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Informatie/
demonstraties 

Biggenraces 
Big Challance

Presentaties 
op videowall 

Landbouw machines 

Stalinrichtingen

Tractortoer

Product presentaties

Zorgboerderijen

Fruit labyrint

B.B. Swing Orchestra

Orkest Forever

Optreden 
René Ulehake
en Lucien Martin

Kinderkoor No Kidding

Disco DJ Feest Mee

Rollerclub Alico

Div. dansdemonstraties

Awaren plein

Sutuwall

Straattheater

Gezellige terrassen 
met volop muziek 
optredens

Tolkampioenschappen

Springkussens

Trouwkoe

Kindermarkt

Tijdens een wandeling over het uitgebreide Hartemèrt-
parcours komt men naast kraampjes waar allerlei koop-
waar ligt te lonken ook diverse attracties en informatie-
punten tegen. Wie vanaf de Rabobank het parcours 
betreedt, komt de veelzijdige prestaties van de Roller-
club Alico tegen. Op de Markt, omgedoopt tot Rabo-
bankplein, bevindt zich het grote podium en de dans-
vloer. BB Swing, dansoptredens van Mango Health & 
Fitness,  dansschool v.d. Burgt uit Veghel die overigens 
ook op diverse andere locaties op het parcours optreedt, 
zangers René Ulehake en Lucien Martin en kinderkoor No 
Kidding zorgen hier voor bruisende optredens.
Dan op het Rabobankplein de spectaculaire Big Challen-
gerace voor het goede doel en waar de bekende Christel 
de Laat alias Nelleke of Betty de race op haar specifieke 
humoristische wijze aan de gang houdt. Maar ook de 
enorme videowall zal de nodige aandacht trekken. Hier 
productfilms van Agrifirm, Campina, Vivon en Rabobank, 
maar ook enkele Schijndelse agrarische bedrijven worden 
in beeld gebracht. Ook op het Raboplein een labyrint, 
gerealiseerd door Van Aarle en groentezaak Kanters, 
waarbinnen bezoekers allerlei fruit en groenten, zoals 
aardbeien, tomaten, blauwe bessen, frambozen, cham-
pignons etc. mogen plukken en wellicht meenemen naar 

huis. Er wordt ook uitleg gegeven. Bij de kerk is het 
domein van de koeien. Ook presenteren zich hier de 
zorgboerderijen. Op het kruispunt Hoofdstraat/Klooster-
straat presenteren zich de deelnemers aan het Awaren-
plein en in de Kloosterstraat ligt ook het parcours voor 
het evenement Trekker on Toer. Hier kan men ritje meebe-
leven met een moderne tractor.

Als men over het parcours flaneert en hier en daar een 
terrasje pikt, laat u zich dan verrassen door de wande-
lende groene bomen wen wellicht ontmoet u de wonder-
schone fee. Kijk ook uit voor de rondwandelende trouw-
koe! Stoere lieden kunnen laten zien hoe lang ze het 
uithouden op de rodeostier. In de Molenstraat kan men 
genieten van Orkest Forever en op een Sutuwall, een 
interactieve voetbalmuur, kan men zijn prestaties toetsen 
en zijn er optredens van de brandweer disco met dj van 
Feest Mee. Kinderen kunnen zich uitleven op springkus-
sens.

En dan natuurlijk staan te gapen bij de moderne agrari-
sche werktuigen die over het parcours verspreid staan. 
Op de kindermarkt brengen kinderen tweedehands 
speelgoed aan de man.  
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GRILLROOM - PIZZA - SHOARMA

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

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
(niet geldig bij bezorgen en niet geldig op feestdagen)

openingstijDen:
Zondag en dinsdag: ........................van 16.00-22.00 uur
Woensdag en donderdag: ..............van 16.00-01.00 uur
Vrijdag en zaterdag: ........................van 16.00-03.00 uur

Maandag gesloten (behalve op feestdagen)

aladdin heeft 

de wonderlamp 

opgepoetst en 

de lekkerste 

sprookjes komen 

tot leven!

gRatis

thUisBeZoRgD!

