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JUBilerenDe HarteMèrt
trekt MUZiekaal lint OVer parCOUrS

Een jubileum moet uitgebreid gevierd worden. Hartemèrt trekt alles uit 
kast om de bezoekers dat feestelijke gevoel te geven dat nu eenmaal bij 
een jubileum hoort. Wie de themajaarmarkt  bezoekt maakt deel uit van 
één feestelijk uitgerekt lint dat door de straten en Markt wordt getrokken. 
Een verjaardagsfeest kan niet zonder sfeer makende muziek. Vandaar een 
kleurrijk palet van optredens op diverse locaties. Met als knallend afsluiting 
het optreden van Baby Bleu op de Markt.

De line Up van de muziek op deze Jubileum Hartemèrt is:
Baby Blue, Screaming Billy, Concrete Jungle, 
Sixth Sense, Judith & Carmen, Fieldtrip, 
en Hear-It op de Markt. Dj-Thomas, Rene 
Ulehaken, DJ Glen Aiden, Déjavu en Guilty 
& Fuilty DJ Team op het podium bij het terras 
van Café de Sok. 

Op het QLUZ-podium in de Molenstraat 
treedt op Bram Wijkhuizen met 2 collega 
muzikanten en op het podium bij Twan 
Vissers vult Hans van Liempt samen met 

enkele bevriende muzikanten het podium.  
Op het gehele parcours maak je kennis met de 
klanken van De Gineinders, De Geinstampers, 
’t Overschotje, De Bellebloasers, de Hofkapel 
en Woodside..  

Op het podium bij de PLUS supermarkt zal 
het koor De Gimmese Smart optreden en 
bij café D’n Bes ga je terug in de tijd met  
The Oldtimers. 
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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!

h o o f d s t r a a t  1 4 8  s c h i j n d e l  |  w w w. b r i l e n z o . n l

De veertigjarige themajaarmarkt Hartemèrt 
trakteert de bezoeker op een sprankelend 
en spetterend feest. Eenieder wordt op die 
27ste augustus uitgenodigd om te genieten 
van een breed scala aan feestelijke attracties 
die in het centrum van Schijndel,  Hoofdstraat, 
Markt, Kloosterstraat en Molenstraat door de 
jubilerende organisatie wordt geserveerd. 

Tijd dus voor een feest dat van 10.00  
tot 17.00 uur de smaakpapillen, oogjes, 
oren,  zal strelen dat op diverse corners 
van het uitgestrekte parcours zal worden 
aangeboden. Genieten dus voor jong en 
oud. De Hartemèrt bruist op die zondag 
van muziek, zang, dans, straatattracties 
en plekken om te smullen van allerlei 
ingrediënten die ditmaal op een speciale 
wijze liggen te lonken, te tarten, te verleiden. 
Uiteraard ontbreekt de negotie niet. 

De smaakmakers van deze jubilerende 
Hartemèrt zijn het Citymanagement Schijndel, 
Horeca Schijndel, Winkeliersvereniging 
Hart van Schijndel en Winkelgroep ’t Zuid. 
De organisatoren maken samen met het 
publiek er een klinkend feestje van. De 
40ste Hartemèrt wordt een uitnodigende 
feestkaart met daarop allerlei verrassende 
toetjes.

Flaneren over het parcours, neerstrijken op 
gezellige terrasjes om te genieten van een 
schuimende pint of flonkerend glas wijn 
en van muzikale optredens die de klanken 
tegen de gevels zullen laten knallen. 

Hartemèrt is gratis toegankelijk

Kijk voor meer informatie op:
www.hartemert.nl

Zondag 27 augustus 40ste Schijndelse Hartemèrt

HarteMert trakteert BeZOeker Op 
een SpetterenD FeeSt!

Colofon
Uitgegeven door:  Citymanagement Schijndel
Oplage:   50 000
Tekstredaktie:   Thom Dissel
Fotografie:   Jan van Alphen, Leo van Schijndel en Ferry Tausch
Projectcoördinatie:  Ferry Tausch
Grafische vormgeving:  Boleij Design Boxtel
Druk en verspreiding:    Jan & Jan Media
Voor info:   info@cmschijndel.nl
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Juwelier van den Bogert 
sluit na 27 augustus de�nitief haar deuren.

Hartemert is de laatste gelegenheid 
om je sieraden te kopen die op deze speciale dag 

worden aangeboden voor STUNT prijzen!
 

Ook het decoratiemateriaal, 
de lampen en het winkelinterieur verkopen wij.

Dus kom zeker langs tijdens Hartemert en sla je slag! 

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

STUNT
PRIJZE

N!

LAATSTE KANS!

Sieraden voor weggeefprijzen op de Hartemert!

JeUGD Deelt Mee in De FeeStCarrOUSel
Uiteraard wordt de jeugdige bezoeker aan deze Hartemèrt 
niet vergeten. Ook zij zijn van harte welkom om aan de 
feestvreugde deel te nemen. Ze kunnen papa en mama, 
oma en opa rustig achterlaten op een of ander terras terwijl 
ze volop genieten van de kermisattracties die bij en door de 
PLUS Supermarkt worden aangeboden. 

Maak eens een romantisch ritje in een treintje dat over de rails zoeft. 
Wie kermis zegt, zegt natuurlijk ook draaimolen. Lekker rondzwieren 
en de Hartemèrtwereld aan je voorbij laten gaan. Maar zeker moet je 
een keer in een luchtschommel instappen om lekker te zwieren. Wil je 
op muziekinstrumenten spelen? Geen bezwaar. Leef je maar  uit op de 
aantal instrumenten. Wellicht is er een instrument dat je aanspreekt en ga 
je daarmee verder.

Dan zijn er onder de jeugdigen ook de uitdagers, de avonturiers die de 
spanning opzoeken. Ook aan deze durfals is gedacht. Bij de toren van 
de Sint-Servatius kan men het hartje sneller laten slaan bij het Bungee 
Trampolinespringen. De waaghalzen worden dus uitgedaagd.

