
Schijndel 28 Aug. 2016

De gezelligste jaarmarkt in de regio
Gratis toegang - Winkels open

van 10.00 tot 17.00 uur

Het wordt op zondag 28 augustus, als van 
10.00 tot 17.00 uur de 39 ste themajaarmarkt 
Hartemèrt in Schijndel wordt gehouden, een 
bruisende creatieve explosie die op 5 podia 
zal losbarsten. 

YOUNG TALENTS EVENT haalt vooral het doek 
op voor jeugdige artiesten die hun prestaties op 
gebied van muziek, zang en dans aan een groot 
publiek willen vertonen. Diverse opleidingen 
en  instituten, leveren een grote bijdrage om de 
jeugd tot en met 16 jaar in de schijnwerpers te 
plaatsen om het publiek te laten genieten van hun 
prestaties.  Vanaf de diverse terrassen kan men 
onder het genot van een drankje en versnapering 
genieten van alles wat aan het oog voorbij gaat. 
Voor het kindervermaak zijn er diverse attracties 
waar gratis gebruik van gemaakt kan worden.
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OPEN PODIA VOOR HET YOUNG STARS EVENT

39ste Schijndelse Hartemèrt 
presenteert zondag 28 augustus

Het wordt op zondag  
28 augustus als van 10.00 tot 

17.00 uur de 39ste themajaarmarkt 
in Schijndel wordt geëtaleerd een 

bruisende creatieve explosie die op diverse 
open podia zal losbarsten. YOUNG STARS EVENT 
haalt vooral het doek op voor jeugdige artiesten 
die hun prestaties op muzikaal, zang, dans en 
entertainment- gebied aan een groot publiek willen 
vertonen.  
Diverse opleidingen, instituten, scholen, maar 
ook individuele deelnemers, leveren een grote 
bijdrage om de jeugd tot en met 16 jaar in de 
schijnwerpers te plaatsen om het publiek te 
laten genieten van hun prestaties. Daarnaast 
wordt het openluchttheater gedecoreerd met 
demonstraties, voorlichting, straattheater 
en negotie. Vanaf de diverse terrassen 
kan men onder het genot van een 
drankje en versnapering genieten van 
alles wat aan het oog voorbij gaat. 
Die laatste zondag is een dag van 
gezellige ontmoetingen die wordt 

gepresenteerd door een speciale commissie met 
daarin vertegenwoordigers van het Citymanagement 
Schijndel, Winkeliersvereniging Hart van Schijndel, 
Winkelgroep ’t Zuid, de Schijndelse horeca, 
aangevuld met personen die vanuit hun kunde zijn 
aangetrokken om dit evenement, waar jong en oud 
aan kan proeven, weer tot een succes te maken. 
Het lang gerekte parcours omvat de Hoofdstraat, 
Markt, Kloosterstraat en Molenstraat en vormt een 
kleurrijk, bont palet van handel en vele attracties. In 
de onmiddellijke nabijheid van het parcours is volop 
parkeergelegenheid. 

Hartemèrt is gratis toegankelijk.
 

Lingerie & Badmode

Hoofdstraat 102   Schijndel   073-5496850
www.classicstylelingerie.nl

Van voorgevormde bh’s tot de traditionele 
zachte cups. De slips die wij die dag buiten 
verkopen om uw setje compleet te maken

mogen voor een prijs van

Kortom, kom zondag 28 augustus 
naar Schijndel en neem een tas mee...

want voor weinig kunt u 
deze goed vullen die dag.

heel veel bh’s voor een spotprijsje van

€13,00 per stuk!!!
Alles in de maten 65AA t/m 100E!

€7,00weg!!!

Bij ons aan de kraam op de HARTEMERT
 in Schijndel vindt u

NL

2 + 1
GRATIS*

* Het goedkoopste artikel is gratis. Het aanbod is uitsluitend  
geldig voor sloggi ondergoed en individuele verpakkingen.

SS16_2+1_promo_dealerads_A5_portrait_Women.indd   1 11/04/16   16.11

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

v loer- en raamdecoratie
nacht- en ondermode

Raaijmakers
Woonsfeer

EXTRA SLOGGI - ACTIE 2+1
van 25.08 t/m 28.08

OP ONZE KRAAM
TIJDENS HARTEMERT

SPECIALE AANBIEDINGEN IN

* NACHTKLEDING

* LINGERIE

Voor meer informatie kijk op:
www.hartemert.nl
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
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HARTEMERT ZET JEUGD IN BEWEGING
Eerste aandachtspunt van de organistoren bij het 
invullen van jaarmarkt Hartemèrt is de jeugd. 
Immers dit evenement is voor jong en oud. 
Zet de themamarkt dit jaar vooral de jeugd op 
expressiegebied in de schijnwerpers en speelse 
karakter voor de heel jongere jongens en meisjes 
wordt beslist niet vergeten. 

De Markt biedt naast het grote hoofdpodium waar 
diverse optredens plaatsvinden aantrekkelijke 
attracties om de jeugd te laten genieten van 
allerlei speelse attributen. De Markt van Hartemèrt 
wordt één grote speeltuin. Onmiddellijk in het 
oogspringend als men het plein betreedt is de 
SPIDERTOREN. Het is een opblaasbare blikvanger 
waarmee de kinderen zich als een ware Spiderman 

kunnen gedragen. Deze attractie kan zo’n 150 
kinderen per uur verwerken waardoor er dus geen 
wachtrijen ontstaan. Via de ruime verdiepingen 
klim je 8 meter omhoog. De zeer ruime glijbaan 
brengt de kinderen weer naar de begane grond. 
Ook hier kunnen meerdere kinderen tegelijkertijd 
naar beneden glijden.
Dan zijn er de BUNGY TRAMPOLINE en de 
MULTI TRAMPOLINE die uitdagend op de 
kinderen staan te wachten. 

Het nieuwste model van Bungy Trampoline heeft 
eveneens een plek gekregen in de speelgaarde. 
Vier personen kunnen tegelijkertijd de hoogste 
sprongen en de uitdagenste salto’s en buitelingen 
laten zien. De trampoline wordt begeleid door 
ervaren instructeurs zodat ieder persoonlijk wordt 
bijgestaan. Liefst een doorsnede van elf bij elf 
meter is vrijgemaakt om de attractie een plaatsje te 
geven. En dan de MULTI TRAMPOLINE. Dit zijn 
zes trampolines langs elkaar. Je bent hier zo vrij 
als een vogeltje en je kunt naar eigen goeddunken 
allerlei capriolen in de lucht uitvoeren. Uiteraard 
zorgen vangnetten aan de zijkanten er voor dat er 
geen ongelukken kunnen gebeuren zodat ook hier   
 de ouders rustig hun kind laten genieten.  
    Veiligheid en plezier staan dus voorop! 
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Hippies kinderkleding
De winkel is weer geheel gevuld 

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

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

 Kom ook eens kijken naar onze
Superkoopjes MERK- OUTLETWINKEL

Showtime 
bij Muziekschool Brabant 

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

Op het podium op de hoek van de Meierijstraat vinden doorlopend uitvoeringen 
plaats van leerlingen van Muziekschool Brabant & Drumschool Max. Zang, 
gitaar, keyboard, piano, drums: it’s showtime tijdens Hartemèrt!

