Helft 
van de Helft!

veRgeet vooRal nIet om In de wInKel 
een KIJKJe te Komen nemen naaR onze nIeuwe collectIe.

Hartemèrt actie
dus 

75% 
korting!

markt 12a, 5482 ne ScHIJndel, 073 - 547 07 17
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Goede wijn behoeft geen krans 
is het aloude spreekwoord. 
Vanwege het gigantische suc-
ces van voorgaande keren zal 
Rollerclub Alico op zondag 29 
augustus weer duidelijk aanwe-
zig zijn op deze Hartemèrt met 
een wervelende show. Op het 
terrein van Fassbender-Schelle-
kens zullen leden in diverse 
leeftijdscategorieën wederom 
een kleurrijk gezelschap zijn 
met gezellige en meeswingen-

Het carnaval van Venetië, wellicht het bekendste van Euro-
pa, bestaat al sinds 1268. Liefst  twaalf dagen lang wordt dit 
feest uitbundig gevierd. In de 18e eeuw duurde het zelfs een 
hele maand! Venetië: kanalen, gondels, indrukwekkende pa-
leizen, San Marco, maar zeker de stad van de maskers!

Gedurende de eerste jaren van het carnaval werden die vermaarde 
en kunstzinnig vervaardigde maskers alleen ’s nachts gebruikt, 
maar dit veranderde toen het feest steeds populairder werd. Laten 
we duidelijk zijn: het Venetiaans Carnaval heeft niets te maken met 
carnavals zoals we die van Brazilië, Brabant, Duitsland, Engeland 
etc. kennen. Geen wild feest, maar een elegante, zelfs chique ver-
toning waarbij de mensen die prachtige maskers opzetten en uit-
bundig gedecoreerde kostuums aantrekken en dan in parade door 
de straten trekken. Op Hartemèrt zijn er maskers die van grote 
hoogte op de massa neerkijken. Eén groot schilderachtig bewe-
gend sprookje. Dan zijn er niet te vergeten de  zeer exclusieve pri-
véfeesten waar een toegangskaartje voor gemaskerd bal al gauw 

CARNAVALESK WERVELEND ROLSCHAATSSPEKTAKEL RC ALICO

de muzieknummers. Dankzij de 
dames van het kledingatelier 
die vele vrije uurtjes in het ver-
vaardigen van de bijpassende 
outfi t hebben gestoken, alsme-
de de heren van de bouwcom-
missie zal deze show zoals dat 
bij een rolschaatsclub behoort, 
op rolletjes lopen.
Ondanks de vakantieperiode is 
een groot deel van de club aan-
wezig om nummers te laten 
zien zoals The Sound Of Music, 

Ciske de Rat en Motorbike Girls. 
Met deze laatstgenoemde is vo-
rig jaar zelfs goud behaald op 
de Internationale Rolschaats-
manifestatie in Winschoten.
Ook geheel nieuwe nummers 
zullen de revue passeren, num-
mers die in het teken staan van 
deze Hartemèrt: Een Zomers 
Straatcarnaval! Voorbeelden 
van nummers zijn: Viva Hollan-
dia en vrolijke swingende schla-
gerliederen. Zanger en presen-

tator Theo van Veghel zal RC 
Alico bijstaan zodat succes is 
verzekerd. Er is druk door de le-
den geoefend om deze num-
mers onder de knie te krijgen en 
wellicht zullen de nieuwe num-
mers ook gereden worden in de 
altijd schitterende kerstshow op 
het einde van het jaar.
Tussen 10.00 en 17.00 uur wor-
den er door Alico diverse voor-
stellingen gegeven.
Zoals altijd zal er ook een loterij 

worden gehouden waarmee 
fraaie prijzen te winnen zijn.
Deze dag is tevens de ideale 
mogelijkheid om nader kennis 
te maken met de club en om 
eventueel lid te worden. Infor-
matie is al te vinden op www.
rc-alico.nl
In het najaar zal de nieuwe hal 
van RC Alico op locatie Sport-
park De Leemputten uit de 
grond verrijzen. Indien die is ge-
realiseerd kan men ook altijd 

met nat weer trainen en zijn de 
leden niet afhankelijk van de 
vier plaatsen waar men nu 
traint. Een mooie start dus om 
volgend jaar het gouden jubile-
um te kunnen vieren. Hou je van 
een swingende show en spek-
takel op een sportieve wijze ge-
bracht dan wordt het op deze 
zondag de 29ste genieten ge-
blazen van Holiday on Wheels! 