Maar bij een feest hoort ook genieten van wat lekkers. Dat kan bij de    
  kidskraam die een plekje heeft gevonden op de Markt. Dus zondag  
    27 augustus op Hartemèrt een walhalla voor de kids.
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Programma 
hoofdPodium / markt

11.00 uur CoNCrEtE JuNgLE
11.25 uur   SiXth SENSE
11.50 uur  Judith & CarmEN
12.15 uur  NEXt LEVEL
12.40 uur fiELdtriP
13.05 uur hiEr-it

De Hartemèrt geeft dit jaar een feestje. 
Op zondag 27 augustus spelen bands van 
Pop&Co op het 40 jarig bestaan. Op het 
podium op de markt zullen ze het seizoen 
knallend openen. 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. 

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 je krijgt ook 
tips in het schrijven van eigen songs en het 
ontwikkelen van de bandsound. 

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!!!

Licht in gewicht

Hoge actieradius

Sterke motor

Compact te vouwen

Nederlands ontwerp

Uitstekende service

door gebruikers
Altijd goed beoordeeld

Shinga BV | Molendijk Zuid 23B | 5482 WZ | Schijndel
Tel.: +31 7320 324 87 | sales@shinga.nl 

www.lacros.eu

ELEKTRISCHE VOUWFIETSEN



 

Screaming Billy is een classic rock coverband 
uit Schijndel, opgericht in december 2005.
Geweldige tijdsbepalende rock nummers 
worden door Screaming Billy op een 
aanstekelijke manier gespeeld. Met het 
optreden op de glazen boerderij heeft 
de band in Schijndel naamsbekendheid 
gekregen. Ook de night stands in het City 
Theater waren een groot succes. Maar niet 
alleen in Schijndel. Ook op festivals en 
evenementen is Screaming Billy te zien en 
te horen. Op de Nijmeegse 4-daagse is 
Screaming Billy een graag geziene band. 
De onvergetelijke en tijdloze nummers van 

o.a. Creedence Clearwater Revival, Brainbox, 
The Animals, Deep Purple, The Doors, The 
Beatles, The Hollies, Neil Young en vele 
andere maken een optreden van Screaming 
Billy compleet.
De indringende elektrisch gitaren, 
aangevuld met een stevige ritme sectie, 
begeleiding van akoestisch gitaar en het 
typische Hammondorgel, worden samen 
met de eigenzinnige frontman tot een 

geheel gemaakt. Een optreden van 
Screaming Billy is een tijd  

van herkenning en deja-vu 
momenten.

Hoofdstraat 138
5481 AJ Schijndel
www.steengoedkado.com

Van Tilburg mannenmode  Molenstraat 5-7   5482 GA Schijndel
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Vanaf 13.30 uur zal de zeer vermaarde 
Schijndelse band Screaming Billy het marktplein 
vullen met onvervalste rock van weleer. Onder 
het genot van een lekker hapje  drankje op het 
marktplein komt hier de echte  Hartemèrt sfeer 
naar boven. Een bezoek aan de Hartemèrt is 
pas compleet als je deze sfeer 
hebt geproefd. Marktplein

13.30 uur
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Specialist in zonnepanelen

voor bedrijf,

particulier en

(semi)overheid

Electrotechniek

Domotica

Beveiligingstechniek

Datacommunicatie

073-5492662

www.heerkenselectro.nl

073-8200307

www.mobizon.nl

Nobelweg 12 Schijndel Nobelweg 12 Schijndel

PVC - Raamdecoratie - Trapstoffering - Tapijt - Kunstgras 

www.hoogzaadwonen.nl        Hoogzaad Wonen 

Al
s h

et 
moo

i m
ag 

zijn
!

van Leeuwenhoekweg 4
5482 TK Schijndel
T:  073 - 87 95 449
M: 06 - 24 73 5879
E:  info@jeando.nl
I:  www.jeando.nl

facebook.com/jeando.schijndel

als het mooi mag zijn!

Jeando
Bedrijfskleding
borduren-bedrukken

l

l Borduren / Bedrukken
l

Bedrijfskleding

Laseren / graveren
l Badges / emblemen
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Een feestje moet je vieren 
met veel muziek! 

En wat voor muziek.
Het dak moet eraf! 

En daar gaat Baby Bleu voor zorgen 
met een speciaal optreden 

op de 40 jarige jubileum Hartemèrt.

Het Marktplein 
wordt omgetoverd

tot een echt 
festivalterrein, 

waar omstreeks 
16.00 uur 

de welbekende band
Baby Blue, 

Hartemèrt 2017, 
met een 

daverend 
optreden

gaat 
afsluiten.

in concert

op jubileum Hartemèrt

info
 
De jongens van Baby Blue nemen hun enthousiasme mee naar ieder optreden. Vanaf de eerste minuut wordt het publiek geboeid door het pakkende 
repertoire en staat de boel op z’n kop! Ongeacht het tijdstip. Ongeacht de locatie. Ongeacht het publiek. Keer op keer is het raak! Baby Blue 
heeft in een razend tempo het live-circuit veroverd; van grote feesttenten tot vele festivals zoals Zwarte Cross (Megatent), Paaspop (Mainstage), 
FestyLand (Mainstage), 7th Sunday en Vierdaagsefeesten Nijmegen! De verfrissende show van de band werkt overal aanstekelijk; de brede en het zeer 
toegankelijke repertoire vliegt je in een hoog tempo om de oren. Pop, Rock ’n Roll, Nederlandstalig en zelfs die ene foute zomerhit! Een optreden van 
Baby Blue is “Hip & Happening”!

Website: www.babybluemusic.nl • Facebook: www.facebook.com/BandBabyBlue • Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I6qY00Y7wjY 

Marktplein

16.00 uur
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*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

*
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

ZOMerCarnaVal
Unique  
by Nature

www.chapelparket.com  
info@hisbv.eu  |  073-5478175

 

Accountants & Adviseurs 
   mensen op wie u kunt rekenen…

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, fiscaal advies, financiële planning en HR-advies op maat.
Wij zijn de ‘Trusted Advisor’ voor u. Wij zijn op de hoogte van de laatste fiscale en financiële 
ontwikkelingen en werken, waar nodig, samen met gerenommeerde en branche-specifieke marktpartijen.

