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Schijndelse 42ste Hartemèrt zondag 25 augustus

HARTEMERT WENTELT ZICH IN EEN 
BRUISENDE BEVRIJDINGSDAG

De bezoekers aan de 42ste 
thema-jaarmarkt Hartemèrt worden 
meegezogen in de euforie van 
de bevrijdingsdagen nu 75 jaar 
geleden. Jaren van bezetting, 
angst, tirannie, beschietingen, 
veiligheid zoeken in schuilkelders, 
doden en gewonden, vernielde 
huizen en gebouwen, waren 
voorbij. De bevrijders werden 
uitbundig begroet. Schijndel en 

andere bevrijde steden en dorpen 
verwelkomden met opgelucht 
enthousiasme de soldaten die door 
de straten liepen of reden. De 
oorlog was voorbij. 
Onze nationale vlaggen begonnen 
te wapperen, de meisjes droegen 
weer oranje strikken in het haar 
en  de oranjegekleurde sjerpen 
verschenen weer in het straatbeeld. 
Vrolijkheid alom. 

Er klonk weer muziek, op de 
klanken van draaiorgels werd 
gedanst en gezongen, op een 
kleine kermis vermaakte zich 
de jeugd en knabbelde aan de 
dikke repen chocolade die door 
de bevrijders kwistig werden 
uitgedeeld.  Deze Hartemèrt haalt 
die roes van weleer voor één dag 
naar boven. 

Reeds tweemaal werd op 
Hartemèrt aandacht besteed aan 
de bevrijding, maar toen kreeg 
het militaire alle aandacht. Nu 
richt de jaarmarkt vol muziek, 
zang, straattheater, sport en 
spel, informatie, demonstratie 
en  negotie zich op de feestelijke 
ambiance. Van 10.00 tot 17.00 
uur wordt de bezoeker aan dit 
gratis toegankelijk evenement 
ondergedompeld in de ambiance 
van toen. Ouderen kunnen hun 
verhalen kwijt en de jongeren 
kunnen een duiken nemen in de 
historie.

Terug naar de tijd van de Andrew 
Sisters, de swingende klanken van 
de bigbands en de opzwepende 
tonen van de dixielandbands. 

Terug naar de liedjes van toen en 
toch hier en daar de voertuigen 
bekijken waarmee de bevrijders 
dorp en stad bevrijdden. Beelden 
van een verwoest dorp zal zeker 
indruk maken op de bezoekers. 
Men kan �aneren van terras tot 
terras en genieten van een koele 
dronk en van al hetgeen voorbij 
trekt.

Hartemèrt blikt terug naar die dag 
van vrijheid…
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JEUGD DEELT MEE IN
FEESTCARROUSEL

Sint Jorisplein 1
Postbus 76 - 5480 AB Schijndel

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

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 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. Je mag GRATIS 

instappen in deze attracties. Dus zondag  25 augustus op Hartemèrt 
een walhalla  voor de kids. 
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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!
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Van 09.00 - 20.00 uur.

ARNO & MON

voor heerlijke verse friet
en verse Thaise maaltijden

voor heerlijke verse friet
en verse Thaise maaltijden

GROOT TERRAS MET ZITPLAATSEN!

JAZZPERADOS TRAKTEREN OP 
BEVRIJDINGSDAG HARTEMERT

Ze zullen zeker op het parcours 
van deze Hartemèrt opvallen: niet 
alleen door hun oogverblindend 
groen van hun out�t, maar 
zeker daar hun aantrekkelijke 
en opzwepende klanken : de 
Jazzperados. 

Deze musici richten zich op de oude 
stijl jazz. Deze band is in 2004 
ontstaan als huisband van de toen 
opgerichte jazzclub in Etten-Leur. Wat 
de groep  bijzonder maakt is dat men 
speciaal ook een aantal nummers ten 
gehore brengt uit de Britse jazzhistorie. 
Het kenmerk van de Jazzperados is 
goede muziek, humorvolle teksten en 
een energiek optreden.

Op zondag 25 augustus kunnen we 
met deze dixielandband kennismaken 
op de 42ste Hartemèrt waar de 
muzikale heren laten horen dat ze van  
de bevrijdingspartij zijn. 
Ook in het buitenland zijn de 
Jazzperados uit Etten-Leur geen 
onbekenden. Zo zijn ze al twee maal 
op tournee geweest in Litouwen.

De Esperados bestaan uit: Arend 
Wegelin (trompet), 
Frank Nieuwenhuijzen (trombone), 
Huib Visser (klarinet en sax), Menno 
Bloemhof (banjo), 
Frits de Groot (wasboard) 
en Jan Heijnsdijk (souzafoon).

Blck Note Jazz Combo 
Voor Hartemèrt speelt Blck 
Note repertoire uit de jaren 
40 en 50 met uitstapjes 
naar de jaren 60. Populair 
in die tijd was natuurlijk 
Glenn Miller wiens muziek 
in Nederland gespeeld werd 
door o.a. the Dutch Swing 
College Band.

Deze band gaf hun eerste concert 
in de openlucht op Bevrijdingsdag 
5 mei 1945 in Den Haag.
Het was in die tijd ook al mode 
om thema’s uit revues en musicals 
te spelen en daar een eigen versie 
van te maken.
Improvisatie speelde destijds, 
maar ook nu bij deze band een 

grote rol in de muziek. Blck Note 
is samengesteld uit muzikanten uit 
3 verschillende bands waarmee 
saxofonist  en bandleider Paul van 
den Oever samenwerkt.
In deze samenstelling is dit 
optreden van dit combo op 
Hartemèrt ook een primeur.

Op verzoek speelt Blck Note uw 
favoriete Jazz Standard. Dus 
schroom niet.

Saxofoon Paul van den Oever
Toetsen Geert Hurenkamp (bb B-Flat)
Contrabas Bas Cooijmans (hbJAZzo)
Drums Patrick Eijdems (Fluczz & Rhythm)



 Spetterende swing en dansbare jazz van de groten uit de big band 
geschiedenis en hedendaagse arrangeurs. Dat is B-Flat, een frisse 
bigband waar de gezelligheid en het enthousiasme vanaf straalt!
Kom vooral eens kijken of luister eens naar ons en word net zo 
enthousiast als wij of neem contact op voor optredens of wat dan ook!
B-�at repeteert wekelijks op woensdagavond in de harmoniezaal van 
hotel, café en restaurant Boer Goossens in Den Dungen.
 