Lucien Schevers van Muziekschool Brabant en Marcel Schakenraad van Drumschool 
Max werken al langere tijd zeer succesvol samen in de muziek. Ze hebben al talloze 
uitvoeringen en showtimemomenten tot een daverend succes weten te maken. De heren 
hebben beiden een afgeronde conservatoriumopleiding genoten, geven hun hele leven 
al gepassioneerd muzieklessen en hebben meer ervaring dan dat er klinknagels in de 
Moerdijkbrug zitten. Ook de andere docenten van Muziekschool Brabant zijn super 
enthousiast, gediplomeerd en in het bezit van een zogenoemde Verklaring 
Omtrent Gedrag. Tel daar de zeer enthousiaste leerlingen bij op en voilà: 
een geslaagde muziekmiddag is een feit. Tijdens de Hartemèrt zijn zowel 
Lucien als Marcel aanwezig om, samen met docenten van Muziekschool 
Brabant, vragen te beantwoorden omtrent muzieklessen. 
Ook het spelen of zingen in een muziekbandje behoort tot de mogelijkheden. 

Lucien Martin  • Tel.: 06 - 511 711 75 • www.muziekschoolbrabant.nl

Op zoek naar een horloge?
Bij ons heeft u keuze uit vele modellen

en een ruim assortiment merken.

Of misschien op zoek
naar een mooi sieraad?

Bij ons heeft u keuze uit
modieuze sieraden

in zilver, goud en met diamant.
Dit alles vindt u in 

een ruim assortiment merken. 

Juwelier van den Bogert
markt 5 | 5482 NE Schijndel | tel: 073-6474234 | www.juwelier-bogert.nl

Tijdens
Hartemèrt 

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

www.dnoverkant.com 
            Facebook.com/dnoverkant 
            

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

Met het 
thema “Young Stars” geeft 

Hartemèrt dit jaar jong talent een plek in 
de spotlights. Op zondag 28 augustus krijgen de 
bands van Pop&Co de kans te schitteren op een groot 

podium en te laten zien wat ze in huis hebben. Rock, 
Funk, Pop, alle muziekstijlen komen langs bij de bands van 
Pop&Co. Hartemèrt maakt het feest compleet met een groot 
podium met alles erop en eraan: licht, geluid en alles wat 
hoort bij een professioneel optreden. Genoeg redenen om te 
komen genieten dus…
De optredens bij Hartemèrt worden gegeven door zowel de 
beginnende bands als muzikanten die al een tijdje actief zijn 
onder de vlag van Pop&Co. Een ding is zeker, muziek maken willen 

ze allemaal en dat ze zich goed kunnen ontwikkelen bij Pop&Co 
is goed te horen. Naast de bands van Pop&co is er ook ruimte voor 

de luister-pop van singer/songwriters. De “Young Stars” zijn dus goed 
vertegenwoordigd tijdens de Hartemèrt!

Pop&co is het bandcoachingstraject van Phoenix Cultuur en organiseert 
alles om van hun bands topbands te maken. Je leert samen met je 
band nummers te coveren in je eigen stijl maar ook krijg je tips in het 
schrijven van eigen songs. 

Wil je zelf graag in een band spelen, heb je behoefte aan tips 
voor een optreden of wil je werken aan je bandsound? Kijk voor 

informatie op de website: www.popencobandcoaching.nl en de 
Facebook pagina: www.facebook.com/popencobandcoaching.  

Of spreek anders gerust een van de coaches aan tijdens de Hartemèrt. 

Hopelijk zien we je daar. Tot dan!!!

OIRSCHOT        Rijkesluisstraat 9b
EINDHOVEN      Kleine Berg 8
SCHIJNDEL       Hoofdstraat 87b

C O M E  B Y
CHECK OUT
FALL IN LOVE
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Mango Health en Fitness laat tijdens de 
Hartemèrt twee streetdance-demonstraties en 
een compilatie van verschillende groepslessen 
zien, die uiteraard allemaal bij Mango Health 
en Fitness gegeven worden. 
 
Een van de streetdance demonstraties wordt 
gegeven door het demoteam. Dat zijn dertien 
danseressen van 14 jaar en ouder. Zij worden 
getraind door Danique van Roosmalen. Mango 
Health en Fitness heeft ruim 160 dansers die 
graag willen laten zien wat ze in huis hebben. 

Elk jaar houdt Mango een grote dansshow in 
Theater De Blauwe Kei in Veghel, waar alle 
danseressen aan meedoen. 

Tijdens Hartemèrt wordt tussen 12.00 en 17.00 
uur meerdere keren opgetreden. De optredens 
vinden plaats ter hoogte van de voormalige 
garage van Fassbender. Mango heeft lessen 
voor jong en oud, dus iedereen kan lessen 
volgen en natuurlijk komen fitnessen. 
Na de zomervakantie wordt gestart met 
balletlessen voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 

Deze lessen zijn op maandag van 15.50 tot 
16.35 voor kinderen van 3 tot 5 jaar en van 
16.40 tot 17.25 uur voor kinderen van 5 tot 7 
jaar.  Tijdens Hartemèrt heeft Mango ook een 
stand. Daar kunnen geïnteresseerden terecht 
voor informatie en eventuele vragen.

Mango Health en Fitness
Heidebloemstraat 23  

5482 ZA Schijndel 
T: 073-5478152 

E: info@mangofitness.nl

Demonstraties van 
streetdance en andere dansen

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

HEMA Schijndel is 7 dagen
per week voor u geopend!
Elke zondag open van 13:00 -17:00

Met Hartemert
zijn wij geopend 
van 10:00 - 17:00 uur!

Kloosterstraat 1  5481 BE  Schijndel Tel. 073-5493330

*Kijk op snsbank.nl/jongeren. Ook voor de actievoorwaarden.

Maak het
schooljaar leuker
Open met je kind een jongerenrekening 
en laat hem zijn pinpas pimpen

20€
cadeau

Nu

*
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ARNO & MON

voor heerlijke verse friet
en verse Thaise maaltijden

Tijdens de Hartemèrt presenteren onze jonge 
muzikale talenten zich op het hoofdpodium. 
Met de popbands van Pop&Co en in andere 

ensembles laten zij zien 
en horen wat zij in huis 
hebben en dat is nogal 
wat! Natuurlijk werken 
wij als muziekschool in 
Schijndel graag mee aan 
zo’n mooi evenement als de 
Hartemèrt. Het biedt onze 
muzikanten een podium en 
als je muziek maakt, dan 
hoort optreden er natuurlijk 
bij, dat is het mooiste dat 
er is.