GEMASKERD VENETIAANS CARNAVAL MET SFEERVOLLE  ELEGANTIE

Het volgend carnavalslied van Lo-
renzo de’ Medici (1449-1492) geeft aar-
dig de ambiance van het feest aan. 
Graag schreef Lorenzo carnavalsliede-
ren zoals onderstaand koorlied voor 
een optocht door de stad: de triomf 
van Bacchus. En dat spreekt boekde-
len.

Jeugd is zoet en zonder zorgen
Maar de uren vlieden henen.
Kanapen, meisjes, geniet het heden
En de toekomst zien we morgen.

Dit is Bacchus en oprecht
Mint hij Adriane hier.
Ondanks ’t vlieden van de dagen
Genieten zij elkaars vertier.
En hun nimfen vol plezier
Genieten eeuwig vrije tijd…

Zie de last achter hun strompelend,
Een ezel torst Silenus, hij
Zwaar van drank en vrolijk mompelend,
Zat van jaren en toch blij.
Ook al helt hij scheef opzij
Toch lacht hij en drinkt erbij.

Vrouwen, minnaars, kom geniet!
Lang leev’ Bacchus, leev’ ’t verlangen.
Dans speel en zing een lied
Laat zoete min uw boezem prangen.
Laat komen dan wat komen moet,
Knapen, meisjes, vandaag is goed!
En de toekomst zien we morgen.

Op Hartemèrt kan men proeven van de 
specifi eke Venetiaanse carnaval, maar 
hier zullen zeker geen losbandigheden 
worden geconstateerd: alleen maar be-
wondering en met volle teugen genieten! 
Immers: de toekomst zien we morgen!

500 euro kost.
De meest toverachtige nacht 
van het carnaval wordt in het 
Piasani Moretta Paleis gevierd. 
Kaarslicht en prachtige panora-
ma’s over het Canal Grande. In 
dit Italiaanse juweel wordt ook 
de Mascheranda gehouden. Dit 
is de dans der maskerade. Het 
gehele decor is zeventiende 
eeuws en hier treden de best 
acteurs van de Commedia del-
l’Arte op. Of alles zo keurig en 
netjes op dat Venetiaans carna-
val verliep? Napoleon heeft ooit 
het feest willen afschaffen om-
dat er losbandigheden werden 
geconstateerd.
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B.B SWING ORCHESTRA MORE THAN JUST MUSIC!

Het hoogste tableau op de Markt 
wordt ingenomen door B.B. 
Swing Orchestra; een podium 
showorkest bij uitstek. Zij duiken 
in het mondiale carnavalsgewoel 
en zorgen ervoor dat het carna-
valsritme door ieders aders blijft 
stromen. Hoewel primair een uit-
stekende prestatie een eerste 
vereiste is, vraagt ook de zang, 
dans en showelement de nodige 
aandacht. B.B. Swing Orchestra 
moet je horen, voelen en…zien!
Momenteel bestaat deze forma-
tie uit een blazersgroep van ze-
ventien muzikanten, een combo 
van zes personen en vocalgroep 
van twee zangers en vier zange-
ressen en dan nog de professio-
nele dansgroep. Terecht hier op 
Hartemèrt het adagio: B.B. Swing 
Orchestra More than just Music! 
De Markt zal bruisen, zinderen, 
borrelen als de klanken tegen de 
gevels knallen en zelfs het caril-
lon van de Sint-Servatius op de 
achtergrond raakt. De Markt zal 
het kloppend hart zijn van dit zo-
mers straatcarnaval. Op het 
tweede plateau en de catwalk 
zijn ook diverse optredens van 
dansgroepen en muziekkapellen 
te bewonderen. Wil de bezoekers 
staand of zittend genieten? Geen 
probleem! De obers en de dien-
stertje zorgen dat u aan bier, wijn 
of gewoon wat fris niets tekort 
komt. De rest is gewoon beleven!

GROOTSTE LUCHTBALLONMAND TER WERELD OP HARTEMÈRT

Hartemèrt heeft uiteraard meer te bieden dan carnavalimpressies. Wat te denken dat de bezoeker aan deze Hartemèrt de grootste luchtballonmand ter wereld kan bewonderen. 
Ballonpiloot Frans van Hooft zal op zondag 29 augustus in Schijndel deze nieuwe luchtballonmand showen. En…eenmalig bestaat de gelegenheid om vanuit Schijndel met dit wereldluchtgevaarte 

mee te varen.  Dan kan als men tijdens de Hartemèrt deze unieke ballonvaart boekt. Er is dan een kans van één op tien om deze ballonvaart te winnen..!
Deze ballon is sinds augustus 2009 in gebruik. In de ballon is er plaats voor dertig passagiers. De ballon heeft een inhoud van 17.000 kubieke meter, de mand weegt 600 kilo 

en is voorzien van acht passagiersvakken. Frans van Hooft is piloot bij VIPballon Schijndel.