Nieuwsgierig? Kom gerust een keertje kijken!

Bigband B-Flat

BIG BAND SCHIJNDEL
VINTAGE SWING ORCHESTRA

Big Band Schijndel, opgericht 
in 1982, bestaat uit 20 
muzikanten uit voornamelijk 
Schijndel, ‘s-Hertogenbosch 
en omstreken die samen een 
volledige Big Band-formatie 
vormen. Big Band Schijndel 
staat bekend om haar 
verrassende en veelzijdige 
repertoire.
 
Zo presenteert Big Band Schijndel 
zich tegenwoordig als Vintage 
Swing Orchestra, waarbij het uiterlijk 
van de Big Band is aangepast aan 
het tijdperk waar het repertoire 
uit voortkomt (Glenn Miller, Count 
Basie, Duke Ellington). Maar ook 
wordt Big Band Schijndel gevraagd 
voor speciale themadagen, zoals 

bijvoorbeeld het bevrijdingsconcert, 
waarbij de Andrew Sisters (van nu) 
hun opwachting hebben gemaakt. 
Ten slotte speelt Big Band Schijndel 
ook een breed scala aan instrumentale 
arrangementen, zoals stukken van Bob 
Mintzer en Stan Kenton.
 
Big Band Schijndel staat sinds 
2001 onder leiding van dirigent 
Bas van Dun. 
 
Het gezicht van Big Band Schijndel is 
zangeres Lotte van der Heijden. 
Zij weet op verrassende wijze 
zowel de ‘old time classics’ als de 
hedendaagse popnummers op een 
swingende Big Band-wijze 
te presenteren. 
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Sleutels  
Sloten

Deurbeslag
IJzerwaren

Hoofdstraat 224 - 5481AL - Schijndel 
Tel: 073 3032784 

www.qluz.nl - balie@qluz.nl

voorheen Wiek de Laat

Van Tilburg mannenmode  Molenstraat 5-7   5482 GA Schijndel

Merels en Kerels  meezingkoor

Meezingkoor “Merels en Kerels” brengt naast een uitgebreid Nederlands 
repertoire, ook populaire Engelse- en Duitse liedjes uit de 60er - 70er jaren, die 
iedereen wel kent en dus gezellig kan meezingen.

Het koor treedt regelmatig op tijdens korenfestivals, in verzorgings- en 
verpleeghuizen en bij andere festiviteiten zoals de jaarlijkse Hartemèrt in 
Schijndel, het Komfestival in Rosmalen en bij speciale gelegenheden in de 
privésfeer. Merels en Kerels bestaat uit een aantal enthousiaste mannen en 
vrouwen die graag sfeer en gezelligheid brengen.

since 1989
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Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl
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Ontwerpstudio

Bedrijfsdrukwerk

Promotiedrukwerk

Geboortekaartjes 

Uitnodigingen

Onze liefde voor het druk-
werk en ontwerpen én het 
samenwerken met mensen 
komt in ons bedrijf bij elkaar. 
Bij ons staat een tevreden 
klant voorop. Elke bijzondere 
gebeurtenis is de aandacht 
waard. Of het nu gaat om 
het drukwerk voor uw eigen 
bedrijf, een geboorte, feest 
of een andere gelegenheid, 
wij maken graag tijd voor u!

DE PEGSTUKKEN 2-B - 5482 GC SCHIJNDEL - 073 549 21 55

INFO@EPADRUKKERIJ.NL - WWW.PAPIERVERSIERDERS.COM

The Old Swingband
The Old Swingband is een 16 mans  swingorkest uit het 
oostelijke deel van Brabant. Zoals de naam al aangeeft 
heeft dit orkest een voorkeur voor swingjazz uit de 
periode van 1930-1960.

Een gedeelte van hun repertoire uit de Nederlandse Swingtraditie: 
de muziek van de Ramblers en Skymasters heeft veel leuke 
swingnummers opgeleverd.

Een even belangrijk gedeelte van het repertoire is ingeruimd voor 
typische bigband nummers van oudere snit, maar wel eigentijds 
gearrangeerd.

Kortom: er is keus genoeg voor een middag lekkere swingmuziek 
op de Hartemèrt 2019.

Deze Jazzband is in 2016 
spontaan ontstaan toen een 
paar muzikanten,  die elkaar 
uit de muziekwereld kenden, 
op het idee kwamen om 
samen   “overdag “ gezellig 
muziek te gaan maken. Een 
volledige dixieland bezetting 
(allemaal 60+) was snel 
gevonden en het spontane idee 
werd heel snel werkelijkheid. 

Alle muzikanten hebben de nodige 
ervaring, elk op eigen gebied en 
vullen elkaar op een geweldige 
manier aan. Het toeval wilde dat 
deze 6 koppige bezetting bestaat uit 
personen die wonen in 3 gemeentes 
t.w. Schijndel – Veghel en  
Sint Oedenrode. 

Deze gemeentes waren op het  
moment van oprichting bezig met een 
fusie om te komen tot één gemeente 
namelijk Meierijstad. 
Ook het orkest was op dat moment 
bezig met een “muzikale fusie” 
vandaar de naam 
“JazzBand MeierijStad”. 

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk 
uit gevarieerde lekker in het gehoor 
liggende  Dixieland en Blues nummers 
zowel instrumentaal als met de 
nodige kleurrijke zangpartijen.

Als de situatie daarom vraagt willen 
we ook nog wel eens een lekkere 
meezinger spelen……………..

Gezelligheid staat voorop !

JazzBand MeierijStad

Hoofdstraat 138
5481 AJ Schijndel
www.steengoedkado.com
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De eerste ontmoeting met de Duitse bezetter vond 
plaats in de namiddag van zaterdag 11 mei 1940.
Rond vier uur reed de eerste Duitse soldaat per motor 
Schijndel binnen. 