Ben je zelf ook 
op zoek naar 
muziek- of dansles? 
Wil je optreden in een 
musical of prachtig 

leren tekenen? Je creatieve talent 
verder ontwikkelen of gewoon in je 
vrije tijd lekker met anderen bezig 
zijn met muziek, dans, musical of 
beeldende kunst? Jong en oud, van 
alle niveaus, kan bij ons terecht voor 
lessen, workshops, voorstellingen en 

presentaties.  Van popbandcoaching tot 
piano en trombone, van klassiek ballet tot 
musical en schilderen. We zijn er voor jou en 
je vindt ons bij jou om de hoek in Schijndel. 
Phoenix Cultuur is dé plek voor professioneel 
kunstonderwijs. Onze muzikanten, dansers, 
theatermakers en beeldend kunstenaars 
staan te trappelen om met jou aan de slag te 
gaan. Rockband, trompet of accordeon 

Bij onze muziekschool kun je terecht voor 
het instrument van jouw keuze. Ook de 
allerjongste muzikanten kunnen al samen met 
hun (groot)ouders muziek komen maken in 
de lessen Kind, Ouder & Muziek. Of start met 
het beste muzikale ontbijt: de DoReMi-lessen 
voor kinderen van groep 3 t/m 5. Je leert 
noten lezen en alle instrumenten kennen. 
Zo heb je een goede muzikale basis en kun 
je het instrument kiezen waarin jij je verder 
wil ontwikkelen. We werken ook samen met 
de lokale muziekvereniging en verzorgen de 
lessen voor hun leden. Met Pop&Co hebben 
we professionele bandcoaches in huis die 
onze popbands begeleiden van repetities tot 
optredens. 
 
Tekenen, schilderen of keramiek 
Ben jij een Rembrandt in de dop en wil je 
prachtig leren tekenen? 

Ben je op zoek naar een 
gezellige groep die iedere 
week een ochtend samen-
komt om te 
schilderen 
of te starten 
met keramiek 
olv een 
kunstenares? 
In het pro-
gramma 
van het 
nieuwe 
cursusseizoen 
zit volop 
keuze 
voor 
kinderen,
jongeren en 
volwassenen.

Maar ook 
les in voor 
minidans, 
Babyballet 
of dansen 
op spitzen, 
Musicalster
of Shakespeare, kun je bij Phoenix terecht. 
Weet jij al wat je gaat doen? 

Presents:

jong talent op de Hartemèrt

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

Volg een gratis proefles! 
Kijk voor ons programma op 
www.phoenixcultuur.nl 
of mail voor info naar 
info@phoenixcultuur.nl 
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Taxi - Verhuur

www.taxidortmans.nl

info@taxidortmans.nl

Op het podium  bij De Kafmolen 
treedt om 10.45 uur de Icarus-
schoolband op. Leerlingen van 
educatief basiscentrum Icarus 
oefenen elke week tijdens het 
zogenoemde talentuur in de band, 
die onder leiding staat van Paul 
van den Oever. De band bestaat 
uit drums, keyboards, akoestisch 
gitaar, contrabas, twee violen en 
een trompet. Jammer genoeg zijn 
sommige muzikanten nog op vakantie 
tijdens de Hartemèrt, maar Paul zorgt 
voor een aangepast programma dat 
net zo sprankelend, verrassend en 
leuk is als het repertoire dat de groep 
normaal speelt: makkelijk in het 
gehoor liggende liedjes.

Paul van den Oever is zelf saxofonist 
en eigenaar van Klank&Co, een 
onderneming die verschillende 
activiteiten op het gebied van muziek, 

kunst, educatie en projecten met een 
kruisbestuiving van deze onderdelen 
initieert. Paul speelt al ruim 30 jaar 
saxofoon en studeerde aan het 
Brabants Conservatorium. Voor 
Paul hebben muziek en kunst veel 
raakvlakken. Beide zijn een manier om  
je uit te drukken of verhalen te 
vertellen. 

Op hetzelfde podium speelt om 
15.15 uur de band Lex & Co, waar 
Paul bandcoach van is. De jongeren 
van deze band zijn wat ouder dan de 
kinderen van de Icarus-schoolband 
en komen uit Rosmalen. 

Klank&Co 
E: info@klankenco.com
T: 06 – 21 407 144 
I: www.klankenco.com

Schijndels talent van
de Icarus-schoolband in actie

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

R e s t a u r a n t

s i m p e l
S c h i j n d e l

w w w. re s t a u ra nt s i m p e l. co m
te l :  0 7 3  6 8 9 2  4 3 3  M a rk t  1 6  S c h i j n d e l

S u s h i  a f h a a l  e l k e  d a g  
t o t  2 2 . 3 0  u u r  t e  b e s t e l l e n

( d i n s d a g  g e s l o t e n )

since 1989
3
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198C

trends-3  06-08-2007  04:36 PM  Pagina 3

Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl
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De leerlingen van Drumschool Max treden verdeeld over de hele dag op op 
podium 3, ter hoogte van De Beurs. De drummers die zich presenteren zijn 
van uiteenlopende leeftijd en niveau en laten het publiek enthousiast zien wat 
ze in huis hebben. Ze spelen mee met bekende pop- en rocknummers die ze 
samen met hun docent Marcel Schakenraad hebben uitgekozen. Een leuke 
manier om alle geleerde techniek en vaardigheden in praktijk te brengen en 
vaak ook de eerste stap om later in een band te gaan spelen. 

Drumschool Max biedt drumlessen voor jong en oud, van beginners tot 
gevorderden. Naast het aanleren van een goede techniek staat meespelen 
met muziek centraal. Marcel Schakenraad geeft individuele lessen, zodat je in 
je eigen tempo je talent kunt ontwikkelen. Marcel studeerde slagwerk aan het 
Rotterdams Conservatorium. Hij speelde in diverse bands met uiteenlopende 
stijlen en deed theatertours en concerten met vele artiesten. Naast zijn werk in 
de praktijk geeft Marcel al ruim 25 jaar drumles.

Tijdens de Hartemèrt verzorgt Drumschool Max samen met Muziekschool 
Brabant het programma op podium 3. Hierdoor krijgen passanten een 
gevarieerde middag met optredens op drums, keyboard, gitaar en zang 
aangeboden. Gevoelige ballads, stevige rock; het komt allemaal voorbij. Met 
enthousiaste leerlingen, een spontane presentatie en de speciale sfeer van de 
Hartemèrt belooft het een topmiddag te worden.

Drumschool Max
E: marcel@drumschoolmax.nl 
T: 06 – 44 376 570 / 073 – 82 22 182
I: www.drumschoolmax.nl

De eerste stap om in een 
band te spelen

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

De Pegstukken 2, 5482 GC Schijndel, Tel.: 073 - 549 87 34, www.twanvissersverfenwand.nlDe Pegstukken 2, 5482 GC Schijndel, 
Tel.: 073 - 549 87 34, www.twanvissersverfenwand.nl

ALLES ONDER
ÉÉN DAK! 

VERF BEHANG GLAS

Markt 3, 5482 NE Schijndel
M elanO -  Zinzi  -  Kyb o e!  -  OOZOO -  IXXXI  -  Josh

Belegd Bartje® naar keuze en vers sinaasappelsap (300 ml).