Meer informatie: www.vipballon.nl
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De groep Brévis kunnen we de nieuwe muzieksensatie anno 

2009 en 2010 noemen. Deze formatie bestaat uit vijf talent-

volle muzikanten die knallen als geen ander, die een show van 

jewelste neerzetten en bovenal plezier afstralen in het maken 

van muziek. Muziek is immers hun leven, spirit en motor: daar 

draait het bij Brévis allemaal om.

Sinds februari 2009 timmert deze Wijbossche coverband er 

stevig op los om een repertoire op het podium neer te zetten 

waar jong en oud volop van kunnen genieten. Diverse stijlen 

worden door de boxen geslingerd; stijlen met echter een ei-

gen randje. Op dit moment loopt het repertoire naar de vijftig 

composities en de groep is klaar voor een groots optreden 

tijdens de 33ste Hartemèrt bij café/zaal De Kafmolen. Vanaf 

een gezellig terras kan men volop genieten van deze muzikale 

prestaties. Gastheer Marc en gastvrouwe Loes heten dan ook 

eenieder welkom.

BRÉVIS FORMATIE 

VOL MUZIKALE SPIRIT

Op een gewone dag is het etablissement De (H)eerlijkheid een rustieke 

plek waar men de gehele dag voor het genieten van culinaire gerechten of 

een koel glaasje wijn of bier binnen of op het terras en binnentuin terecht 

kan. Tijdens deze Hartemèrt zorgt De (H)eerlijkheid ook voor verrassende 

muzikale ingrediënten die een bezoek aan dit horecabedrijf zeker de 

moeite waard zijn. Op een podium van allure in de fraai aangelegde sfeer-

volle binnentuin wordt een speciaal muzikaal menu geserveerd. Gedu-

rende de gehele dag zullen liefs twee acts elkaar afwisselen op een uniek 

verborgen plekje midden in het centrum. De smaakmakers zijn The Strong 

and Silent Types en DJ Don Corleon. De eerste is een band bestaande uit 

de musici John Ligthart (sologitaar), Martien Peerdeman (ritme-gitaar). 

Boris Nauta (accordeon) en Constatijn van der Heijden/Marcel Snijders 

(bas). The Strong and Silent Types speelt akoestische muziek in de stijl 

van Hot Club de France. Het repertoire laat zich het beste omschrijven als 

gipsy swing. Voor liefhebbers hier dus het neusjes van de muzikale zalm. 

Deze topact wordt dan afgewisseld met optredens van DJ Don Corleon die 

overigens zijn sporen heeft verdiend bij de pleinavonden in de Verkadefa-

briek. Dus tijdens deze Hartemèrt wordt het smikkelen en smullen op 

tweeërlei gebied bij De (H)eerlijkheid in de Hoofdstraat nabij de Markt.

MUZIKALE VERRASSINGEN BIJ DE (H)EERLIJKHEID

Woonaccent Makelaars Schijndel

Markt 1a, 5482 NE Schijndel

telefoon: (073) 544 21 00

e-mail: schijndel@woonaccent.nl

Laat je niets wijsmaken!
www.woonaccent.nl

jouw huis 
verkoopt 
zichzelf?

Imago_130x105_Schijndel.indd   1 28-07-10   11:17
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De drie musici vormend Twenty Sicks (rock&roll acousties) is een cover-

trio dat op akoestische, maar toch energieke wijze een afwisselend reper-

toire weet neer te zetten. Wie dit trio beleeft, ervaart het akoestische spel 

en zang als een verademing. Instrumentaal en vocaal komen de nummers 

recht uit het hart en daardoor wordt de ziel die in elke compositie schuilt 

overgedragen naar de luisteraar. Voor die overdracht zijn Michel de Louwe-

re, Bart van Zandvoort en Danny Keetels verantwoordelijk.
In 2009 werd de formatie opgericht door leden van band Rezult. Na een 

aantal maandan onder de naam Danny’s Rock&Roll Acoustics te hebben op-

getreden veranderde men de naam in Twenty Sicks. Tot nu heeft deze band 

al aardig wat sucessen op hun conto kunnen bijschrijven. Zo stonden deze 

musici op verschillende festivals waaronder het Roermonds Solar, het Dof-

ferblues-festival in Schaijk en het Doll Weekend in Oirschot. Ook fungeerde 

ze als support-act voor Sugar Ray Norcia, Mark Dufresne en Maurizio Pugno. 