Vanuit Veghel en Heeswijk marcheerden troepen met zwaar 
materiaal en kanonnen door Schijndel richting Sint – Oedenrode 
en Boxtel. In de Stationsstraat werd een dubbel woonhuis in brand 
geschoten en er kwam een projectiel neer in de buurt van de pomp 
aan de Hoofdstraat. Degene die zich met een �ets op straat kwam, 
was die meteen kwijt. Op 1e Pinksterdag, 12 mei 1940, begon 
de bevolking wel de ondervinden dat de Duitse troepen ook in 
Schijndel waren. In juli 1940 vielen er 5 bommen in het Lieseind 
die geen van allen explodeerden. Gedurende de zomervakantie 
kwamen honderden kinderen uit Rotterdam in Schijndel hun 
zomervakantie vieren  omdat dat tussen de puinhopen niet mogelijk 
was. Ook onze agrariërs ondervonden het oorlogsgebeuren. 
Ze keken even raar op, toen ze voor de geleverde melk aan de 
melkfabriek plotseling met Duitse geld werden uitbetaald maar dat 
werd al snel weer ongedaan gemaakt omdat de winkeliers gewoon 
met Hollands geld konden verkopen.

Begin van Tweede Wereldoorlog in Schijndel.

De Schijndelse vliegenier Antoon 
van Liempd werd in 1939 
opgeroepen voor militaire dienst 
vanwege oorlogsdreiging. Bij 
de opening van de nieuwe 
tribune van het sportpark van de 
voetbalvereniging “Schijndel” 
vloog Antoon boven het veld en 
wierp een bal naar beneden. Dit 
was voor die tijd een spectaculaire 
gebeurtenis in Schijndel. Antoon 
meldde zich vrijwillig aan voor een 
bombardementsvlucht maar werd 
na een noodlanding op 12 mei in 
de omgeving van de Grebbeberg, 
door de Duitsers doodgeschoten.  
Hij werd begraven op het militaire 
ereveld de Grebbeberg bij Rhenen. 
Jaren later werd Toon postuum 
gehuldigd met een onderscheiding 
van de Bronzen Leeuw.

Bron: Boek Het vliegveld Schijndel 
van Theo Jansen. 

Punten van 
herkenning langs 
het parcours 
van Hartemèrt.
Op het parcours van Hartemèrt 
treft u op diverse locaties grote 
fotodoeken aan met foto’s uit 
directe omgeving, van na de 
bevrijding. 

Deze foto’s komen allemaal uit het 
archief van de Heemkundekring 
Schijndel. 

Op
www.heemkundekringschijndel.nl
kunt  u er nog veel meer vinden. 

Foto gemeentehuis en kerk



Uit oorlogsdagboeken.
 Uit het dagboek van de “Eerwaarde Zusters” die in het ‘Moederhuis’ en 
in ‘Lidwina’ zo enorm veel voor Schijndel hebben gedaan.

“18 Sept. Vroeg in den namiddag bood de lucht ons hetzelfde schouwspel. 
Vliegmachines bij honderden, waarvan de meeste aan een stevige kabel ook nog een 
zweeftoestel meevoerden, die naar we later van inzittenden vernamen,
elk nog 5 à 6 piloten bevatten. En …. bovendien een opvouwbare kleine auto, waarmee 
heel wat Amerikanen uit de “gliders” (zoo worden de zweefvliegtuigen genoemd) zich 
bij een eventuele val bliksemsnel uit de voeten maken, voordat grijpgrage Duitse handen 
op het toneel verschijnen om hen in te rekenen. Zeven Amerikanen waren echter  niet 
zo ge¬lukkig, dat ze dit kunststuk konden volbrengen. Een werd al in den namiddag als 
dode hier binnengebracht, tegelijk met een Duitser, die als eerste slachtoffer op straat 
was gevallen. Broederlijk lag de robuuste, grote Canadees naast den schriele, Kleine 
Duitser in onze lijkenkamer: broederlijk werden ze ook in eenzelfde dubbel-lang graf op 
het Bosschwegse kerkhof te ruste gelegd. De volgende dag bracht men er nog twee bij. 
Tegen den avond brachten 5 Duitsers, geholpen door heren en dames van de E.H.B.O. 
6 gewonde Amerikanen als “krijgsgevangenen” in ons ziekenhuis. Een ervan had beide 
benen gebroken. Twee Duitsers bleven hier om de gevangenen te bewaken”.

PILOTENHULP.
“De pilotenhulp kwam eind 1943 op gang omdat vanaf die periode de 
Amerikanen en de Engelsen vrijwel dagelijks bombardementsvluchten op 
Duitsland gingen uitvoeren. Het merendeel van deze vliegtuigen vloog via 
Zuid-Nederland naar Duitsland. In Brabant was dan ook een vrij uitgebreid 
netwerk van hulpverlening opgebouwd. Immers ook de piloten die in noordelijke 
provincies neerkwamen en in de “Escape-line” gezet werden moesten altijd door 
Brabant heenkomen. De eerste piloot die in Schijndel terecht kwam was de enige 
overlevende van een zeskoppige bemanning. Hij was gewond aan hoofd en 
knie maar had zich in de vroege ochtenduren naar de kerk begeven waar hij via 
de achterdeur in de sacristie terecht kwam. Het was bij de geallieerden bekend 
dat heel veel geestelijken zich met het verzetswerk bezighielden”.

HET ONDERDUIKADRES
In oktober 1943 klopte dokter van Oppenraay bij een familie aan wetende dat 
hij hier openhartig kon spreken.
Hij vroeg aan de weduwe die daar met enkele zoons woonde of zij genegen 
was om onderdak te verlenen aan twee jonge mannen. De ene kwam uit 
Bilthoven en de andere uit Vlissingen. Beiden hadden weten te ontsnappen uit 
een kamp van de Arbeits-Einsatz. De weduwe stemde toe en beiden vonden 

”Moederhuis” zwaar beschadigt.

Vlees distributie bij slagerij Geerkens.

bij deze familie een gastvrij onderkomen. Enige tijd later stopte op het erf een 
auto waaruit twee Duitsers stapten. Een van de onderduikers zat juist aan tafel 
omdat er gegeten moest worden. Hij kon echter niet meer wegkomen en werd 
gevangen genomen.
                               