BELEGD BARTJE® 
+ VERS SINAASAPPELSAP

5.00
Bakker Bart
Hoofdstraat 65 
5481 AB Schijndel 
(073) 547 05 80 
WWW.BAKKERBART.NL

Actie geldig tijdens Hartèmert Schijndel 
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Zomer Slank & Fit Actie 
bij Mango Health & Fitness

1 jaar lang onbeperkt  
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 
 & groepslessen voor maar

We knallen de zomer in met 
2 voordeel-abonnementen:

Zomer Slank & Fit Actie 
bij Mango Health & Fitness

1 jaar lang onbeperkt  
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 
     

 

 

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

Voel je fit en gezond
Kom nu sporten bij
Mango Health & Fitness 

Onbeperkt fitness en groepslessen 3 maanden voor € 99,00 

Onbeperkt fitness 3 maanden voor  € 75,00
Geen inschrijfgeld! 

Deze actie is geldig t/m 30 augustus!

Jouw cadeau: Een mooie sporttas of T-Shirt

Parkeerplaats garage Fassbender

No Kidding 
is een 
zanggroep 
voor 
jeugdigen 
van 7 tot en 
met 18 jaar 
die graag 
eigentijdse 
popmuziek 
zingen. 

Dat daar veel interesse voor is, 
blijkt wel uit het ledenaantal: het 
koor telt 35 leden variërend in 
leeftijd van 7 tot 18 jaar. Tijdens 
Hartemèrt zingt het koor van 
swing tot pop op het podium ter 
hoogte van De Kafmolen in de 
Hoofdstraat. 

Het leeftijdsverschil van de jongste 
tot de oudste is dermate groot dat 
de groep na de zomervakantie 
gesplitst wordt in No Kidding voor 

kinderen tot 12 jaar (groep 8) en 
een No Kidding Plus-koor voor 
jongeren vanaf de middelbare 
schoolleeftijd. Het genre blijft 
voor beide groepen ongewijzigd. 
De jongsten richten zich echter 
vooral op Nederlandstalige hits 
en de jongeren focussen zich op 
het meerstemmig neerzetten van 
Engelstalige popmuziek. 

Het bestuur van No Kidding bestaat 
uit Frank Broeren, Angelie van 
der Heijden en dirigente Renske 
van Lent-de Kleijn. Maar ook een 
aantal enthousiaste ouders helpt 
vaak mee met optredens, uitstapjes 
en het jaarlijkse kamp.
Iedereen kan en mag meedoen. 
No Kidding kent geen audities, de 
enige voorwaarde is plezier hebben 
in zingen. De repetities (voor 
No Kidding tot 12 jaar) zijn op 
woensdagavond van 19.00 uur tot 

20.00 uur in de Beemdschool 
en de repetities voor No 
Kidding Plus aansluitend van 
20.00 tot 21.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom om gratis 
een aantal proeflessen mee te 
draaien. Nieuwe leden zijn zeer 
welkom! Kom op de Hartemèrt 
luisteren of het koor iets voor 
jou is.

Het eerste optreden van het 
koor is van 10.00 tot 10.30 
uur. Het tweede blok van 11.30 
tot 12.00 uur.
Het wordt zonder meer een 
swingende bedoeling. No 
Kidding zingt nummers van 
onder andere Andre Hazes jr, 
Queen, Doe Maar, Bruno Mars, 
Guus Meeuwis, Marco Borsato 
en Maghan Trainor. 

Kinderkoor No Kidding
Tel. 06 – 23 59 9964
www.kinderkoornokidding.nl

Van swing tot pop en van 

Queen tot Maghan Trainor

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

Huygensweg 16b
5482TG Schijndel
Tel: 0735495144

www.mebautoschade.nl
mebautoschade@outlook.com

1 2 3 4 5

Heijmans

immerwerken B.V.

Mgr vd Venstraat 23
5482EK Schijndel

073 –  549 44 99
06 – 5498 5661

Heijmanstimmerwerken@hetnet.nl

verbouwing
renovatie
kozijnen / deuren
interieurs
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Van Tilburg mannenmode  Molenstraat 5-7   5482 GA Schijndel

ReversedRumors is een 
dj-collectief van drie jonge 
dj’s uit Schijndel, te weten 
Daan van de Wijgert, 
Seth van der Linden en  
Koen van Engelen. Tijdens 
Hartemèrt zijn ze van 
10.00 tot 12.00 uur te 
horen op de parkeerplaats 
bij de voormalige garage 
van Fassbender aan de 
Hoofdstraat. Ze laten hun 
dj-vaardigheden zien 
tijdens een show (demo) 
die voor alle leeftijden 
geschikt is. 

De jongens hebben 
elkaar leren kennen 
tijdens een dj-cursus bij 
jongerencentrum Bizzi. 
Het draaien beviel hen zo 
goed, dat ze na de cursus 
een collectief zijn gaan 
vormen. Ze komen nog 
altijd eens per maand met 
de dj-leraar 
samen bij Bizzi en 
tijdens feesten in het 
jongerencentrum is 

ReversedRumors vaak 
van de partij. Het 
collectief bestaat tien 
maanden, de jongens zelf 
draaien al zo’n vijf jaar. 

ReversedRumors is 
gespecialiseerd op het 
gebied van Club en 
DeepHouse/FutureHouse 
muziek, UK Bass. Ze 
kunnen echter ook 
overweg met HipHop en 
Trap. De jongens weten 
iedereen te vermaken 
en werken goed samen 
tijdens een show. 

 Dit jaar stonden ze 
onder meer al in het 
voorprogramma van 
Mr Polska in de Beurs 
en hebben ze tijdens 
carnaval de Teenstent op 
zijn kop gezet. 

De muziek spreekt 
uiteraard voor zich. Dus 
kom luisteren en genieten 
van dit jonge Schijndelse 
dj-talent.

Jong dj-talent laat zich horen

ReversedRumors 
E: reversedrumors@hotmail.com 
T: 06 - 33 520 408

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

1 5 %  T O T  2 5 %  KO RT I N G 
O P  R A C E  E N  AT B  S P E C I A L I S T * 

* F I E T S E N  O P  V O O R R A A D

2 0 %  T O T  5 0 %  KO RT I N G
O P  F I E T S K L E D I N G , 

S C H O E N E N ,  H E L M E N

hartemert 
aCTIES

Exclusief dealer: Colnago - Bianchi - Wilier - Bulls - Sensa - Gianni Motta - Fondriest

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

SHOP 
NU OOK 
ONLINE

MUTSAARSBIKES.NL
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 L

VAN LEEUWENHOEKWEG 7 • 5482 TK SCHIJNDEL • TE . 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

 Bel vrijblijvend voor het maken van een afspraak.

Thuiszorgteams Schijndel

Schijndel Noord 06 - 11 78 14 86

Schijndel Zuid  06 - 21 19 68 58

Schijndel Centrum 06 - 21 16 18 09 

De beste zorg bij u thuiswww.vivent.nl

Nu is van u.