Sinds 1983 ondersteunen wij midden- en klein bedrijven en non-profit organisaties. 
Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers werken in kleine teams vanuit onze vestigingen 
in Nijmegen, Schijndel, Uden en Boxmeer. 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 financiële dienstverlening?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.
Of kijk voor meer informatie over onze diensten op www.bghaccountants.nl
  
  Nijmegen 024 323 13 65

Schijndel 073 549 21 18 
Uden 0413 25 45 50
Boxmeer 0485 57 64 64

just2beschijndel

Pegstukken 2b
5482 GC Schijndel

06 1851 2577
infojust2be@gmsil.com

OPENINGSTIJDEN:
DiNSDAG t/m DONDERDAG

       11.00 - 19.00 uur.
VRIJDAG 11.00 - 19.00 uur.

ZATERDAG10.00 - 16.00 uur.
WWW.KAATJEDESIGN.NL

� DTP EN VORMGEVING
 advertenties, flyers, brochures, 

uitnodigingen, geboortekaarten etc.
� BEELDBEWERKING
 vrijstaand maken van beelden voor 

bijvoorbeeld een webshop
� DRUKWERKMAKELAAR
 drukwerk voor een betaalbare prijs
� WEBDESIGN
 eenvoudige websites voor weinig
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’t Overschotje kent al een 
lange én bijzondere bestaans-
geschiedenis: Het meziekske 
kent namelijk een officieel 
oprichtingsjaar van 1976, maar 
bestaat al vele jaren langer. 
Telkens kwamen een aantal leden 
(jong en oud), in een steeds weer 
wisselende samenstelling, van 
de Kon. Harmonie St. Cecilia uit 
Schijndel op karnavalszaterdag 
bij elkaar om met elkaar een 
aantal gezellige karnavalsdagen 
te hebben. 
Muziek werd op die dag 
uitgereikt of gewoon uit het hoofd 

meegespeeld. Hoe dat de kapel 
aan zijn naam is gekomen, is nu 
dus geen raadsel meer. 
Laat ’t Overschotje maar speule, 
dan komt ut allemoal goewd. 
Hun levenslied luidt 
niet voor niks:

Overschotje, skon meziekske
Hou mekaare op de been.
Ok al zied’t nie mèr zitte,
Same staode noit alleen. 
Komde soms nie uît oew note;
Zitte vol van droefenis. 
Wit dan dè tur aalt wel errus
Nog un Overschotje is!!

ZOMerCarnaVal
Op HarteMèrt

De feestvreugde van de jubileum Hartemèrt zal worden opgepept  door 
carnavaleske kapellen die men op diverse locaties of rondtrekkend over 
het parcours kan aantreffen. Dit zal de ambiance geven van een  vleugje 
zomercarnaval. En dat mag, want het is per slot van rekening een jubileumfeest. 
Deze klanken zullen het parcours op worden geslingerd.

WiJ
PrESEntErEn:

De Geinstampers

’t Overschotje

Bellebloazers

Woodside Band
“De Woodsideband is een blaasorkest met een specifiek geluid dat 
wordt gerealiseerd door een grote groep saxofoons met ondersteuning 
van klarinet, trompet, bugel, groot koper en slagwerk. Muziek veelal 
uit het melodische  pop-genre van de 50-/60-er jaren, maar ook 
andere populaire muziekstijlen zijn aan het repertoire toegevoegd. 
Muziek van o.a. Elvis Presley, Tony Hatch, Bryan Ferry, Creadance 
Clearwater Revival, Blues Brothers maar ook  Zuid-Amerikaanse 
muziek en  ‘Saxophone Dreams’ (slow rock) worden door de dirigent 
gearrangeerd voor de speciale sound  met de vele saxofoons en de 
andere instrumenten. 

Un bijzonder meziekske, en dè is ut.

De Hofkapel

De Gineinders
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SHOP ONLINE OP JEANSCENTRE.NL OF IN EEN VAN DE WINKELS MET KIDS & TEENS COLLECTIE

55.-
2 VOOR

BOYS & 
GIRLS JEANS

EN NOG VEEL MEER LEUKE KORTINGEN!

15.-
2 VOOR

BOYS & 
GIRLS T-SHIRTS

Advertentie-Hartemertkrant.indd   1 31-07-17   10:59

Neem een
kijkje inDe Glazen Boerderij

Met persoonlijke aan-
dacht voor jou en 
jouw lichaam sporten? 
Dat kan bij Personal Flow!

Fit30, Small Group Training, 
Personal Training, Yoga, 
Pilates, Total Body Workout
Zumba, Wellnessmassages
en Voetrefl exmassage.

personal-fl ow.nl
06 16 53 08 06

Even wat tijd voor jezelf? 
Maak dan vandaag nog online 
een afspraak!

microdermabrasie, gelaats-
en lichaamsbehandelingen
hot stone-, ontspannings- en 
zwangerschapsmassage. En 
binnenkort ook bindweefsel-
massage voor gezicht, hals 
en decollete.

huidenfruit.nl
06 19 75 93 92
     Volg en like!

Hoofdstraat 96 | Schijndel | 073 5494747 | brasserielieveling.nl

GEZELLIGHEID  |  LUNCHEN  |  GENIETEN  |  DINEREN  |  HARTJE SCHIJNDEL  |  BORRELTJE

www.boleijdesign.nl
Boleij Design geeft vorm aan vormgeving

Boleij Design
Europalaan 174 • 5283 AS Boxtel
06-168302465
hboleij@boleijdesign.nl

Boleij Design is een no-nonsens studio waar u terecht kunt voor 
alle Vormgeving / DTP- opdrachten.

Effectieve reclame is méér dan louter kabaal maken, is méér 
dan folders in schreeuwende kleuren, vette letters en grote woorden. 
Goede reclame overtuigt, brengt uw boodschap helder over, 
maakt de kijker tot lezer en die lezer tot klant.