HET KELDERLEVEN
Vooral de laatste twee maanden van de gruwelijke oorlog leefde de hele 
gemeenschap van Schijndel onder
 de grond. Doordat velen huis en haard hadden moeten verlaten waren er 
enkele grotere concentraties van 
evacués en de overige verbleven in de eigen gemetselde kelders of hadden 
buiten in de tuin een grote kuil gegraven en deze afgedekt met hout, stro en 
zand. In de kelders van het Moederhuis vonden ruim 950 mensen onderdak, in 
de kelders van slagerij Geerkens bijna 400 en bij St. Lidwina bijna 700. Ook 
de kelders van het boterfabriek en de bierkelders bij de familie Swinkels waren 
propvol, evenals de wat grotere kelders bij diverse particulieren. Voor zover men 
nog in staat was om zelf het eten klaar te maken. 
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Foto: Soldaten bij het Lidwina.
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DE BEVRIJDING
Even mocht Schijndel proeven aan de bevrijding toen in 
de eerste dagen van de ‘Operatie Market Garden’ op 21 
september 1944 de Amerikanen Schijndel binnentrokken. De 
vreugde was evenwel van korte duur. De volgende morgen 
trokken ze zich terug en was Schijndel weldra weer in bezit 
van de Duitse troepen en begonnen voor de
inwoners bange weken waarin Schijndel het zwaar te 
verduren kreeg.

Gemeentehuis zwaar beschadigd.

Kerk Wijbosch

De maanden september en oktober 
1944 waren roemruchte en heftige 
maanden voor Schijndel. Op 
zondag 17 september 1944 werd 
Schijndel bij het oorlogsgeweld 
betrokken tijdens Operation Market 
Garden. Het Amerikaanse 501st 
Parachute Infantry Regiment (PIR), 
toegevoegd aan de 101st Airborne 
Division, werd op de Schijndel 
Heide (tegenwoordig de Vlagheide) 
en bij Kasteel Heeswijk gedropt om 
de bruggen bij Veghel te veroveren 
en de corridor tussen Veghel en Sint-
Oedenrode te beschermen. Hoewel 
Schijndel geen doel was tijdens 
Market Garden, werd het dorp een 
frontstad doordat de Duitsers
Schijndel gebruikten als uitvalbasis 
om Veghel en de corridor aan 
te vallen. Aan de bevrijding van 
Schijndel gingen weken vooraf 
van ernstige oorlogshandelingen, 
waardoor Schijndel veel heeft 
geleden en die worden aangeduid 
als de ‘Granaatweken’. 
Van 17 september tot 23 oktober 
1944 waren voor de Schijndelse 
bevolking een waren nachtmerrie. 
Er vielen tientallen doden en 
honderden gewonden; veel 
woonhuizen en andere gebouwen 
werden vernield. Onder deze 
omstandigheden werden daden van 
ware heldenmoed verricht, waaraan 
niet genoeg aandacht geschonken 
kan worden. In de nacht en ochtend 
van vrijdag 22 september werd er 

in Schijndel hard gevochten omdat 
de Amerikaanse parachutisten 
tevergeefs de Duitsers uit Schijndel 
wilden verdrijven. 
Er sneuvelden vier Amerikaanse 
parachutisten. Er vielen tientallen 
doden en honderden gewonden; 
veel woonhuizen en andere 
gebouwen werden vernield. 
 Onder deze omstandigheden 
werden daden van ware 
heldenmoed verricht, waaraan niet 
genoeg aandacht geschonken kan 
worden. 
Op 28 september 1944 werd het 
gemeentehuis in brand gestoken 
door de Duitsers en brandde het 
150 jaar oude gebouw volledig af 
en viel het kostbare archief ten prooi 
aan de vlammen. Tot op de dag 
van vandaag merken we het gemis 
van dat archief. Op 17 oktober 
1944 ging het klooster in Wijbosch 
ook in vlammen op.  Ook de kerk 
in Wijbosch kreeg te zwaar te 
verduren

De laatste nacht van de 
granaatweken.
In de nacht van 22 oktober 1944 
begon het gebulder. Tanks reden 
onafgebroken af en aan, doch 
toen dit rumoer bleef aanhouden 
en het rondgebazuinde bericht 
van: “morgen zijn ze hier” zijn 
indruk totaal verloren had, was 
het iedereen duidelijk, dat dit 
granaatvuur was. Het afschieten der 

projectielen was duidelijk te horen 
en de inslagen die kort daarop 
volgden, hadden een regelmaat 
alsof alle kanonnen der wereld het 
nu op Schijndel gemunt hadden. 
Zonder een ogenblik onderbreking 
duurde deze infernale verschrikking 
tot om ca. één uur de storm 
luwde en men in de kelders en 
schuilplaatsen verlicht adem haalde. 
Buiten was niets te zien dan een 
lichtgroen gekleurde mist, die met 
den nacht de verwoestingen aan het 
oog onttrok, terwijl het wolkendek 
fel verlicht werd door sterke 
zoeklichten.
Het bleef rustig tot 6 uur, toen het 
lieve leven van ‘s nachts weer 
begon. Het leek zelfs erger en 
vooral de bewoners van de kelders 
onder het Moederhuis, welk 
gebouw een der doelwitten van het 
tweede trommelvuur vormde, leek 
het of de wereld verging. Wederom 
werd er overal met klemmende 
aandrang gebeden en in angst 
en vreze wachtte men af, wat 
nu komen zou. De granaatregen 
bleef voort duren en veel wat 
de oorlogsstorm toe nu toe had 
gespaard, verpulverde onder de 
mokerslagen van de geallieerde 
artillerie. Vooral het centrum van 
het dorp moest het nu ontgelden, 
en naast het Moederhuis was het 
ook onze oude kerk e.o., die in 
het krieken van dezen Oktoberdag 
veel schade opliep. Twee uur 
lang, dus eens zolang als het 
nachtelijk trommelvuur, duurde deze 
verschrikking, maar toen hoorde 
de van angst en ontzetting haast 
verdoofde Schijndelaren, andere 
geluiden.
Dat was om 8 uur en spoedig 
daverden de tanks door Schijndel. 
Als een lopend vuurtje ging het 
rond en in een minimum van tijd 
was de Hoofdstraat omzoomd met 
een mensenmenigte, wier aantal 
zoo groot was, dat niemand 
had vermoed, dat zovelen nog 
in Schijndel waren gebleven. En 

tussen die verheugde mensen, 
waarop de sporen van de 
doorgestane ellende duidelijk 
te zien waren reden honderden 
tanks, jeeps en gevechtswagens, 
waarop en waarin de gebruinde 
en welgemoede mannen van de 
Highland en de Dessert-Rat-Division 
gezeten waren.
Nadat de mensen van hun 
verwondering over zoveel 
materiaal bekomen waren, barstte 
de vreugde los en de juichkreten 
der bevrijde Schijndelaren werden 
door de Britten naast hun, in den 
beginne zoo vreemd aandoende 
hoofdknik, overvloedig beantwoord 
met sigaretten en snoepgoed. 
Schijndel was dus bevrijd, bevrijd 
van Duitse bezetting, van roof 
en tirannie, maar bovenal van 
de beschieting die vooral in den 
laatsten nacht een zoo hevig 
karakter had aan¬genomen, dat 
velen al besloten hadden ons dorp 
te ver¬laten. 