Bijna alle leden van 
Turondo Dance doen mee 
aan het optreden tijdens 
de Hartemèrt. Tussen 
12.45 en 14.45 uur zijn 
op het podium tegenover 
de Kafmolen zeer 
uiteenlopende dansen te 
zien, variërend van hiphop 
tot showdans. Daarnaast 
geeft dansdocent Sira een 
mini-workshop waar groot 
en klein aan mee kan 
doen. 

Turondo Dance is een 
dansvereniging met ongeveer 
175 leden waar verschillende 
dansstijlen beoefend worden. 
Sporten, samen plezier 
hebben, een choreografie 
leren en meedoen aan de 
show staan centraal. De 
dansschool geeft lessen 
showdance en hiphop aan de 
jeugd vanaf 4 jaar en steps 
en total body-lessen aan 
volwassenen. Let’s dance!

Komend seizoen bestaat 
de club 40 jaar en dat 
gaat gevierd worden met 
verschillende activiteiten. De 
kick-off van het jubileumjaar 
is 6 november met een 
superleuke Just Dance-
marathon.

Turondo Dance 
I: www.turondo.nl

Let’s Dance met Turondo

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.

info@josvankasterennatuursteen.nl    •   www.josvankasterennatuursteen.nl 

Gespecialiseerd in:
• grafmonumenten, 
• urnenmonumenten
• urnen
• binnen-en 
  buitendorpels
• raamdorpels
• vensterbanken
• aanrechtbladen

Alles op het gebied van natuursteen

Jos van Kasteren Natuursteen
Madame Curieweg 11

5482TL Schijndel
Telefoon: 073-5477449
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De nieuwe Volvo S90 belichaamt moderne Zweedse luxe en design. Rust, eenvoud  
en natuurlijke materialen, verweven met precisie. Deze nieuwe sedan heeft niet alleen  

een elegant ontwerp, maar vervult ook ons verlangen naar innovatie. Dankzij standaard Pilot 
Assist, kan de Volvo S90 tot 130 km/uur vrijwel zelfstandig rijden. De S90 is  

naar wens uit te breiden met Volvo On Call en een Bowers & Wilkins-audiosysteem  
van wereldklasse. Een samensmelting van innovatie en design. Dát is ons idee van luxe.

DE NIEUWE VOLVO S90 IS VANAF 25 JULI IN ONZE SHOWROOM TE BEWONDEREN.

 VOLVO S90
VANAF € 42.995 | LEASE VANAF € 699 P.M.

De nieuwe Volvo S90
schoonheid door eenvoud

Volvo S90 v.a. € 42.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 699 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kan-
tooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik: 4,4 – 7,2 l/100 km (22,7 – 13,9 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 115 - 165 g/km.

Afrikalaan 1 DEN BOSCH 073 648 38 00 roosmalen.nl

Dance Centre 
SHADOWSHOCK o.l.v. 
Richard Haridat, geeft op 

de Hartemèrt doorlopende 
demonstraties van allerlei 

nieuwe stijl dansen, 
afgewisseld met workshops 
waar je zelf aan deel kunt 

nemen. Ons podium tijdens dit 
YOUNG STYLE EVENT is te  

vinden op de Hoek 
Hoofdstraat / Molenstraat. 
Tot ziens op 28 augustus!

DANSEN MET SHADOWSHOCK 
OP DE HARTEMERT 2016.

Mijn naam is Richard Haridat.
Samen met Esli Alfons heb ik meegedaan aan ‘Everybody 
dance now 2015’.  Als het duo ‘Shadowshock’ kwamen 
we tot de liveshows. Na dit avontuur ben ik een eigen 
dansschool begonnen ‘ Dance Centre Shadowshock’ . 
In cultureel centrum ‘t Spectrum’ in Schijndel geef ik 
hip-hop les in verschillende bekende stijlen zoals 
Breakdance, Hiphop, Afro en Newstyle, maar ook 
opkomende en nieuwe stijlen komen aan bod. 

Kom gerust een kijkje nemen op de dinsdagavond 
tussen 18:00 en 22:00 Woensdag: 18.00/19:00 Hip 
hop vanaf 8 t/m 11 Jaar, 19.00/20.00 Hip hop vanaf 

12 t/m 16 Jaar, 20.00/ 21.00 Hip hop 16 + 
Bekijk ook onze facebookpagina.  

www.facebook.com/DCSHADOWSHOCK
Voor meer informatie 06 55726003.

Meierijstr.

Akkerstr.Looierij MolenstraatMarkt Mgr. Zwijsenstr.

Hoofdstraat Hoofdstraat

Kluisstr.

Kloosterstr.
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Senioren Winkel

van € 2350
voor

Bel ons voor zit- en slaapadvies!

€1950,-

T: 073-547 52 78

Hoofdstraat 127 | 5481 AD | Schijndel
www.seniorenwinkel.nl  

Speciale KBO zomer aanbieding

Sta op stoel Senio B4 
op uw maat gemaakt 

Maatwerk
3 motoren

Sta op functie
10 jaar garantie

 T: 06 - 25 59 04 31 • www.personal-fl ow.nl/fi tness-alleen-voor-vrouwen

• Je kunt elk moment instromen, dus niet op uur en tijd
• Je traint zowel conditie als kracht
• Ook Pilates, Yoga, Zumba en Total Body Workout
• Er is continue begeleiding

ma t/m vr 08.45 uur - 12.00 uur
ma t/m do 16.30 uur - 19.30 uur
zondag van 9.45 uur - 11.15 uur

vanaf 
€ 39,90 
per maand 

voor onbeperkte 
deelname

Nieuw! Fit30 Fitness

Doe mee!

Alleen 

voor vrouwen

30 minuten 

training!

Je kunt 
trainen op 
de volgende 
tijden: 

30

voor vrouwen

• mail: info@personal-�ow.nl

Op de 2e verdieping van de Glazen Boerderij • Schijndel 

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

Bandentechniek Van der Velden

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

verkoop @stukbouw.nl
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IN DIRECTE OMGEVING HARTEMERT 
VOLOP PARKEERPLAATSEN

Rondom het parcours waar de Hartemèrt wordt gehouden liggen voldoende parkeer-
plaatsen. Vanaf die locaties is men binnen enkele minuten op de Hartemèrt. De plekken 
zijn zodanig gesitueerd dat men van diverse kanten het parcours op kan.

Komend met de auto van diverse richtingen komt u vanzelf op de parkeerroute rond het 
Hartemèrt parcours waaraan de parkeerplaatsen en de parkeergarage zijn gelegen. 
Voor de fietsers zijn er een viertal bewaakte fietsenstallingen aan de rand van het 
parcours.

Leden van Scouting Schijndel, herkenbaar aan hun uniform, hebben toezicht op enkele 
parkeerplaatsen. Ook de bewaakte fietsenstallingen worden door hen beheerd.
Een kleine vergoeding is welkom daar met de opbrengsten diverse activiteiten kunnen 
worden bekostigd. 