De recensies logen er niet om. Overal waar de band een optreden verzorgt 

schoren men hoge ogen. Het repertoire van Twenty Sicks bestaat uit alom 

bekende nummers die in een rock&roll-outfi tworden gestoken. Dit trio heeft absoluut geen versterking nodig. Akoestri-

sche muziek is muziek men karakter dat gewoon vanuit het binnenste van 

de musici opborrelt.Twenty Sicks heeft tijdens Hartemèrt haar stekkie in het paviljoen op het 

terras van De Beurs.

TWENTY SICKS BRENGT MUZIEK EN ZANG MET EEN ZIEL

W W W. V A N T I L B U R G . N L  S C H I J N D E L

Maandagmorgen gesloten. Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur. 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. Zaterdag geopend tot 17.00 uur. 
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Elke dag opnieuw

  Jeansdag.
Van Tilburg Mode Schijndel tijdens 

“Hartemert” open van 10.00 uur-17.00 uur

De specialist in verantwoord zitten en slapen

 
bij aankoop van 

een lederen FiTFor

De specialist in verantwoord zitten en slapen

 
bij aankoop van 

een lederen FiTFor

*vraag naar onze algemene voorwaarden
50+
comfortwinkel

Hoofdstraat 6  • 5481 AG Schijndel

Tel. 073-5475278
www.seniorenwinkel.nl

SENIORENWINKEL:
De specialist in verantwoord zitten en slapen

Groot aanbod in relaxfauteuils:
• Geheel op maat gemaakt
• Ergonomisch en comfortabel zitten
• Elektrisch verstelbaar
• Eventueel met sta-op hulp

Groot aanbod in bedden:
• Slapen op maat
• Drukverlagende matrassen en hoofdkussens
• Elektrisch verstelbare bedden en bodems
• Hoog laag functie
• Eventueel extra lage instap

 

*vraag naar onze algemene voorwaarden
50+
comfortwinkel

Hoofdstraat 6  • 5481 AG Schijndel

Tel. 073-5475278
www.seniorenwinkel.nl

SENIORENWINKEL:
De specialist in verantwoord zitten en slapen

Groot aanbod in relaxfauteuils:
• Geheel op maat gemaakt
• Ergonomisch en comfortabel zitten
• Elektrisch verstelbaar
• Eventueel met sta-op hulp

Groot aanbod in bedden:
• Slapen op maat
• Drukverlagende matrassen en hoofdkussens
• Elektrisch verstelbare bedden en bodems
• Hoog laag functie
• Eventueel extra lage instap

 

*vraag naar onze algemene voorwaarden
50+
comfortwinkel

Hoofdstraat 6  • 5481 AG Schijndel

Tel. 073-5475278
www.seniorenwinkel.nl

SENIORENWINKEL:
De specialist in verantwoord zitten en slapen

Groot aanbod in relaxfauteuils:
• Geheel op maat gemaakt
• Ergonomisch en comfortabel zitten
• Elektrisch verstelbaar
• Eventueel met sta-op hulp

Groot aanbod in bedden:
• Slapen op maat
• Drukverlagende matrassen en hoofdkussens
• Elektrisch verstelbare bedden en bodems
• Hoog laag functie
• Eventueel extra lage instap

 

*vraag naar onze algemene voorwaarden
50+
comfortwinkel

Hoofdstraat 6  • 5481 AG Schijndel

Tel. 073-5475278
www.seniorenwinkel.nl

SENIORENWINKEL:
De specialist in verantwoord zitten en slapen

Groot aanbod in relaxfauteuils:
• Geheel op maat gemaakt
• Ergonomisch en comfortabel zitten
• Elektrisch verstelbaar
• Eventueel met sta-op hulp

Groot aanbod in bedden:
• Slapen op maat
• Drukverlagende matrassen en hoofdkussens
• Elektrisch verstelbare bedden en bodems
• Hoog laag functie
• Eventueel extra lage instap

 