Boleij Design transformeert uw informatie tot promotiemateriaal 
dat de aandacht trekt en de belangstelling gevangen houdt. 
Uw actie maken wij tot interactie, altijd met oog voor detail, 
letterlijk en figuurlijk. Door klein te blijven is flexibiliteit en 
betaalbaarheid gegarandeerd, zonder op kwaliteit in te boeten.
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40 jaar guilty pleasures: 
80’s, 90’s, 00’, 10’s

In één middag word je meegenomen door alle 
guilty pleasures van de afgelopen 40 jaar. Alle 

meezingers, foute platen en ‘gouwe ouwe’ komen 
voorbij! Interactieve acts en grote LED schermen 

helpen je om los te komen en op je aller valst mee 
te zingen. Ook een dansje mag zeker gewaagd 
worden. Diverse artiesten voor jong en oud staan 

geprogrammeerd om er een groot feest van te 
maken, want dat is waar café de Sok voor staat en 

het is ten slotte ook het thema: 
40 jaar FEEST!

DJ thomas
Van het eigen huis gaat DJ Thomas de opening 
verzorgen. Hij staat bekend om zijn feestelijke, 

maar toch altijd passende platenkeuze en 
sterke interactie. Vanaf de eerste minuut word 
je meegenomen en voorbereid op een dag vol 

classics, guilty pleasures en natuurlijk een vleugje 
feest bij de Sok!

rené Ulehake
Muzikant in hart en nieren. Als zanger is René 

onze trots van eigen Schijndelse bodem. Naast de 
vele singles die hij uitbracht en ontelbare optredens 
die hij al achter zijn naam heeft mogen schrijven, 
komt René bij de Sok laten zien dat hij ook met 
een speciaal “back to the 80’s” optreden geen 
enkele moeite heeft. Later in de middag zal er 

ook een echte jukebox op het terras staan. Hier 
kan iedereen zijn of haar verzoekjes indienen die 
René Ulehake vervolgens zal vertolken tijdens zijn 

tweede optreden. Voor ieder wat wils!

Glen Aiden
Deze ras echte Schijndelse dj is al lang geen 

onbekende meer. Met zijn dansbare en 
toegankelijke muziek was hij op zo’n beetje elk 

evenement in en rondom Schijndel al wel te zien. 
Van de kleinste kroegen tot op het grote Paaspop. 

Om zowel de jongeren als de papa’s en de 
mama’s te vertegenwoordigen zal hij een uur lang 
speciaal in het teken draaien van guilty pleasures 

met hier en daar een hip jasje. Herkenbaarheid en 
dansbaarheid zullen zijn kernwoorden zijn tijdens 

de Hartemert.

Band: Déjà Vu
Een grote band compleet met blazers, drums, 

(bas)gitaren, toetsen en meerdere zangers zal 
zorgen voor een guilty pleasures meezingfestijn! 

Met een energieke liveshow laat Deja Vu je 
schaamteloos losgaan op de bekendste guilty 

pleasures aller tijden. Geen enkele plaat is meer 
veilig! Deja Vu speelt de pareltjes die jij stiekem 
het hardst meeschreeuwt in de auto, tijdens het 
koken of onder de douche. Ondersteund door 

songteksten op een groot led scherm zingt iedereen 
de nummers uit volle borst mee.

Guilty & Filthy DJ team
Hét concept om het begin van de zomer te vieren 

op het terras bij café de Sok. Twee dj’s en een 
mc nemen je mee in een ongekende opbouw van 
klassieke slow jams tot de meest foute 90’s platen. 
Meezingen is een must en stil staan is verboden!

terUG in De tiJD  
op het Hartemèrt podium bij Café de Sok

Programma 
Hartemertpodium
bij Cafe De Sok.

12:00 - 14:00  DJ Thomas 
14:00 - 14:30  Rene Ulehake 
14:30 - 15:30  DJ Glen Aiden 
15:30 - 16:15  Déjavu 
16:30 - 17:15  Déjavu 
17:15 - 18:00  Rene Ulehake 
18:00 - 18:45  Déjavu 
18:45 - 20:00  Guilty&Fuilty dj team 
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De Hartemèrt kent uiteraard na 40 jaar een historie. 
Klein begonnen en uitgegroeid tot een groots jaarlijks 
terugkerend thema-evenement in het hart van Schijndel. 
Jaren waarin voortdurend aandacht was voor 
ontwikkeling. Hartemèrt was dus voortdurend op weg: 
op weg naar vernieuwing. Daarbij speelde een grote 
rol dat het evenement aantrekkelijk moest zijn voor de 
ondernemers, maar zeker voor het publiek en moest een 
jaarlijks terugkerend evenement worden waar jong en 
oud van kon genieten. 

De Schijndelse ondernemers presenteerde zich en bood 
dit initiatief gratis de gemeenschap aan.  Dit is altijd het 
streven van de organiserende commissie gebleven. Daarbij 
speelde een rol dat onontbeerlijk de medewerking van 
mensen nodig was die de nodige hand- en spandiensten 
konden verlenen. Zo hoor de stichting de Instuif en de 
Scouting bij de pioniers die nog altijd betrokken zijn bij 
de Hartemèrt.

In 1976 werd er een huishoudbeurs georganiseerd 
in Den Herd, genaamd de Schalmei. Een kleine groep 
ondernemers presenteerde zich aan de consument. 
Het bleek een succes en al snel kwam het idee om dit 
evenement uit te breiden. Het centrum van Schijndel 
kwam in beeld. De Hartemèrt was geboren. In 1977 
vond de eerste Hartemèrt plaats in het centrum van 
Schijndel. Winkeliers uit het centrum, ’t Zuid en van de 
Boschweg presenteerden zich op een parcours rond 
de Markt, dat later weer werd uitgebreid vanaf de  
Mr. Michelsstraat, Hoofdstraat, Markt, Kloosterstraat tot 
en met de Molenstraat.