Doch nogmaals moesten wij 
het ontgelden, want circa 12 
uur klinken boven het geraas 
der passerende tanks enkele 
granaatinslagen. De Duitsers 
bliezen den aftocht door enkele 
schoten op het fel omstreden 
Schijndel af te vuren en weer vielen 
er doodden op deze jubeldag, die 
daarnaast ook de laatste granaat 
over en in ons dorp bracht.
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Voor goed beleg op je broodje of een lekker stukje kaas moet je op de Boschweg zijn.
Wij verkopen onder andere Stompetorenkaas, de lekkerste kaas van Nederland,

Franse droge worst (in veel verschillende smaken) en natuurlijk nog veel ander lekkers.

KOM MAAR EENS LANGS OM TE PROEVEN!

 

Verse thee, ko�e, servies,
bonbons, cadeaus en meer.

  Hoofdstraat 106, Schijndel
  www.kopjesschijndel.nl
            Kopjes Schijndel
            Kopjes Schijndel

THERE FOR BOYS & GIRLSTHERE FOR BOYS & GIRLS

NU EEN 
RUGZAK

CADEAU!*

* Bij een minimale besteding van €70 op kids & teens artikelen

JC-AdvertentieHartemertkrant-92x124mm-Kids.indd   1 17-07-19   15:02

lage prijzen
eigen

tegelzetters

aanbiedingen
op de site
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In 2019 vieren we 75 jaar 
bevrijding die in Schijndel 
pas zijn beslag kreeg na 
de Granaatweken die 
weken duurden. Vanaf 
september a.s. gaat o.a. 
de Heemkundekring daar 
uitvoerig aandacht aan 
besteden. Iedereen in 
Meierijstad is dan van harte 
welkom.

 Allereest zal Frans Govers op 
9 september a.s.  in ’t Spectrum 
een lezing geven over zijn laatste 
boek over “Operation Market 
Garden september – oktober 
1944”. Hiervoor heeft hij bij onze 
heemkundekring veel onderzoek 
gedaan.
 Op 14 en 21 oktober a.s. 
zullen Dirk Paagman en Erwin 
Jansen in ’t Spectrum twee 
lezingen geven. De lezingen gaan 
over de bevrijdingsmaanden 
september en oktober 1944 
waarbij de 501 PIR en de 51st 
Highland Division ingezet werden 
om Schijndel te bevrijden. Dirk 
Paagman en Erwin Jansen zullen 
allebei andere aspecten van die 
bevrijdingsmaanden over het 
voetlicht brengen.
 Van 23 oktober tot en met 
27 oktober a.s. is er een grote 
tentoonstelling in ’t Spectrum 
waar veel fotomateriaal en 
heel bijzondere documenten en 
oorlogsrelicten, zoals parachutes, 
en dagboeken en brieven van 
buitenlandse militairen die hebben 
meegevochten om Schijndel te 
bevrijden. Veel komt uit onze 
collecties van o.a. Adrie Duffhues, 

Herdenking 75 jaar bevrijd in 2019
boek geschreven waarin aan de 
orde komen: hulp aan gezinnen 
van onderduikers, opvang van 
geallieerden, het onderbrengen 
van piloten en de rol van Stichting 
Lidwina. Het boek is te koop bij 
de heemkundekring.

De Granaatweken ten tijde van 
de WOII van heemkundeleden 
Ben Peters en Louis van Dijk in 
opdracht van de Heemkundekring 
Schijndel. Het boek gaat dus over 
de oorlogshandelingen van 17 
september tot 23 oktober 1944 
toen Schijndel eindelijk werd 
bevrijd.
Er zijn door verschillende 
Schijndelaren in die angstige 
dagen aangrijpende notities 
gemaakt, soms zelfs hele 
dagboeken geschreven. In het 
boek wordt uit die verhalen 
geciteerd met vermelding van de 
bronnen.

Film van Hens van Schie.
In 2014 heeft heemkundelid Hens 
van Schie een �lm gemaakt over 
de Granaatweken die tijdens 
Hartemèrt in het City-theater is 
vertoond.

Willem Wouters en Ben Peters. 
Er zal dan ook een documentaire 
vertoond worden met als titel 
“Ooggetuigen Granaatweken.” 
Daarin komen (oud)-inwoners aan 
het woord die de oorlog hebben 
meegemaakt en hun herinneringen 
zijn hierin verwerkt.
 Op 23 oktober 2019 zal er een 
of�ciële herdenking plaatsvinden 
in de Sint Servatiuskerk en 
een kranslegging bij de 
Herdenkingskapel op de Markt. 
Het Oranjecomité Schijndel heeft 
samen met de heemkundekring 
Schijndel met ondersteuning 
van de Dorpsraad Wijbosch 
en de wijkraad Plein, een zeer 
mooi programma samengesteld. 
Voorafgaand vindt er een de�lé 
plaats start in Wijbosch (met 
o.a. tanks, pantservoertuigen, 
reanactment, drums en Pipes 
bands) en vandaar naar de Markt 
in Schijndel trekt. De Dorpsraad 
Wijbosch en de wijkraad Plein 
zullen dan ook nog andere 
activiteiten organiseren maar 
dat zullen Ze zelf verder bekend 
maken.