€300,- 
HARTEMÈRT-

INRUILKORTING
bij aankoop van een

FITFORM RELAXFAUTEUIL



EEN ZOMERS CARNAVALHARTEMÈRT SCHIJNDEL 2010 PAGINA  12

Creators van die Zuid-Amerikaanse am-
biance ligt in de ritmische handen van 
de perscussieband Brasilando’s  die met 
grote vaardigheid en vurig allure de di-
verse slaginstrumenten tot leven bren-
gen. De gehele dag zal de bezoeker door 
deze rondtrekkende band geconfron-
teerd worden en zal hij  of zij geïnjec-
teerd worden door dat opzwepende rit-
me. Stilstaan is dan niet meer mogelijk. 
Onmiddellijk gaat het lichaam reageren 
en beginnen de heupen te deinen en de 
benen de dansstappen te maken. Brazi-
liaans carnaval op Hartemèrt dus.
Dat de band Brasilando’s uit de carna-
valswereld is ontstaan is uiteraard niet 
zo verwonderlijk.
Het is alweer enkele jaren gelden dat 
carnavalsvereniging De Oivers op zoek 
was naar een spectaculaire opening 
voor hun zittingsavonden. In Eerde nam 
een aantal enthousiaste drummers de 
uitdaging aan. De groep Brasilando’s 
was geboren. De act van eertijds ging in 
samenwerking met de Dansmamma’s. 
Het enorme succes resulteerde tot de 
prestatie en professionele performance 
van nu. De Brasilando’s zullen op deze 
33ste editie een hoorbare en zichtbare 
stempel drukken met hun diverse vor-
men van slaginstrumenten zoals de repi-
nique en caica, de chocalho de platinela, 
timba en agogo, surdo en tamborim. 
Doen de namen u wat vreemd aan: kom 
naar de Hartemèrt en beleef zelf wat 
deze instrumenten teweeg brengen. De 
Brasilando’s zullen ook de showgroep 
van Steams en Friends begeleiden.

BRASILANDO’S ZORGEN VOOR KLOPPEND RITME VAN DE SAMBA

Luister, beweeg en loop mee op het ritme van de Braziliaanse samba dat 
aan deze Hartemèrt een extra cachet geeft aan het zomerse straatcarnaval.

Barbecue schotels compleet

Vanaf 10 personen. 
Graag 3 dagen van tevoren bestellen.

Barbecue ‘Kei goed’ Compleet €13,50 p.p.
Gemarineerd karbonaadje | Entrecote Argentina
Kipfi let | 2 Saté stokjes | Hamburger

Huzarensalade | Aardappelsalade | Light salade
Schijndelse salade | Vruchtensalade | 3 sausjes
Satésaus | Stokbrood | Kruidenboter

Barbecue ‘Net wat meer’ Compleet €13,00 p.p.
Barbecue ‘Laat u verrassen’ Compleet €14,00 p.p.
Barbecue ‘Alles kan’ Compleet €14,00 p.p.
Barbecue ‘Super de luxe’ Compleet €17,50 p.p.

Ambachtelijke slagerij 
Dennis van de Ven
Plein 1944 nr. 39
5481 AR SCHIJNDEL
Tel. 073-5492218
Fax 073-5740312
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Voor de liefhebbers van vis 
is De Viswinkel al vele jaren een vertrouwd adres. Logisch, 

want De Viswinkel staat garant voor zijn waar. De Viswinkel 
verkoopt alleen eerste kwaliteit en is daar trots op. Zo wordt 

de kibbeling er nog steeds van echte kabeljauw gemaakt. 
Niet voor niets luidt het devies van Jolanda van de Broek: 

“Wat wij zelf niet lusten, 
hoeven onze klanten ook niet te eten.”

Voor vis van de beste kwaliteit 
en vakkundig bereid, moet u zijn bij: 

DE VISWINKEL
Jolanda v.d. Broek, 

Plein 1944 nr. 37 Schijndel, tel. 54330081

Vis, fi jn dat het er is...



EEN ZOMERS CARNAVALHARTEMÈRT SCHIJNDEL 2010 PAGINA  13

Tijdens deze Hartemèrt kan men op het terras van “La Paste” in de scha-
duw van de Sint-Servatiustoren en onder het groen van bomen genieten 
van twee bekende zangers: Lucien Martin en The Dutch Joe Cocker. Bei-
den weten het publiek te boeien en te amuseren. Als we hits noemen 
als: Jou aan m’n zij; Open je hart ; Lieve meid; De Pietenpolonaise; Friet 
met mayonaise: dan weten we het al. Het zijn hits, en hij heeft er nog 
veel meer, van zanger Lucien Martin die zijn eigen nummers schrijft en 
componeert. In samenwerking met diverse studio’s worden de num-
mers gearrangeerd en geproduceerd. Inmiddels zijn er al vele nummers 
op dvd’s verfi lmd: The love boat, Nederlandse kroonjuwelen, Alpen-
stampers, Hollandse nieuwe deel 4, Echte Amsterdamse kroegenhits, 
de allerbeste liefdesliedjes en ga zo maar verder. Deze zanger met een 
jarenlange ervaring als zanger zet een onvergetelijk optreden op het 
podium.