VanaF € 10,00

Voor bestellingen tot € 10,00 

berekenen wij € 2,50

bezorgkosten

woensDag piZZaDag:
Alle pizza’s ......................................... € 5,00
Bollanaise, Döner, Pesci en Aladdin € 6,50
Chef ..................................................... € 7,50
(niet geldig bij bezorgen en niet geldig op feestdagen)

Op die laatste zondag van augustus wordt in het centrum van 
Schijndel al voor de 34ste maal het fenomeen Hartemèrt gehou-
den. Jaarlijks trekt deze themamarkt tienduizenden bezoekers 
die als afsluiting van de vakantieperiode een gezellige dag vol 
informatie, demonstraties, negotie, muziek, zang en dans, sport 
en spel, straattheater en ander speels vermaak willen beleven 
tussen de kraampjes, op terrassen en bij de vele attractiepun-
ten. Dit maal brengen de organisatoren, citymanagement, ho-
reca Schijndel, winkeliersverenigingen Hart van Schijndel en ’t 
Zuid, verenigd in de commissie Hartemèrt en bijgestaan door 
leden van verenigingen, de moderne Schijndelse land-en tuin-
bouwbedrijven alsmede de veehouderijen en de talrijke bedrij-
ven die met de agrarische sector te maken hebben onder de 
aandacht van een breed publiek. 
Grote stropoppen bij de invalswegen geven al een verwijzing 
naar het motto: “Boeren van nu, boeren voor u!” Bezoekers 
kunnen kennis maken met en kennis nemen van de moderne 
agrarische bedrijven. 
Voor zeer velen zal het een openbaring zijn. Men rijdt vaak langs 
de boerenbedrijven rustiek gelegen in het Meierijse landschap, 
maar men weet niet precies wat zich allemaal in en om het 
bedrijf anno 2011 afspeelt. 

34ste Schijndelse Hartemèrt zondag 28 augustus 2011

themajaarmarkt ”boeren van nu, boeren voor u!”

Op een speelse wijze kan de bezoeker, groot en klein, aan deze 
34ste Hartemèrt van 10.00 tot 17.00 uur zijn boerenhartje opha-
len. De toegang is gratis. In de onmiddellijke nabijheid van het 
parcours is volop parkeergelegenheid. Leden van Scouting 
Schijndel houden een oogje in het zeil.

BRABANT GE VERANDERT, 
GE BENT NIE MIR KREK AS TOEN…
Hoe vaak wordt ons boerenleven van toen in de Meierij niet 
beschreven in streekromans en bezongen door Brabantse trou-
badours. Wijlen zanger Ad de Laat heeft veel over ons Brabant 
gezongen en er zijn nog velen die het beeld van vroeger door 
middel van zang en muziek blijven oproepen. Wel romantisch 
gekleurd en vol nostalgie. 
Beelden van het varkenskot en varkens die op het erf rond-
scharrelen, het stilletje of het secreet met de doos, kippen op 
de hanenbalken, de waterput en de dobbe of waterkuil, de geut 
of spoelkeuken, een hardstenen aanrecht, de riek met de vier 
tanden voor het losmaken van de aardappelbos, vuur in de 
schouw met de sopketel aan de haal, de glimmende melkbus-
sen tegen de muur van de boerderij, de herd en de opkamer, het 
lampegat en een Mariabeeld onder de stolp, paarden inspannen 

voor de hoogkar, melkkar en ploeg, de houten kruiwagen en de 
deel, diepe karrensporen in het rulle zand, de bedstee met de 
luiken dicht, de plattebuiskachel, rondscharrelende kippen op 
het erf, meneer pastoor met een dikke sigaar in de goei kamer, 
op bedevaart gaan, het bidden van de rozenkrans en prevelen 
bij het geluid van het Angelusklokske, koeien melken en het 
bakhuis, een jonge proeven in het dorpscafé, een pepke smoren 
bij de olielamp en uitblazen onder de lindeboom… Allemaal in-
grediënten die in een regionale film of roman niet zouden mis-
staan. Hard werken van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat in 
die tijd ja, vaak ook armoe troef.
Maar het is zoals Ad de Laat ook zingt: ”dè is gewist, dè zijn we 
kwijt”. Maar of we daar treurig over moeten zijn…
De moderne agrariër schept een heel ander beeld. Hij is met zijn 
tijd mee gegaan en zijn boerderij ziet er geheel anders uit dan 
die uit de tijd welke door De Laat wordt bezongen.