Bizzi komt naar de Hartemèrt met 
de best bezochte activiteiten van 
het afgelopen seizoen. Dit zijn 
pannavoetbal en Nerf. Dat dit twee 
populaire bezigheden zijn, bleek 
onder meer tijdens de jaarlijkse 
groep 8-bezoeken. 
Schoolverlaters per educatief basis-
centrum komen een ochtend op 
bezoek bij Bizzi zodat ze weten dat 
ze hier terecht kunnen als ze op het 
voortgezet onderwijs zitten. 

En om kennis te maken met alle leuke 
activiteiten die Bizzi organiseert. 

Tijdens het pannavoetbal op de 
Hartemèrt kunnen de kinderen en 
jongeren hun skills en trics aan elkaar 
laten zien, maar elkaar vooral uitdagen 
om een potje te spelen. Daarnaast 
kunnen ze kennismaken met Nerf. 
Dit zijn plastic speelgoedgeweren 
van verschillende formaten. Er wordt 
geschoten met pijltjes of discs van foam. 
Met de Nerf-wedstrijden zijn ook prijzen 
te winnen! Het Nerfen wordt bij Bizzi 
één keer per maand op vrijdagavond 
voor jongens en meiden vanaf groep 
7 t/m tweede klas middelbare school 
georganiseerd. 

Dan spelen ze verschillende spelvormen 
in een toernooivorm tegen elkaar. Bizzi 
promoot tijdens Hartemèrt ook het 
meidenwerk, speciaal voor meiden van 
de eerste klas tot en met vijftien jaar. Na 
de zomervakantie start het meidenwerk 
bij Bizzi op donderdagavond van 18.30 
tot 20.30 uur. De meiden kunnen tijdens 
Hartemèrt van 13.00 tot 16.00 uur 
meedoen aan een workshop graffiti 
spuiten, verzorgt door Yannick Strick. 
Jongeren kunnen uiteraard ook hun 
wensen en ideeën kenbaar maken. Bizzi 
werkt vraaggericht en organiseert graag 
samen met jongeren activiteiten.

Kom pannavoetballen en Nerfen met Bizzi

Cultureel Jongerencentrum Bizzi
Steeg 3
5482 WN Schijndel
Tel: 073-5470881
www.bizzi.nl
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Fijne zomer gehad?
Jong Luchtverwarming zorgt het hele jaar

voor aangename temperaturen 

Jong luchtverwarming is gecertifi ceerd dealer van Brink Climate Systems B.V. 

Ericastraat 9a, Schijndel  |  T: 073 543 24 01)  |  www.jongluchtverwarming.nl

Onze diensten:

• Luchtverwarming
• Ventilatiesystemen 
   met warmteterugwinning
• Aircosystemen en koeling
• Zonneboilers
• Warmtepomp-systemen
• Reiniging van uw luchtkanalen
• Service en onderhoud
• Webshop voor fi lters
   en andere accessoires

Waarom Jong Luchtverwarming?

• Eerlijk advies, zorgvuldige werkwijze
• Vrijblijvende inspectie op locatie
• Meest innovatieve en duurzame oplossingen
• Eigen monteurs
• Climate OK-gecertifi ceerd

het aanzicht van hout,
met het gemak
van kunststof.

Industrieweg 10      5482 TE Schijndel         Tel.nr. 073-5496933

www.kozijnenschijndel.nl
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Wij zijn iedere
zondag open!
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In ons winkelcentrum vindt u 
een diversiteit aan winkels met 
parkeerplaatsen direct vóór of 
vlakbij de winkels. Naast de 
aantrekkelijke AH-supermarkt en 
een bijzondere lunchroom zijn er 
gespecialiseerde winkeliers, die u 
bij uw aankopen zeer vakbekwaam 
kunnen adviseren en uw vragen 
kunnen beantwoorden. 
Vooral als het gaat om zaken als 
wijnen en dranken, cosmetica, 
parfumerie, drogisterij, dieren 
en dierenverzorging, fotografie, 
kapsels, bloemen, kinder-, dames- 
en herenmode, cadeauartikelen, 
woninginrichting, lingerie en 

Winkelcentrum ’t Zuid
nachtkleding, badkleding, 
stoelen en bedden, hang- en 
sluitwerk, glas, verf en behang. 
Voor al deze zaken en nog veel 
meer specialiteiten kunt u in ons 
winkelcentrum terecht.
Winkelgroep ’t Zuid bestaat dit 
jaar 38 jaar! Momenteel zijn er 
24 enthousiaste leden. De winkels 
zijn hoofdzakelijk gelegen aan de 
Hoofdstraat vanaf café De Sok tot 
aan de Molenstraat en natuurlijk in 
de Molenstraat zelf. 
Winkelgroep ’t Zuid is klaar voor 
de toekomst en we kunnen nog 
altijd zeggen “parkeren voor de 
deur”! 
Winkelgroep ’t Zuid organiseert 
jaarlijks een aantal evenementen 
waaronder de deelname aan 

Hartemèrt en als hoogtepunt 
de drukbezochte avond-
kerstmarkt. Door het jaar heen 
worden de ook populaire rode-
loperacties gehouden, met steeds 
aantrekkelijke aanbiedingen. 
En wanneer u in de buurt bent, 
breng dan ook eens een bezoek 
aan Pim van Heertum voor 
banden, autowassen en tanken, 
Vugts automobielbedrijf en  
De Wit Schijndel, dé specialist  
op het gebied van kamperen, 
tuin en sport.  

Voor meer informatie: 
www.winkelgroepschijndelzuid.nl

             Molenstraat 24                    5482 GB Schijndel               073 5475207 

28 augustus Hartemèrt ! 
Winkel open 

Van 10:00 tot 17:00 uur. 

Nieuw: Speciaal voor al het jonge talent.  
Petit&Jolie is een natuurlijke verzorgingslijn 
voor baby's, kinderen & zwangere vrouwen. 
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Zijn fotocamera verandert 
voortdurend van stand. Close ups, 
vogel- en kikkerperspectief. Alle 
details wil de gemeentelijke Leidse 
bouwkundige, Jan Belt, vastleggen. 
Hij wilde per se na de Rotterdamse 
Markthal de Schijndelse Glazen 
Boerderij bezichtigen. Hij is vol 
enthousiasme en bewondering. 
”Jullie mogen trots zijn om een 
dergelijk bouwwerk in een centrum te 
hebben. Het toont lef en inzicht in de 
toekomst.”

In 2015 werd de herinrichting van 
de Hoofdstraat gerealiseerd, waarbij 
ondernemers, Citymanagement en 
bewoners nauw bij werden                    
        betrokken bij de totstandkoming 

van dit eigentijdse centrum.  
Dit hart van Schijndel heeft een 
geheel andere uitstraling gekregen en 
heeft alle ingrediënten in zich om het 
korte, boodschappen doen,  
maar ook het lange verblijf,  
het winkelen, te veraangenamen.