Voorzitter van de commissie Hartemèrt en thans ook 
citymanager Ferry Tausch wilde Hartemèrt een uitstraling 
geven dat  het Schijndelse publiek ook dat van uit de 
omgeving van Schijndel zou blijven trekken. ”In het begin 
zaten we toch in de oude ambachtensfeer. Maar dat soort 
markten waren er al genoeg. We zijn toen overgestapt 
naar het idee om aan deze jaarmarkt een bepaald thema 
te koppelen. Dat zou de Hartemèrt telkens iets nieuws 
brengen en dat was aantrekkelijk voor het publiek. Deze 
formule  bleek een succes blijkens een bezoekersaantal 
elk jaar van twintig tot dertigduizend bezoekers.

”Inmiddels hebben er al heel wat thema’s de Hartemèrt-
revue gepasseerd.  We noemen slechts enkele thema’s:
De Middeleeuwen, Op de Woelige Baren, Sprookjes, 
Het Circus, Een Zomers Carnaval, Boeren van nu, Boeren 
voor u, Hartemèrt op Wielen, Young Stars, Extreme 
Sports, Hartemèrt Sportief enz. enz.
Twee thema’s springen er zeker uit: de herdenkingen aan 
de bevrijding van Schijndel in 2004 en 2014.
“Hele bivakkampen, keukens, mitrailleursnesten, leger-
wagens, nabootsingen van aanvallen, commandoposten, 
radioposten etc. werden opgezet. Doedelzakmuziek klonk 
over het parcours. Ja, dit was echt indrukwekkend en  trok 
enorm veel publiek.”

Van de Jubileum Hartemert 2017 gaan we weer een 
mooi FEESTJE maken, waarbij de echte Hartemèrtsfeer 
vanaf zal  spatten. “

  Hartemèrt door de jaren heen

Van kleine BeUrSpreSentatie   naar GrOOtSe tHeMaMarkt
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  Hartemèrt door de jaren heen

Van kleine BeUrSpreSentatie   naar GrOOtSe tHeMaMarkt

40 jaar
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Jong dj-talent laat zich horen

Sint Jorisplein 1
Postbus 76 - 5480 AB Schijndel

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

Molenstraat 11
5482 GA Schijndel
info@broodjeapart.nl

Kom langs voor een leuke, culinaire beleving!

www.broodjeapart.nl

Drukwerk
Spandoeken
Belettering
Reclameborden
Bedrijfskleding
en meer...

073 549 55 88
Spoorlaan 44 - Schijndel

Rooiseheide 21 • 5481 SG  SCHIJNDEL • tel. 073-5493165
info@janvanerp.nl • www.janvanerp.nl



15Hartemèrt 2017

Smikkelen & Smullen op de Hartemèrt
Vega met ballen (Uit  Schijndel oorspronkelijk!!) 
VEGA met BALLEN bakt de lekkerste vegetarische balletjes op locatie! Vanuit 
een knalblauwe oldtimer-bus serveert VEGA met BALLEN handgedraaide 
ballen in een pita met verse salade en saus: een stevige vegetarische hap, 
ook geschikt voor echte vleeseters! Alle ballen worden met liefde gemaakt door 
twee zusjes. Hun voor- liefde voor kokkerellen, analoog, handgemaakt en lekker 
eten komt samen in de VEGA met BALLEN-bus. De zusjes, met achtergrond in 
theatervormgeving en illustratie, leven zich niet alleen uit in de ballen maar ook 
in alles daaromheen! Naast de bekende falafelbal van kikkererwten staan er 
ook altijd twee andere ballen op het menu, zoals noten/kaasballen, wortel/
bataatballen, pompoenballen, pittige bonenballen, Vega bitterballen 
en nog meer... ballen! 
 

Houben Worstenbroodje 
Al generaties lang is het onze passie om het allerlekkerste worstenbroodje 
te bakken met duurzaam vlees om ieder moment van te genieten! Het 
worstenbroodje van Houben is al bijna 80 jaar een begrip. In 1935 werd het 
recept voor het meest smaakvolle worstenbrood in het Brabantse Eersel door 
Opa Houben bedacht. Met passie is in al die jaren ieder worstenbroodje met 
de hand gemaakt, voor duizenden en duizenden worstenbroodjesliefhebbers. 
Gemaakt volgens authentiek recept met duurzame ingrediënten. Zo komt het 
vlees van het beste varken van Nederland. Een worstenbroodje speciaal voor 
jou voor ieder moment van de dag het hele jaar rond. 

De Melksnor (Uit schijndel!) 
Vanuit onze prachtige en authentieke Citroën HY food truck serveren we (h)
eerlijke gerechten met een Hollandse twist. We staan bekend om onze boeren 
en frozen yoghurts, maar serveren daarnaast nog veel meer. Ook kan je bij ons 
genieten van oud-Hollandse stoofpotjes, rijkgevulde soepen, gezonde salades, 
Hollandse hotdogs, zoete dessert, kaasplankjes, borrelplankjes, wafels, noem 
het maar op! We werken nauw samen met boeren uit onze omgeving om 
prachtige en de meest smaakvolle producten te verwerken in 
onze gerechten. Bewust en eerlijk genieten. 
 

tour de Kebab (Uit Tilburg) 
Tour de kebab is nu al 8 jaar actief met KEBAB Catering. 
Tour de Kebab is gespecialiseerd in Turkse gerechten. Denk hierbij aan het 
momenteel enorm populaire broodje Döner Kebab, Dürüm Kebab,Schotel 
Kebab, Kapsalon Kebab of de Lahmacun (Turkse pizza). Tour de Kebab staat 
bekend om zijn kwaliteit, smaak en service. Op een leuke manier bieden wij 
onze specialiteiten op locatie aan. In onze mooi ingerichte catering bus komen 
wij bij menig evenement in Nederland. Op ambachtelijke bereidingswijze 
van onze broodjes ontstaat er een bijzonder en smaakvol resultaat. 

 

De Smaakmobiel (Uit Schijndel!) 
Sinds ik klein ben vond ik het altijd al leuk om te barbecueën, de gezelligheid, de 
“oer” basic manier van het bereiden van voedsel, het heeft altijd mijn interesse gehad. 
De passie en enthousiasme voor barbecue, gezellig en lekker eten wil ik graag delen 
met iedereen die daar voor open staat. Ik hou er van om mensen vrolijk te maken met 
funky food. Kwaliteit en beleving staan bij ons voorop. We bereiden dan ook alles 
buiten. De herkomst van onze producten vinden we belangrijk, deze zijn allemaal fair 
en als het even kan biologisch. We selecteren en werken daarom nauw samen met de 
beste leveranciers.