Met die moderne boer kan men op Hartemèrt kennismaken en 
men zal er versteld van staan wat hij met zijn gezin op ons plat-
teland presteert om te zorgen voor talrijke kwaliteitsproducten 
die in onze noodzakelijke levensbehoefte voorzien of ons leven 
veraangenamen.
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Hoofdstraat 58a
5481 AH Schijndel

duurzaam houten speelgoed

Eigen ambachtelijke werkplaats
Schijndelse klompen

Retro Trap- en Loopauto’s
Bolderkarren, Sleeën en Schaatsen

Spellen en Sportartikelen, Schommels
Poppenhuizen en Garages

Inleverpunt ”uitgespeeld” houten speelgoed
”Doe het zelf” houten speelgoed maken
Workshops en Feestjes voor kids tot 99

Geboorteborden

24 uur per dag open:

www.hout-doe.nl

Uw houten speelgoedspecialist ook voorFAKE AD
Frans, Willem, Jos, en Ronald trainen al een paar weken voor de 
grote varkensrace tijdens de Hartemert in Schijndel. 
Hun trainer en coach, Willem van Allebeek heeft daarvoor een 
nauwgezet trainingsschema uitgezet. 
In een speciale racebak van 25 bij 5 meter hebben de vier big-
gen nu al weken een zee aan ruimte. 
Een aantal keren per dag wordt er getraind. Frans, Willem, Jos, 
en Ronald hebben er enorm veel plezier in. 
Na elke training worden ze ruimschoots beloond waardoor ze 
meteen weer uitzien naar het volgende moment dat ze mogen 
oefenen.

VIER STRENG 
GESElEcTEERDE BIGGEN
Willem wil wel alvast iets kwijt over zijn vier pupillen. “Het zijn 
alle vier talenten die we een tijd geleden zorgvuldig hebben 
geselecteerd uit onze stal. Sportieve, intelligente biggen met 
een gespierd onderstel. 
Ronald is de pittigste van de vier. Dat is zijn kracht maar ook 

meteen zijn zwakte. Als de deurtjes van de racebak, na het fluit-
signaal opengaan, rent hij als een speer naar buiten. 
Ze verliest met al haar pit, ook als eerste haar concentratie. Jos 
en Frans, moeten het van hun duurvermogen hebben. Gaande-
weg het parcours komen ze vaak geleidelijk aan kop. 
Onze Willem is een geval apart. Ik geef hem de minste kans 
maar Willem kan verrassend uit de hoek komen. Het beloofd 
dus een spannende race te worden.    

SpEcIAAl pARcOuRS 
MET SpEElSE hINDERNISSEN
Tijdens de Hartemert zal er tussen 10.30 en 17.00 uur ongeveer 
elk half uur een wedstrijd plaatsvinden. 
Alle varkens worden dan in hun eigen racebaan gezet. Na een 
fluitsignaal, gaan de deurtjes van elke baan open en krijgen de 
biggen vrij baan om zo snel mogelijk het parcours met enkele 
speelse hindernissen af te leggen. 
Het varken dat als eerste de finish bereikt is de winnaar van de 
ronde.

OpBRENGST NAAR BIG chAllENGE, 
DE VARKENShOuDERIj TEGEN KANKER
Het publiek kan voor elke wedstrijd een speciaal wedstrijdfor-
mulier kopen waarop ze de naam van hun favoriete varken in-
vult. 
Na elke wedstrijd worden alle formulieren met de naam van het 
winnende varken, opzij gelegd. 

Na afloop van de Hartemert worden uit de winnende formulie-
ren, vier prijswinnaars getrokken. Zij winnen allemaal een bal-
lonvaart.

Deze prijs wordt aangeboden door ABAB Accountants en Advi-
seurs: een allround accountancy- en adviesorganisatie die zeer 
betrokken is bij al haar klanten. Frans, Jos, Willem en Ronald 
gaan na de varkensrace naar een kinderboerderij. Daar mogen 
ze de rest van hun leven slijten. 

De opbrengst van de varkensrace tijdens de Hartemert gaat 
naar Big Challenge, de varkenshouderij tegen kanker.

spannende biggenraces tegen kanker
en win ballonvaart