Op vrijdag 11 september 2015 
vond de feestelijke heropening van 
de Hoofdstraat plaats. Een totaal 
nieuwe bestrating waarin ook de 
vroegere tramrails en historisch 
getinte fototegels werden verwerkt. 
Het publiek kan flaneren over een 
gezellige winkelpromenade met 
aan weerszijde een grote variëteit 
aan winkels die een diversiteit aan 
branches vertegenwoordigen. Nieuw 

straatmeubilair nodigt uit om even 
een rustpauze te nemen terwijl het 
winkelend publiek aan je voorbijgaat. 
Fietsen kunnen in rekken worden 
geplaatst die her en der in het 
winkelgebied te vinden zijn.
 
Janine en Wilma gaan regelmatig in 
Schijndel winkelen. ”In het intieme 
centrum vind je alle mogelijke 
winkels. Er zijn supermarkten in de 
directe omgeving en natuurlijk het 
aanbod van gezellige terrassen van 
de horecazaken waar je lekker kunt 
genieten van een drankje en een 
lunch of diner. En dan zeker niet te 
vergeten dat je overal gratis kunt 
parkeren. 
De gratis parkeergarage aan de 

Mieke de Brefstraat is een grote 
aanwinst. Men staat in een mum 
van tijd in de gezellige winkelstraat. 
Je kunt hier ook goed slagen in 
kleding, schoenen, sieraden, lectuur, 
snuisterijen, maar ook de bakker en 
de slager zijn present. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of het is er. Prima 
toch?”

Enkele mannen zitten op een bank 
die rondom een reusachtige lichtmast 
is gedrapeerd. Rondom de kleine 
straatlantaarns hangen bloembakken 
met fleurige bloemen die het geheel 
een feestelijke ambiance geven. Het 
hart van Schijndel is klaar voor de 
toekomst. 

  CENTRUM  SCHIJNDEL MET ALLE 
INGREDIëNTEN VOOR AANGENAAM VERTOEVEN

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 • Ma. t/m za. 8.00 - 21.00 • Zondag 10.00 - 19.00

www.pluseijkemans.nl
@PLUSEijkemans
 www.facebook.com/pluseijkemans

Vers Softijs

Zoekt u tijdens Hartemért verkoeling?

Milkshake

1.500.70

Elke zondag geopend van 10.00 - 19.00 uur!
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Ericastraat 5 A
5482 WR Schijndel

(073) 543 07 77

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud
AUTOSERVICE BV
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Dat Schijndel over een grote 
en gevarieerde kunstcollectie 
beschikt is voor veel 
Schijndelaren bekend en 
inmiddels iets om trots op te 
zijn. Door de jaren heen zijn 
er meer dan 100 kunstwerken 
in de openbare ruimte 
van  Schijndel en Wijbosch 
geplaatst. Er is veel kunst te 
vinden in het gemeentehuis 
van Schijndel en Museum Jan 
Heestershuis is één van de 
kunstpareltjes in de gemeente. 
Belangrijk is dat dit allemaal 
ook in beeld blijft de inwoners 
en bezoekers van de gemeente. 
Om hiervoor te zorgen gaat de 
Schijndelse kunst zeker met de 
tijd mee.   

Kunstroute-app
VVV Schijndel, Stichting 
Toerisme en Recreatie 
Schijndel, Museum Jan 
Heestershuis en de gemeente 
Schijndel hebben vorig jaar de 
kunstroute-app gelanceerd. 
De app geeft informatie 
over de kunstwerken in de 
openbare ruimte van de 
gemeente. Ook zijn er 
vier verschillende loop –
en fietsroutes langs de 
kunstwerken in de app 
opgenomen. De app 
probeert ook kinderen op 
een leuke manier naar 
kunst te laten kijken. 
Kinderen kunnen namelijk 
in de een quiz maken. 
Op één van de routes 
in de app wordt bij alle 
kunstwerken een vraag 
gesteld en na afloop wordt 
een score bekendgemaakt.  

Museum Jan 
Heesterhuis 
De collectie van 
Museum Jan 
Heestershuis 
bestaat 
voornamelijk uit 

kunstwerken van 
Jan Heesters en de 
inventaris van het 
voormalig woonhuis 
van Jan Heesters. 
Ook is de collectie 
van de Schijndelse 
Dorus van Oorschot 
in het museum 
ondergebracht. Een 

bezoek aan het 
woonhuis brengt 

je even terug 
naar de 

WIST U DAT? 

VEEL SCHIJNDELSE KUNSTWERKEN 

ZIJN TE ZIEN IN DE

MEGAPOPULAIRE APP POKÈMON GO. 

BLIJKBAAR ZIJN DEZE 

STRIPFIGUREN 

ECHTE KUNSTLIEFHEBBERS.

sfeer van de jaren 30. In het 
paviljoen worden daarentegen 
tentoonstellingen van 
hedendaagse kunstenaars 
georganiseerd. 

De collectie van het museum 
is gedigitaliseerd en in zijn 
geheel te vinden op de 
website www.thuisinbrabant.nl. 
Brabant kent een lange en rijke 
geschiedenis vol verhalen die 
zijn vastgelegd in films, foto’s, 
boeken, prenten, kaarten en 
schilderijen. Thuis in Brabant 
biedt je de mogelijkheid deze 
schatten te ontdekken. 

De Glazen Boerderij
Misschien geen kunstobject, 
maar zeker een modern stukje 
architectuur in Schijndel, is De 
Glazen Boerderij. In het VVV-
Agentschap Schijndel wordt 
speciaal aandacht besteed 
aan dit bijzondere gebouw. 
Een digitale presentatie 
vertelt je over de bijzondere 
geschiedenis, ontwerp en 
realisatie van het gebouw.

Gemeentehuis
Als het om kunst gaat, 
opent de gemeente 
graag de deuren van het 
gemeentehuis. Op afspraak 
kunnen belangstellenden 
en liefhebbers een 
rondleiding met gids langs 
de kunst in het gemeentehuis 
aanvragen. De kunstwerken 
in het gemeentehuis komen 
voornamelijk uit de twintigste 
eeuw en het eerste decennium 
van deze eeuw. 

Meer informatie over de 
rondleiding vind je op 
www.vvvschijndel.nl. 

Schijndelse kunst gaat met de tijd mee



22 Hartemèrt 2016

Drukwerk
Spandoeken
Belettering
Reclameborden
Bedrijfskleding
en meer...

073 549 55 88
Spoorlaan 44 - Schijndel

BOSCH
Service

(073) 547 50 60
www.apkvoets.nl

APK & Autoservice
            R.Voets

Goed, compleet en betaalbaar!

verlichting

Hoofdstraat 82
5481 AH Schijndel

073 - 5430094
www.heerkensverlichting.nl

Voor uw hoeden en petten

www.hoedzo.nl
Boschweg 103, 5481 ED Schijndel
Tel: 06 - 8133 7558
e-mail: info@hoedzo.nl

Sint Jorisplein 1
Postbus 76 - 5480 AB Schijndel

Telefoon 073 - 549 25 70 - Fax: 073 - 549 88 75
info@vankruijsdijknotarissen.nl
www.vankruijsdijknotarissen.nl

HOOGZAAD WONEN

* Tapijt
* Gordijnen
* Laminaat
* Vinyl

* Shutters
* Woonaccessoires
* Houten Vloeren
* Trapsto�ering

* Binnen Zonwering
* Kunstgras
* Horren
* PVC

Adres: Europalaan 42, 5481 JG Schijndel
Tel:  073 - 5510681
E-mail:  info@hoogzaadwonen.nl

Heeft u vragen over onze 
zorg- en dienstverlening?

www.laverhof.nl

Kom naar de Hartemert!
Onze medewerkers helpen u graag!
Doe mee aan onze prijsvraag en win een 
uur huishoudelijke ondersteuning of een 
warme maaltijd voor twee personen in 
het restaurant van het Mgr. Bekkershuis. 