Op HarteMèrtFOODtrUCkS
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Electro World
Schijndel

Hoofdstraat 60 - 5481 AH  Schijndel
T: (073) 543 01 88

info@electroworld-schijndel.nl
www.electroworld.nl

WASSEN | DROGEN | KOELEN | VRIEZEN | LED | EIGEN T.D.

ELECTRO WORLD:  DE  WERELDZAAK D IE  J E  KENT!

Hartemèrt Actie

OP ALLE A++ EN A+++
APPARATEN

15% KORTING*
Ook mooie acties op onze kraam!

* vraag naar de voorwaarden

Wij zijn iedere
zondag open!

Speelhonk de Instuif en Soos Cosy-Up voor 
de Schijndelse Jeugd
In het gebouw ‘De Zwengel’ aan de Smaldonkstraat 6 in Schijndel wordt door 
Stichting Instuif de Kluis al jaren activiteiten georganiseerd voor de Schijndelse 
jeugd. Alle bijeenkomsten hebben een open karakter. Kinderen kunnen op 
ieder moment lid worden voor €0,70 en beslissen per keer of ze zin hebben om 
te komen en betalen dan slechts €0,70 per bezoek. Wilt u een indruk krijgen van 
onze activiteiten kijk dan op onze website: www.de-zwengel.nl. 

Speelhonk de Instuif 
Op de zondagmiddagen draaien de activiteiten onder de naam ‘Speelhonk de Instuif’. 
Kinderen vanaf 6 jaar zijn dan welkom tussen 14:00 en 16:30 uur waarbij het samen gezellig 
kunnen spelen centraal staat. Het speelhonk beschikt over een uitgebreid aanbod aan klein en 
groot spelmateriaal, gezelschapsspelletjes en buitenspelmateriaal zoals klim- klauterrekken, 
skelters en een voetbal veldje. Hiernaast wordt er iedere zondag een speciaal creativiteits-
programma aangeboden waarbij de kinderen onder deskundige begeleiding kunnen 
knutselen. Speelhonk de Instuif is vanaf zondag 3 september (1e zondag na Hartemèrt) 

elke week geopend.

Soos Cosy-up 
Voor de oudere jeugd vanaf groep 6 is er ‘Soos 
Cosy-up’ op de vrijdagavonden van 19:30 tot 21:30 u.
Centraal staat hier de muziek en dans in een 
speciaal hiervoor ingerichte disco onder leiding van 
enthousiaste dj’s. Daarnaast kan er gebruik gemaakt 
worden van de aanwezige biljarts, flipperkasten,
air-hockey, tafelvoetbal en video spelen.
Andere activiteiten die door de loop van het jaar 
worden georganiseerd zijn de carnavalsavonden,
het oranjebal en diverse thema avonden.
Soos Cosy-Up is vanaf vrijdag 1 september 
(1e vrijdag na Hartemèrt) elke week geopend.
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de scoutingvereniging biedt kinderen en jongeren een 
actieve en uitdagende invulling van hun vrije tijd. de 
activiteiten die Scouting Schijndel doet zijn niet alleen leuk, 
maar ze dragen ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen en jongeren.

met een zelfgemaakt vlot het water over, een actief 
bosspel en, voor de oudere groepen: een pizza bakken 
in een zelfgemaakte stookoven; drie voorbeelden van 
activiteiten die menig scout zal kennen. Wekelijks 
komen bijna 200 kinderen en jongeren bij elkaar om in 
elf verschillende leeftijdsgroepen leuke activiteiten te 
ondernemen. Voor iedereen vanaf vijf jaar oud biedt 
Scouting Schijndel afwisselende programma’s.

Scouts hebben veel plezier met elkaar en leren samen te 
werken en respect te hebben voor de ander. kinderen en 
jongeren ontwikkelen zich bij scouting op een natuurlijke 
manier, waarbij de zelfstandigheid wordt vergroot. 
ruimte om te ontdekken en te leren: scouts spelen op een 
verantwoorde manier in een veilige omgeving. dat biedt 
garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten!

Wekelijks draaien de elf leeftijdsgroepen binnen Scouting 
Schijndel op verschillende momenten in de week. 
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond 
zijn er groepen die in of rondom het scoutinggebouw 
aan de Smaldonkstraat 10 actief  zijn. ook iedere 
zaterdagochtend zijn kinderen en jongeren op het 
scoutinggebouw te vinden.

Ben je benieuwd geworden naar scouting? Wil je meer 
informatie of vrijblijvend komen kijken? of lijkt het je 
leuk om een groep enthousiaste kinderen of jongeren te 
begeleiden? Check scoutingschijndel.nl of neem contact op 
via info@scoutingschijndel.nl. uiteraard is de vereniging 
ook tijdens de hartemèrt aanwezig. Bij de kraam in het 
centrum kan je terecht voor al je vragen en daarnaast 
vind je verschillende scouts tijdens de hartemèrt die het 
parkeren in goede banen leiden. 

laat Je UitDaGen BiJ SCOUtinG SCHiJnDel!

Kloosterstraat 1  5481 BE  Schijndel Tel. 073-5493330

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

ARNO & MON

voor heerlijke verse friet
en verse Thaise maaltijden

Europalaan 44-46
Schijndel
073-549 25 10
www.pimvanheertum.nl Banden

Carwash
Tanken

• Banden
• Uitlijnen
• Uitlaten
• Accu’s
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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

 L

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

 Bel vrijblijvend voor het maken van een afspraak.

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

Ericastraat 5 A
5482 WR Schijndel

(073) 543 07 77

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud
AUTOSERVICE BV

Volvo V40 Nordic+ vanaf € 29.995 (consumentenadviesprijs) of € 29.015 (fiscale waarde). Volvo V60 vanaf € 35.995 (consumentenadviesprijs) of € 34.915 (fiscale waarde). Volvo V40 Nordic+ lease vanaf € 459 
en Volvo V60 lease vanaf € 529 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 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer 
informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 3,4 – 7,0 l/100 km (29,4 – 14,3 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 89 - 163 g/km.