De heemkundekring 
beschikt over diverse 
publicaties.
Het verzet in Schijndel tijdens 
de Duitse bezetting van S. van 
Berkum en F. Hartman.
Aan de hand van verklaringen 
van Frederik Woestenburg die 
van 1942 tot 1947 kapelaan 
was in Schijndel en intensief 
betrokken was bij het verzet tegen 
de bezetter hebben de heren 
van Berkum en Hartman dat 

Oorlogsdagboek Willy 
Doreleijers.
De Heemkundekring Schijndel is 
in 2018 in het bezit gekomen van 
een bijzonder oorlogsdagboek. 
Willy Doreleijers was toen 23 jaar 
en werkte 
op de gemeentesecretarie van 
Schijndel. Hij woonde toen in 
het pand wat nu bekend is als 
Hoofdstraat 160. Hij hield en 
dagboek bij van 17 september tot 
23 oktober 1944. 
Op de website van de 
Heemkundekring Schijndel zal 
vanaf 17 september dagelijks het 
verslag van Willy Doreleijers
over de gebeurtenissen 
gepubliceerd worden. www: 
heemkundekringschijndel.nl
 

Omdat de doorvoer van oorlogs-
materiaal van Antwerpen naar 
Arnhem heel belangrijk was, hadden 
de geallieerden grote behoefte aan 
vliegvelden die zo dicht mogelijk bij de 
linies lagen. Daarom verkende Colonel 
A.C.Shortt, de commandant van de 14 
Army Group Royal Engineers met de 
aan hem ondergeschikte commandant 
van de 24 Air�eld Construction Group 
Royal Engineers op 10 november 
1944 de omgeving van Vught en 
‘s-Hertogenbosch. Op zoek naar een 
nieuwe, tijdelijke airstrip bekeken zij 
tevens of de gronden van de Vlagheide 
tussen Schijndel en Eerde na grondverzet 
geschikt zouden zijn. Toen dit gebied ten 
zuiden van de spoorlijn Boxtel-Gennep 

inderdaad hun goedkeuring kreeg, 
voerden de twee genie-of�cieren al op 
13 november overleg met de 84 Group 
RAF om op deze plek tot de aanleg van 
een vliegveld te komen.

Om met meer dan 100 vliegtuigen te 
kunnen opereren moest men uitgaan van 
een startbaan van 5.000 bij 150 voet, 
dus ruwweg 1.525 bij 46 meter, daar 
waren 700 ton PBS, 1.000 ton SMT en 
5.000 ton PSP voor nodig. Een bedding 
onder de PSP vereiste bovendien nog 
circa 20.000 ton zand. 

Naast startbaan, rolbanen en andere 
verhardingen besloeg de totale 
oppervlakte ongeveer 200.000 m2.            

Het terrein werd geëgaliseerd en belegd 
met stalen platen waarin ronde gaten 
zaten, die aan de rand voorzien waren 
van haken en gleuven welke aan elkaar 
gehecht konden worden. Men had de 
beschikking over groot materiaal zoals 

bulldozers, kiepkarren, 
graafmachines, rupstrekkers, walsen en 
tractoren. Of�cieel had het vliegveld een 
Pierced Steel Planking (PSP) startbaan.

Bron: 
Boek Het vliegveld Schijndel door Theo Jansen.

Vliegveld Schijndel B85
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H e t  b r u i s t  I n  S c h i j n d e l !
Het centrum van Schijndel is het levendige hart van dit gezellige 

Brabantse dorp. Rondom het sfeervolle marktplein met de 

Glazen Boerderij liggen winkels, terrasjes, restaurants en cafés op 

loopafstand van elkaar.

Het hele jaar door worden er diverse 
evenementen georganiseerd, zoals 
de jaarlijkse Hartemèrt, Schijndel aan 
Zee, Kinderboulevard en Winterpark.

Kunstliefhebbers kunnen een bezoek 
brengen aan het Jan Heestershuis 
of via de Kunstroute meer dan 100 
creaties bewonderen.

Gratis & Toegankelijk
Een snelle kop koffie, een hapje 
eten of rondkijken in het gevarieerde 
aanbod voor winkelend publiek. In 
het Schijndelse centrum kan het 
allemaal! Het centrum is met de auto 
goed bereikbaar en biedt voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Van 
parkeergarage tot blauwe zone, 
altijd een fijne parkeerplaats dichtbij 
het centrum. En vanaf de gezellige 
terrasjes app jij jouw vrienden waar je 

bent, want overal in het centrum heb 
je toegang tot gratis wifi!

Ben je minder goed ter been? Of 
heb je een andere lichamelijke 
beperking? In Schijndel is dat geen 
probleem, want we proberen zoveel 
mogelijk rekening met jou te houden.

Over InSchijndel
www.InSchijndel.nl is dé plek 
waar je alle praktische informatie 
over toeristische en recreatieve 
activiteiten in Schijndel vindt. Het 
platform wordt ondersteund door 
de lokale horecaondernemers, 
winkeliers en toerisme & recreatie.

     E r  i s  z o v e e l 

t e  d o e n  i n     

   S c h i j n d e l !“

“

IN
SCHIJNDEL
H o r e c a   |   W i n k e l s   |   E v e n e m e n t e n

U
IT

A
G

E
N

D
A

door:
CITYMANAGEMENT
SCHIJNDEL en
HORECA 
SCHIJNDEL

IN
SCHIJNDEL

     E r  i s  z o v e e l      E r  i s  z o v e e l 

t e  d o e n  i n     t e  d o e n  i n     t e  d o e n  i n     

   S c h i j n d e l !   S c h i j n d e l !   S c h i j n d e l !““     E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l      E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l 

““     E r  i s  z o v e e l 

“     E r  i s  z o v e e l 

“

     E r  i s  z o v e e l 

“

“

     E r  i s  z o v e e l 

“

“
SEP
22

NOV
29

DEC
06

NOV
17

Kinderboulevard

Houd de InSchijndel uitloper of onze website in de gaten voor álle activiteiten in Schijndel.

Black Friday

Winterpark
winterparkschijndel.nl/agenda

Intocht Sinterklaas

www.in-schijndel.nl

     Z i e n  w e  j e     

   s n e l  i n

    S c h i j n d e l ?“

“
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Breuer Veranda´s
Nieuwe Molenheide 14 B, 5482 ZV Schijndel

073-5470332
www.breuerverandas.nl
info@breuerverandas.nl

Geopend
woensdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00

en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
 
 

Kom eens een kijkje
nemen in onze showroom!

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.