Voor vragen kunt u ook van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur contact 
opnemen met ons cliëntservicebureau:

Cliëntservicebureau Schijndel  
Telefoon: 073 - 544 33 33  
E-mail: 
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
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HARTEMERT
KENT VEEL

VOORWERKZAAMHEDEN
Het gehele jaar door komt de organiserende commissie bij elkaar 
om het noodzakelijke voorwerk te doen. Elke commissie lid neemt 
een bepaalde taak op zijn schouders. De Hartemèrt-commissie 
bestaat uit 10 personen. Onmiddellijk na een Hartemèrt is er de 
evaluatievergadering waarbij kritisch naar allerlei aspecten wordt 
gekeken. Daarna wordt gekeken naar de volgende Hartemèrt die 
traditiegetrouw op de laatste zondag van augustus wordt gehouden 
en dit jaar al weer voor de 39 ste keer. ”Belangrijk is eerst te kijken 
naar het thema voor het nieuwe jaar”, aldus voorzitter Ferry Tausch. 

Al een groot aantal jaren geleden zijn we met de themajaarmarkt 
gestart omdat we wat anders wilden presenteren als de zoveelste oude 
ambachten- en antiekmarkt in die tijd. Ieder jaar moet de Hartemèrt 
de bezoekers weer opnieuw kunnen verrassen. Als het thema na enkele 
brainstormsessies is gekozen kunnen we geleidelijk aan het plaatje 
invullen waarbij de elementen muziek, zang, dans, straattheater, sport 
en spel, cultuur, demonstratie en voorlichting vaste items zijn die in het 
draaiboek worden ingevuld. En wordt nog eens gekeken of dit alles 
aansluit op het gekozen thema. 
Vervolgens gaan de mensen van de werkgroep aan de slag met het 
benaderen van groeperingen en gezelschappen die hieraan een 
invulling kunnen geven. Uiteraard worden ook de ondernemers, 
horeca en kooplieden benaderd om het geheel een aantrekkelijk decor 
te geven.” Er wordt rekening gehouden met jong en oud. Eenieder 
die de jaarmarkt bezoekt moet iets van zijn of haar gading kunnen 
vinden. Stukje bij beetje wordt bij elke vergadering het marktbeeld 
duidelijker waarbij goed gelet wordt op het financiële plaatje. Tausch: 
”Elk commissielid moet tijdig aangeven wat zijn gekozen attractie gaat 
kosten. Wat voor materiaal is er allemaal nodig etc. Als alles zo’n beetje 
binnen is, kunnen we de plattegrond gaan invullen. Elke deelnemer 
krijgt een bepaalde plek of podium toegewezen. 
Veiligheid speelt een belangrijke rol: duidelijke afzetting parcours, 
vereiste ruimte voor brandweer, politie en ambulance, EHBO, omleiding 
verkeer, plaatsen van verkeersborden. Alles wordt op papier gezet en 
aan de betrokken instanties voorgelegd. Diverse commissieleden zijn al 
daags voor de Hartemèrt bezig om de noodzakelijke voorbereidingen 
te treffen om vroeg op de zondagmorgen alle deelnemers te kunnen 
ontvangen en op hun stekkie te zetten. 

Onmiddellijk na de Hartemèrt gaan we met opruimen waar weer 
diverse vrijwilligers hun hand en spandiensten verrichten, zodat op 
maandagmorgen alles er weer prima bijligt.”  

Ondernemen is een uitdaging, maar vooral ook een passie. Juiste begeleiding is daarbij onmisbaar.

BGH Accountants & Adviseurs heeft alles in huis wat u als ondernemer nodig heeft om uw 
uitdaging kracht bij te zetten. U kunt op ons rekenen op het gebied van accountancy, 
administratieve organisatie, lonen, juridische dienstverlening, �scaal advies, �nanciële planning 
en HR-advies op maat. Wij zijn de ‘Trusted Advisor’ voor u. Wij zijn op de hoogte van de laatste 
�scale en �nanciële ontwikkelingen en werken, waar nodig, samen met gerenommeerde 
en branchespeci�eke marktpartijen.

Sinds 1983 ondersteunen wij midden- en klein bedrijven en non-pro�t organisaties. 
Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers werken in kleine teams vanuit onze vestigingen 
in Nijmegen, Schijndel en Uden. Dat betekent voor u: korte communicatielijnen en een vast 
aanspreekpunt. Wij weten wie u bent en u kent ons! 

Zoekt u een sparringpartner die u bijstaat met goed advies en passende �nanciële dienstverlening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking. 
Of kijk voor meer informatie over onze diensten op www.bghaccountants.nl 
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OOSTENDORP AUTO
Sigarenmakerstraat 1, ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 - 303 3800
Ontdek meer op oostendorp.hyundai.nl

AUTOBEDRIJF VAN DER HEIJDEN
Liessentstraat 2a, Uden, 
Tel. 0413 - 264 889
Ontdek meer op heijden.hyundai.nl

AUTOBEDRIJF SCHUURMANS B.V.
Industrieweg 34-36, Vught, 
Tel. 073 - 656 4045
Ontdek meer op schuurmans.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 5,0 (l/100 km) / 23,3 - 20 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 99 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. 
Uitstoot- en brandstof verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
 ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VAN 1-7-2016 TOT EN MET 30-9-2016 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31-12-2016. GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN 
RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. 

Let’s Go! Pak dat voordeel!

Voordeel tot €2.195,- 

Voordeel tot €1.695,- 

De Hyundai i10 Go! voor €12.995,-
nu met o.a.:
> Privacy glas
> Pioneer navigatiesysteem
> Wit en blauw stiksels op stoel en stuurwiel
> Logo in hoofdsteun
> Versnellingspook en stuurwiel, in lederlook
> Stootlijsten, in zwart 
> Dagrijverlichting, LED 

oordeel tot €1.695,- 
De Hyundai i20 Go! voor €17.495,-
nu met o.a.:
> Privacy glas
> Navigatiesysteem, geïntegreerd
> Wit en blauw stiksels op stoel en stuurwiel
> Stootlijsten, in zwart 
> Versnellingspook en stuurwiel, in lederlook
> Logo in hoofdsteun
> 15-inch lichtmetalen velgen
> Licht- en regensensor
> DAB+ Radio
> Automatisch dimmende binnenspiegel 