Kijk snel op www.roosmalen.nl 

voor details EN DE actievoorwaarden

Nordic+ pakket, VR50-editie metallic lak, lederen 
bekleding, noodreservewiel, laadvloer in 2 niveau’s, diffuser 

achter, dubbele uitlaat en 17 inch lichtmetalen velgen.

Van Roosmalen.
Al 50 jaar thuis in Volvo.

TILBURG
Ringbaan Zuid 3
013 5840000

DEN BOSCH
Afrikalaan 1
073 6483800

WAALWIJK
Havenweg 22
0416 369600

VELDHOVEN
De Run 5408
040-2539860

BEST
Eindhovenseweg-Zuid 57
0499 330033

HAPERT
Industrieweg 25
0497 512052

HELMOND
Lagedijk 4a
0492 544765

EINDHOVEN
Esp 256
040-2912350

v40 VR50 editie denim blue vanaf € 32.995   
v60 VR50 editie mussel blue vanaf € 39.995Wie jarig is trakteert  

op jubileumaanbiedingen! 
En op koffie, maar daar 
trakteren we gewoon  

iedere dag op. 

in augustus

50% korting
Op alle accessoires

bij aankoop van een nieuwe of 
gebruikte auto
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ONTDEK SCHIJNDEL BINNENKORT
OP EEN ANDERE MANIER !

De website van InSchijndel.nl wordt binnenkort uitgebreid met “ONTDEKSCHIJNDEL”

GA NAAR: WWW.IN-SCHIJNDEL.NL EN DOWNLOAD DE APP

ALLES BIJ DE HAND MET DE GRATIS 
INSCHIJNDEL-APP !

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. 

19
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Markt 3, 5482 NE Schijndel
M elanO -  Zinzi  -  Kyb o e!  -  OOZOO -  IXXXI  -  Josh

verkoop @stukbouw.nl

since 1989
3
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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

Huygensweg 16b
5482TG Schijndel
Tel: 0735495144

www.mebautoschade.nl
mebautoschade@outlook.com
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SecuCare logo - de�nitieve versie 1.0 - 16 september 2010
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dieptemaat opgeklapt: 110mm

model zonder pootjes: dieptemaat opgeklapt: 105mm
model mét pootjes: dieptemaat opgeklapt: 130mm

omschrijving artikelnummer uitschuifbaar 
van-tot (mm) materiaal kleur

douchestoel, opklapbaar 8045.005.02 kunststof en aluminium wit, grijs

douchestoel, opklapbaar, 
incl. uitschuifbare pootjes 8045.005.03 400-550 kunststof en aluminium wit, grijs

rugleuning 8045.001.01 kunststof en aluminium wit, grijs

armleuningen (2x), opklapbaar 8045.001.02 kunststof en aluminium wit, grijs

194 195

 SecuCare Senior 

TIPS
 ¹ vanwege de vele ondergronden 

(hol, massief, steen, stucwerk) 
wordt geen montagemateriaal 
meegeleverd.

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen  
(types afhankelijk van ondergrond)

 ¹ Type schroef hangt af van 
ondergrond

opklapbaar, dus compactdouchestoel met in hoogte instelbare pootjes, getoond  
i.c.m. los verkrijgbare accessoires

douchestoel zonder pootjes

Productkenmerken douchestoel
• veilig zittend douchen

• opklapbaar 

• leverbaar in uitvoering zonder en met pootjes

• model met pootjes is uitschuifbaar in stapjes  
van 30mm, van 400-550mm

• comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)   

• voorzien van afwaterings-gaatjes

• onzichtbare bevestiging

• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 
per scharnier, ø8mm

• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)

• maximale belasting:  
- zonder pootjes 125kg 
- met pootjes: 150kg

Productkenmerken rugleuning
• biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje

• kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)

• RVS bevestigingsbeugels, voorzien van montage gaten 
Ø8mm

Productkenmerken armleuningen
• opklapbare armleuningen (2x)

• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 
per scharnier, ø8mm

• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)

• arm steunen voorzien van geïntegreerd antislip materiaal

• belastbaar tot 90kg

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

douchezittingen
SecuCare Douchestoel

douche en badkamer

voorheen Wiek de Laat

Wiek de Laat B.V.

Hoofdstraat 224, 5481AL, Schijndel 
www.Qluz.nl, Tel: 073 303 2784

Alleen tijdens de  
Hartemèrt 2017

10% korting 
tijdens de Hartemèrt 2017 

op onze secucare producten

ZORG OP MAAT
Service bij u thuis

Erkend haarwerkleverancier
Ruime collectie, ook pruiken

zonder bijbetaling

HELMA VERKAMPEN
Pruik Bij U Thuis

Schijndel en omgeving

Tel: 06 510 793 42
E-mail: helma@pruikbijuthuis.nl

www.pruikbijuthuis.nl

vloer- en raamdecoratie
nacht- en ondermode

Raaijmakers
Woonsfeer Molenstraat 18

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

TIJDENS HARTEMERT
IN ONZE KRAAM BUITEN

50%
               KORTING
OP AL HET ONDERGOED VOOR 
DAMES EN HEREN

VAN
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WIJ ZIJN UW SEAT & ŠKODA DEALER

  Je zit 
ZOO in 
  Veldhoven

VELDHOVEN
Sales & Service
Heistraat 33
5502 NK   Veldhoven
tel. 040 - 253 70 37

VEGHEL
Service
Heuvelplein 4 - 7
5463 XG   Veghel
tel. 0413 - 31 21 31

U HOEFT ER ALLEEN MAAR VOOR 
NAAR VELDHOVEN TE RIJDEN

Vraag nu een proefrit aan op 
udenhout.nl/zooinveldhoven 
en ontvang 2 GRATIS KAARTJES
VOOR DE ZOO IN VELDHOVEN

UW OFFICIËLE
 SEAT & ŜKODA DEALER
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JOS VAN BOXTEL GROEP

ERVAAR DE 
KRACHT

ERVAAR DE KRACHT VAN DE JOS VAN BOXTEL GROEP ZELF! 
KIJK OP JOSVANBOXTEL.NL 

OF KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM.