Twee belangrijke pijlers van een wervelend carnaval zijn onge-
twijfeld muziek en dans. Bewegen op de diverse muzieksoorten 
verhoogt nu eenmaal het plezier. Mango Health & Fitness heeft 
al menig maal een belangrijke bijdrage geleverd aan menig eve-
nement. En zeker ook aan carnavalsevenementen. Anita van 
den Broek laat veelal twee dansteams op podia, straat en plein, 

zaal en dansvloer excelleren. Het is fantastisch om te zien wat 
dansers en danseressen met hun lichaam kunnen doen. Uiter-
aard is men op deze Hartemèrt, nu zeker het thema carnaval is, 
van de partij en zal men van enkele fl itsende en turbulente op-
tredens op het grote plateau op de Markt kunnen genieten. On-
getwijfeld zal het publiek op de opzwepende muziek mee willen 

doen door benen, heupen en armen in beweging te zetten.
Dansen is een van de vele middelen die Mango Health & Fitness 
aanbiedt om het lichaam, maar ook de geest, in beweging te 
houden. Broodnodig in een wereld van overgewicht, stress en 
ongezonde levensstijl.

SPRANKELENDE EN TURBULENTE DANSCREATIES MANGO

LUCIEN MARTIN EN THE DUTCH JOE COCKER OP PODIUM ”LA PASTA”

Op veel podia in het land heeft 
hij successen geboekt: The Dut-
ch Joe Cocker of zoals hij wer-
kelijk heet: Ben van de Wal, de 
echtgenote van Annette, de ei-
genaresse van het etablisse-
ment La Pasta. Momenteel 
zingt Ben in de vijftienmansfor-
matie B.B. Cool uit Uden.
Zijn repertoire is heel divers. 
Met verve brengt hij op eigen 
wijze nummers van Joe Cocker, 
Sting, The Commitments, The 
Bluesbrothers, Van Morisson, 
Eric Clabton, James Brown, Sam 
and Dave, Robbie Williams en 
Seal. Maar het Nederlandse lied 
wordt zeker niet vergeten. Het 
optreden van Ben tijdens deze 
Hartemèrt mag men een thuis-
wedstrijd noemen: een huiska-
meroptreden in de openlucht. 
Neerstrijken op het terras van 
La Pasta wordt dus genieten 
van muzikale en vocale klanken. 
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Voor al uw lokaal herkenbaar nieuws!

Informeer naar de zeer aantrekkelijke doorplaatsingstarieven.

Tel. 073-5470751

Verder ook de uitgever van onder meer:
Gemerts Nieuwsblad, De Laarbeeker, 

Peelrandwijzer, Autoregio, De Brug, De Bernhezer, 
De Rosbode, De Streekwijzer, De Maasbode, 

De Bergse Krant en De Bouwkrant.

de uitgever van:

Voor al uw lokaal herkenbaar nieuws!