  Gespecialiseerd in: 
 
 

 Grafmonumenten, eigen 
ontwerp mogelijk 

 Urnenmonumenten 
 Urnen 
 Binnen en buitendorpels 
 Raamdorpels 
 Vensterbanken 

 
NATUURSTEENBEDRIJF  

  

Alles op het gebied van natuursteen  

Jos van Kasteren natuursteenbedrijf 
Madame Curieweg 11 
5482 TL Schijndel  
Telefoon: 073-5477449 

 info@josvankasterennatuursteen.nl    -     www.josvankasterennatuursteen.nl 

NAJOS VAN KASTEREN  

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud
AUTOSERVICE BV
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Gezellige winkels en gratis parkeren voor de deur

Ook tijdens Hartemèrt geopend!
Bent u een middag in Schijndel?  Loop dan beslist een rondje door de Molenstraat!
De Molenstraat en haar omgeving heeft gezellige winkels waar u zeker even een kijkje moet nemen. 

U doet er uw boodschappen of drinkt er een kop kof�e. Voor elk wat wils.

Kom ‘ns winkelen bij  Winkelgroep Zuid

U vindt er speciaalzaken van ondernemers met grote kennis 
van hun product. U kunt er bijvoorbeeld terecht voor:

• slot- en sleutelservice
• fotogra�e
• mode
• kof�e met een maatschappelijk hart
• slapen
• een prachtig boeket bloemen
• woningstoffering
• een heerlijke wijn
• drogisterij
• verf en behang

Winkelgroep ‘t Zuid is een winkelgroep waarin diverse winkeliers rondom de Molenstraat hun krachten bundelen. Persoonlijke 
service en aandacht voor de klant, dat is wat bij hen telt! Deze ondernemers bieden een aantrekkelijke omgeving, eigentijdse winkels  

met een gevarieerd aanbod voor het winkelend publiek. U vindt de winkels vanaf de Molenstraat tot aan de Hoofdstraat. 

Een vraag?
Neem gerust contact met ons op!
info@winkelgroepschijndelzuid.nl

Voor meer informatie:
WWW.WINKELGROEPSCHIJNDELZUID.NL
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PVC vloeren - Raamdecoratie - Gordijnen - Tapijt - Vinyl

Schijndel  |  073-5510681 
hoogzaadwonen.nl

Europalaan 42  |  5481 JG  
info@hoogzaadwonen.nl  |  www.

De glazenboerderij 1

5481 AV Schijndel

073 - 547 77 71

info@le-verre.nl

Rechterstraat 1

5281 BS Boxtel

T: 0411-724999

info@derechter.nu

Markt 4

5688 AJ Oirschot

0499-745471

info@dezwaan1623.nl

KOM HEERLIJK 
GENIETEN
OP EEN VAN 
ONZE LOKATIES

Alles op het gebied van automobiliteit!   www.josvanboxtel.nl

Al sinds 1954 hét vertrouwde adres in de regio voor uw auto 
Officieel dealer van topmerken Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi. Specialist in Kia en occasions van alle merken. 
Kom langs bij een van onze vestigingen in Middelrode, Oss of ‘s-Hertogenbosch. De koffie staat klaar!

KIA
SPECIALIST

JOS VAN BOXTEL GROEP

ERVAAR ONZE KRACHT
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OOG VOOR GENIETEN

FILMS

KINDEREN
DANS

MUZIEK

TONEEL

CABARET

HET THEATER SEIZOEN GAAT VAN 

START IN SPECTRUM PODIUM.

In het programma van Spectrum Podium vind je een grote diversiteit aan voorstellingen, verdeeld over verschillende 

categorieën. Of je nu een fi lm, toneelstuk of kindervoorstelling wilt bekijken, een avondje wilt lachen om cabaret 

of opti maal wilt genieten van dans of muziek; in het Schijndelse Spectrum Podium kan het allemaal. 

In samenwerking met theater De Blauwe Kei in Veghel en diverse Schijndelse instellingen serveren wij voor 

zowel jong als oud een gezonde porti e cultuur en vermaak.

KIJK OP  WWW.SPECTRUMPODIUM.NL  VOOR DE AGENDA,

INFORMATIE OVER DE VOORSTELLINGEN EN OM TE RESERVEREN.

Of meld je aan voor onze 
nieuwsbrief en we houden je op de hoogte 

van alle wetenwaardigheden over en het programma  
van Spectrum Podium in Schijndel.

Spectrum Podium
Steeg 9, 5482 WN Schijndel
T: 073 544 1441
info@spectrumpodium.nl
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SNS Schijndel  |  Hoofdstraat 109  |  5481 AD Schijndel

Pim van Zutven:  06-57591758  |  Pim.vanzutven@sns.nl

BEZOEK ONS TIJDENS HARTEMERT SCHIJNDEL AAN HOOFDSTRAAT 109!

SNS Schijndel  |  Hoofdstraat 109  |  5481 AD Schijndel

Pim van Zutven:  06-57591758  |  Pim.vanzutven@sns.nl

BEZOEK ONS TIJDENS DE HARTEMERT SCHIJNDEL AAN HOOFDSTRAAT 109!

Sanitair en Riooltechniek  -  www.flipvandijk.nl

   
 
 

 

 

 

Partschaal 50 stuks €40,- 
www.restaurantsimpel.com  Markt 16 Schijndel

wij zijn op zoek naar keuken hulp

Restaurant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 / 100 stuks €78,- / 150 stuks €115,- / 
www.restaurantsimpel.com  Markt 16 Schijndel  Tel:

ij zijn op zoek naar keuken hulp !!! 