U bent van harte welkom! www.josvanboxtel.nl

Erkend dealer van de merken Toyota, Nissan & 
Mitsubishi en specialist voor Kia en occasions van 
alle merken en modellen.

De autogroep beschikt over een eigen 
leasemaatschappij, schadeherstelbedrijven en heeft 
vestigingen in Middelrode, ‘s-Hertogenbosch en Oss.

Naast verkoop en lease van auto’s kunt u bij 
Jos van Boxtel terecht voor service, onderhoud 
en schadeherstel aan uw auto. Ook is de Jos van 
Boxtel Groep aangesloten bij Autohopper, waar u 
heel voordelig een auto kan huren. Zo biedt de Jos 
van Boxtel Groep u een totaalpakket op het gebied 
van automobiliteit.
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De Jos van Boxtel Groep is 
erkend dealer van Toyota, 
Nissan & Mitsubishi in de 
regio en specialist voor Kia 
en occasions van alle merken 
en modellen. De autogroep 
beschikt over een eigen 
leasemaatschappij, schade-
herstelbedrijven en heeft 
vestigingen in Middelrode, 
‘s-Hertogenbosch en Oss. 

Het bedrijf dat is opgericht in 1954 
biedt werkelijk alles op het gebied 
van automobiliteit. Naast de verkoop 
van nieuwe auto’s van topmerken 
Toyota, Nissan en Mitsubishi richt 
de autogroep zich steeds meer op 
gebruikte auto’s. “In onze panden 
hebben we de ruimte om kwaliteits 
occasions optimaal te presente-
ren,” vertelt directeur Gerard van 
Boxtel. Hij weet dat de aankoop 
van een occasion veel vertrouwen 
vraagt. “Consumenten hechten veel 
waarde  aan een veilige aankoop 
bij een betrouwbare dealer. De Jos 
van Boxtel Groep voldoet aan die 
verwachtingen.” Hij spreekt over een 
goede mix van merken en model-
len. “Vanzelfsprekend hebben we 
een mooi aanbod van onze eigen 

merken Toyota, Nissan en Mitsubishi. 
Maar de consument kan hier ook 
terecht voor andere merken. Alle 
types, van groot tot klein, van sedan 
tot stationwagon en van handbak 
tot automaat. En dat uiteraard in 
alle prijsklassen.” Het maakt daarbij 
niet uit bij welke vestiging van de Jos 
van Boxtel Groep men een passende 
auto vindt. “Onze bedrijven werken 
nauw samen en we halen met ple-
zier de gewenste auto van het ene 
naar het andere filliaal.” 

Ook voor (private) lease bent u bij 
Jos van Boxtel aan het juiste adres en 
met Autohopper biedt Jos van Boxtel 
zakelijke en particuliere verhuur van 
auto’s en bussen. Voor onderhoud 
en reparatie kan men met elk merk 
en model auto bij Van Boxtel terecht 
en schades worden vakkundig 
hersteld in de eigen schadebedrijven. 
Alles onder één dak dus!

“Wij vertellen u graag meer over 
onze producten en diensten en 
presenteren ons bedrijf deze zomer 
op de Hartemért in Schijndel. We 
nodigen u graag uit om op dit 
gezellige evenement nader kennis 
te maken. Of kom langs bij een van 
onze bedrijven en ervaar de kracht 
van de Jos van Boxtel zelf!”

ERVAAR DE KRACHT VAN 
DE JOS VAN BOXTEL GROEP

Ervaar de kracht van de Jos van Boxtel Groep | www.josvanboxtel.nl

Laatste dag opruiming!!!

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

BIJ AANKOOP VAN EEN  
BELEGD BARTJE®:

VERS SAP VOOR MAAR:

2.00

Bakker Bart 
Hoofdstraat 65 

5481 AB Schijndel 
T. 073 547 05 80 

Belegd Bartje(r)

naar keuze.

Vers sap naar 
keuze (300 ml).



Hertog Jan
Krat 24 fl esjes à 30 cl

9.99
15.99

Eijkemans Schijndel
Hoofdstraat 121, 5481 AD  Schijndel • Tel.: (073) 5477842

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 - 21.00 uur  •  Zaterdag 7.30 - 21.00 uur  •  Zondag 10.00 - 20.00 uur

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

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van
5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). **Per product kan de prijs verschillen, de korting wordt bij de kassa verrekend. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Geldig van

zondag 20 t/m

zaterdag 26 augustus 2017)

Bavaria
Original, Radler, Fruity Rosé, 
Wit of 0.0%
Alle blikjes à 33 cl

Lays chips
Naturel, Paprika, 
BBQ, Patatje 
Joppie, Bolognese 
of Cheese onion
Zak à 335 gram

Unox Knaks
Diverse soorten
Blik à 400 gram

Hardys
VR Chardonnay, 
Sauvignon 
Blanc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot 
of Rosé

Mona 
Pudding
Diverse soorten
Beker à 450 gram

Pepsi, Sisi 
of 7Up
4 fl essen à 1,5 l

PLUS halve 
raster- of 
kruimelvlaai
Alle varianten

6.78 3.39

Dr. Oetker 
Pizza 
Traditionale 
of Dr. Oetker 
Pizzaburger
6.18 3.09

Canei
Forest Fruit
of Mango
2 fl essen à 75 cl

Bij PLUS is het altijd feest
met de volgende aanbiedingen

BavariaBavaria
Original, Radler, Fruity Rosé, 
Wit of 0.0%
Alle blikjes à 33 cl

met de volgende aanbiedingenmet de volgende aanbiedingen

0.99
3 stuks

4.99
4 flessen

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1.49
1.95

3.49
4.99

4.99

Krat 24 fl esjes à 30 cl

5.99 1.99
2 flessen 2 stuks7.98

4.994.994.99

4 fl essen à 1,5 l

99