VAN HELVOORT GROEP
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Carnaval doet de creativiteit prikkelen. Dat heeft men bij BLZalfabet goed beke-
ken. Door op deze Hartemèrt het Zpagetti Haken te introduceren. Bij de produc-
tie van modekleding ontstaat veel restmateriaal. Deze kleurige lappen stof wor-
den soms hergebruikt in de schoonmaakindustrie, maar in veel gevallen worden 
de lappen ook vernietigd. Dat is best wonderlijk te noemen als men bedenkt dat 
dezelfde lap stof, nadat deze door de handen van van een confectieatelier is 
gegaan, een felbegeerd modeartikel kan worden. Deze gedachte is de basis voor 
Hoooked Zpagetti: textiele restmaterialen omzetten in nieuwe en hippe acces-
soires. Zpagetti is dus niets anders dan een zeer kleurige vorm van restverwer-
king.
Zpagetti is elastisch, stevig en duurzaam. Daardoor is het gemakkelijk te verwer-
ken. Bij BLZalfabet gaat men er mee haken. Je kunt je werk snel zonder kleer-
scheuren uithalen en je hebt door xxl-afmetingen zeer snel resultaat. De erva-
ring bij BLZalfabet is inmiddels dat de hoooked-patronen eenvoudig voor de 
beginnende zpagetti-fan te haken zijn. Binnen een mum van tijd heb je je eerste 
item gehaakt en ben je al bezig met een nieuw project. Als je de techniek een-
maal in je vingers hebt, wil je alles haken wat los en vast zit. Omdat hoooked 
zpagetti  een afwijkende vorm en afmeting heeft, heeft hoooked extra dikke 
haaknaalden van 12 mm doorsnede laten maken. Ze zijn ideaal om zpagetti mee 
te haken.
De gratis workshop Zpagetti Haken die tijdens deze Hartemèrt plaatsvindt, is 
bedoeld om je ideeën te geven voor leuke en eenvoudige projecten die met 
zpagetti kunt haken. Alle projecten zijn te maken met de basistechnieken. De 
workshop wordt van 13.00 tot 14.30 uur bij BLZ Alfabet aan de Markt 13 a gege-
ven door Geesje Mosies, autuer van het boek Get Hoooked; haken met zpagetti.

CARNAVAL BINCHE OP WERELDERFGOEDLIJST

Het was november 2003 dat het ruim zeshonderd jaar 
oude Carnaval van het Belgische Binche op de werelderf-
goedlijst van Unesco werd geplaatst: geen stad, gebouw of 
monument, maar een carnavalsfeest en evenement dat 
voor het eerst deze status werd toegekend. Carnaval in 
Binche is een feest met bijzondere fi guren, kostuums en 
dus eeuwenoude tradities. In Binche wordt vanaf januari 
het carnaval voorbereid. Er zijn dan trommelrepetities op 
de straten en worden er gemaskerde bals georganiseerd.  
Wie Binches zegt, zegt natuurlijk de Gilles. Op de zoge-
naamde Vette Zondag, carnavalszondag, klinken door de 
straten de tamboerijnen en lopen de Gilles vanaf 15.00 uur 
in fraaie fantasiekostuums door de straten.

De maandag is gereserveerd voor de ”gewone” Binchois. 
Zij vieren dan carnaval op de Grote Markt van Binche. Het 
klapstuk van het carnavalsfestijn is op Vette Dinsdag. Vanaf 
een uur of vier in de ochtend klinkt dan het geroffel van de 
Gilles door de straten. De Gilles dragen dan nog een vreemd 
masker met een groene bril om ’s middags te verschijnen 
met hoge hoeden getooid met struisvogelveren en gooien 
dan duizenden sinaasappelen naar de menigte die in dich-
te drommen langs de kant van de weg en die met plezier 
het gooi- en smijtwerk over zich heen laat komen. Alles 
wordt constant begeleid door het geroffel van de klompen 
aan de voeten van de Gilles op de straatkeien. De traditie is 
dat de Gilles op deze dag uitsluitend champagne drinken. 
Binche heeft ook een carnavalsmuseum dat zeker een be-
zoek waard is.

Sinds Schijndel heeft gekozen voor het realiseren van een citymanagement kan 
men constateren dat deze vorm van management reeds zijn vruchten afwerpt. 
De Schijndelse ondernemers, leden van de winkeliersvereniging Hart van Schijn-
del en winkelgroep ’t Zuid, gemeente Schijndel en horeca kozen voor een nieuwe 
vorm van ondernemen en promoten om zodoende Schijndel duidelijke op de 
kaart te zetten en te houden. Het ja tegen het citymanagement leverden diverse 
positieve resultaten op: het invoeren van reclamebelasting, een nieuwe DPO-
onderzoek met detailhandelsstructuurvisie, bundeling van krachten in verband 
met realiseren evenementen en ander soort activiteiten, een toename van le-
den.
Onlangs werd door de gezamenlijke besturen van het Hart van Schijndel en win-
kelgroep ’t Zuid de structuur van het citymanagement vastgesteld. De structuur 
omvat een raad van toezicht, Stichting Citymanagement Schijndel, Citymanage-
ment projectgroep en de diverse activiteitenteams. Beoogd citymanager is de 
heer Ferry Tausch die al geruime tijd de voortrollende citymanagementtrein on-
der stoom houdt.
Inmiddels geboekte resultaten van de Werkgroep Citymanagement Schijndel: 
bestemmingsplan Molenstraat, geen betaald parkeren in Schijndel, fraaie bloem-
constructies rondom lantaarnpalen die de winkelcentra opfl euren, realiseren 
nieuw DPO-onderzoek,  actie vaderdag die insprong op de hipe Oranje, uitdelen 
ballonnen door steltlopers bij begin kermis,
opstellen convenant, statuten Stichting Citymanagement Schijndel en het regel-
matig uitbrengen van een nieuwsbrief. Men wordt op vakbekwame wijze onder-
steund door de Kamer van Koophandel. Ook is er ondersteuning van de Rabo-
bank. Medio september wordt de stichting notarieel vastgelegd. “Doelgericht 
winkelen in schitterend Schijndel” is het adagium dat het Citymanagement 
Schijndel uitstraalt.