Restaurant  sisisisimpelmpelmpelmpel  Schijndel 

/ 200 stuks €150,- 
Tel:0736892433 verkoop @stukbouw.nl

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
Borduren / Bedrukkenl
Bedrijfskleding

lBadges / emblemen
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vloer- en raamdecoratie
nacht- en ondermode

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

www.woonsfeerraaijmakers.nl

TIJDENS 
HARTEMERT IN 
ONZE KRAAM

50%
korting op :  

TAPIJT • PVC • GORDIJNEN • RAAMDECORATIE 
SHUTTERS • NACHT- EN ONDERMODE

Schĳndel • Hoofdstraat 65 
T. (073) 547 05 80

www.bakkerbart.nl

Warm bakje  
met een lekker 

gebakje gebakje 

3.75
Samen

Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het 
gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Private lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt 
aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. De Hyundai actie ‘SmartTech bonus + Smart Pack’ bestaat uit een maximaal voordeel van € 2.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10 Comfort met Smart Pack. De bedragen 
verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-06-2019 tot en met 30-06-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met 
andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht 
door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard 
uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op oostendorp.hyundai.nl 

Oostendorp Auto
Sigarenmakerstraat 1, ’s-Hertogenbosch, tel. 073 - 303 3800

Hyundai heeft een heel aantrekkelijke aanbieding voor u. De Hyundai i10 Comfort met een SmartTech bonus van wel € 1.500 en 
ook nog eens € 500 korting op een Smart Pack. Dat is maar liefst € 2.000 voordeel! U rijdt nu al in een Hyundai i10 met Smart Pack 
vanaf € 12.990! Uiteraard ook in combinatie met onze 50/50 deal en diverse inruilmogelijkheden. Profiteer nu en maak een proefrit. 
Kom verder.

Hyundai i10 Comfort + Smart Pack.
Nu met € 2.000 voordeel.
• Airconditioning 
• Cruise Control 
• Parkeersensoren achter 
• Navigatiesysteem

€ 229 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 48 mnd / 10.000 km/p.j.€ 12.990
Vanaf
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www.vanzoggelcatering.nl
Voor bestellingen, informatie over feesten en/of partijen 

kunt u contact met ons opnemen via: 
E: info@vanzoggelcatering.nl 

T: 073 – 594 20 85

Adresgegevens
Woud 1 - 5258 VK Berlicum

06 1683 2465
www.boleijdesign.nl
hboleij@boleijdesign.nl

Het is tijd voor een vormgever
die het anders doet, 
het is tijd voor 
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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 
�etsers zijn er een viertal bewaakte �etsenstallingen aan de rand van het parcours.

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

Met deskundig advies en voor ieder budget!

De grootste badkamer- en tegelspecialist van Zuid-Nederland!
•  Vloertegels
•  Wandtegels
•  Sanitair
•  Complete badkamers
•  Accessoires

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

Hoofdstraat 67A
5481 AB Schijndel

06 1188 0902
info@liexfashion.nl

is een gezellige
eetgelegenheid in Schijndel

U kunt hier terecht voor

een kopje koffie of thee met gebak,

een gezellige lunch of diner
 

Hoofdstraat 158, 5481AJ Schijndel
www.eigenwijs.net
tel: 073-6908056

Theatergroep Wildeman speelt 

‘Granaatweken’

In het kader van 75 jaar bevrijding brengt Theatergroep 
Wildeman voor de tweede keer ‘Granaatweken’ op 
de planken. Samen met regisseur Annet Huizing heeft 
Adri van den Brand ‘Granaatweken’ nieuw leven 
ingeblazen. Door een personage toe te voegen willen 
regisseur en schrijver de voorstelling nog dichter bij 
de jongere generatie brengen. ‘Granaatweken’ is 
gebaseerd op het gelijknamige boek van Louis van Dijk 
en Ben Peters. Adri van den Brand is een neef van Ben 
Peters en daarmee is de voorstelling ook een persoonlijk 
familieverhaal. Tevens spelen er enkele familieleden 
mee als acteur in de voorstelling. Zij mengen zich met 

acteurs uit Schijndel en de regio, die ieder hun eigen 
familieherinneringen met zich meebrengen over de 
Tweede Wereldoorlog. Samen brengen zij het verhaal 
van de ‘Granaatweken’ tot leven.

Het verhaal
2019: Sjaan is op vergevorderde leeftijd. Haar huis 
wordt leeg gehaald. Haar spullen ingepakt. Met hulp 
van haar dochter en kleinzoon, die het beter vinden dat 
ze naar een bejaardentehuis gaat. Tijdens het inpakken 
komen steeds meer herinneringen naar boven. Over de 
Tweede Wereldoorlog. Over de Granaatweken. Over 

de tijd die ze gedwongen in een schuilkelder heeft 
doorgebracht samen met haar familie.  Langzaam 
ontvouwt zich een familiegeheim. Lukt het Sjaan om 
het ware verhaal te vertellen? 

Kaartverkoop
Granaatweken is te zien op 31 oktober, 1,2,3,8,9 en 
10 november in ’t Spectrum in Schijndel. Kaarten zijn 
online te bestellen via www.granaatweken.nl of via 
VVV-kantoor Jan Heestershuis aan de Pompstraat 17 
of Tabaktief Jan van Roessel aan de Hoofdstraat 
95, beiden in Schijndel.
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Heijmans

immerwerken B.V.

Mgr vd Venstraat 23
5482EK Schijndel

073 –  549 44 99
06 – 5498 5661

arno@heijmanstimmerwerken.nl

verbouwing
renovatie
kozijnen / deuren
interieurs

Kloosterstraat 1  5481 BE  Schijndel Tel. 073-5493330
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BOSCHWEG 80

Gordijnen
Meubels

Interieuradvies
Verlichting

Vloeren
Raambekleding

Kunst

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

WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

EFC BRABANT
Elektrische Fiets Centrum

EFC BRABANT
Elektrische Fiets Centrum

Markt 13A 
5482NE Schijndel

Molendijk-Zuid 23B 
5482WZ Schijndel

verkoop@efcbrabant.nl
+31 73 203 2714

sales@lacros.nl
+31 73 203 2487

WWW.EFCBRABANT.NL

ELEKTRISCHE VOUWFIETSEN

WWW.LACROS.NL

Schijndel 25 Aug. 2019

Hoofdstraat 107 5481 AD Schijndel

LAATSTE DAG OPRUIMING !!!!!!

Werkgever vs Werknemer
Wij zorgen voor de juiste match
APS Personeelservices is een familiebedrijf en sinds 1987 expert op personeelsvraagstukken voor werkgever en werknemer. De 
juiste kandidaat op de juiste plek levert het beste resultaat. Kijk voor ons meest recente aanbod aan kandidaten of de laatste 
vacatures op onze website of loop eens binnen op onze vestiging in Nuenen , Son

www.apspersoneel.nl
 of Schijndel.

Molenstraat 11
5482 GA Schijndel
info@broodjeapart.nl

Kom langs voor een leuke, culinaire beleving!

www.broodjeapart.nl
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364 
dagen per jaar

open

EIJKEMANS
Hoofdstraat 121, Schijndel