CITYMANAGEMENT SCHIJNDEL 
WERPT VRUCHTEN AF

GRATIS WORKSHOP ZPAGETTI 
BIJ BLZ ALFABET

De organisatoren van Hartemèrt zijn eigenlijk het hele jaar door met het op de rails 
zetten van een Hartemèrt. Elk jaar wordt er een ander thema gekozen. De commissie 
wordt geleid door Ferry Tausch en de overige commissieleden die elk een specifi eke 
taak binnen de organisatie hebben zijn: Geert Gooyearts, Tom Dissel, Pieter v.d. Berg, 
Ton Tausch, Stefan van Oss, Jan v.d. Brand, Mies Vervoort, René Schellekens en Thom 
Dissel. Al vele jaren vormen deze mensen een hecht team.
Dit team kan echter rekenen op handen die achter de schermen onmisbaar zijn om 
die laatste zondag van augustus zo goed mogelijk te laten verlopen. Die handen ko-
men van Scouting Schijndel, carnavalsvereniging De Geinstampers en leden van de 
Instuif.  En natuurlijk zijn er de mensen van de EHBO ook present. Al deze handen 
leveren een daadwerkelijke bijdrage tot een succesvolle dag.

HANDEN ACHTER 
DE SCHERMEN
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Bezoek ook onze webshop

Meer dan 75 modellen hockeysticks!

www.de-wit.nl
Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
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Europa’s meest complete vrijetijdswarenhuis 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!

2 paar
voor

¤ 19,-

€ 64,95

¤ 49,95

€ 149,95

¤ 89,95

Vanaf

¤ 10,95

Vanaf

¤ 45,-

€ 79,95

¤ 59,95

€ 99,95

¤ 39,95

€ 69,95

¤ 39,95

¤ 12,95

¤ 9,95

€ 94,95

¤ 59,95

€ 90,00

¤ 70,-

NU

¤ 9,95

Vanaf

¤ 24,95

€ 179,95

¤ 79,95

¤ 69,95

Vanaf

¤ 39,95

Bardani sokken
• Naadloze wandelsok

• warmte regulerend (coolmax)

Grisport Canyon Mid
• Geschikt voor zowel verharde als onverharde wegen

• Waterafstotend en ademend

Ecco Xpedition
• Extra soepel yak leer

• Waterdicht en ademend

Gelert dagrugzakken
• Div. maten en modellen

• Ideaal voor dagtochten                                       
 en uitstapjes

PSV shirt
• Thuis en uit

• Junior en senior

Puma Liga
• Soepel kalfsleer

• Goede pasvorm

Nike Mercurial Talaria
• Lichtgewicht en zeer wendbaar

• Ook in blauw verkrijgbaar

Reusch Raptor Pro
Duo Mega
• Beide kanten foam voor extra grip

• Ideale wedstrijdhandschoen

Tretorn tennisballen
• Drukloze tennisbal voor een langere levensduur

• 3 of 4-pack

Sjeng Sport
• Racket + Thermobag

Babolat Team Omni
• Geschikt voor alle ondergronden

• Extra demping in hak

Dunlop racket
• + GRATIS T-shirt t.w.v. €19,95

Safarica Safaripack
• Ideale rugzak voor school

• Verkrijgbaar in 6 dessins

Gymschoenen
• Diverse merken, maten en modellen

Icepeak jack
• Afneembare capuchon

• Winddicht

• Waterafstotend

Falcon fleece vest
• Comfort fi t voor een betere pasvorm

• 2 lagen fl eece

• Anti pluis

OP=OP

OP=OP

3 pack

4 pack

Sportief zomervoordeel bij 
Camping Sport De Wit!

VOETBAL TENNIS BACK TO SCHOOL

70.000 m2

WANDELEN

HOCKEY

ZONDAG TIJDENS HARTEMÈRT ZIJN WIJ GESLOTEN!
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