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36ste Hartemert brengt straatsfeer
van toen in alle toonaarden
Onder het motto “Hartemèrt Toonaangevend” presenteert de organisatiecommissie
bestaande uit vertegenwoordigers van Citymanagement Schijndel, winkeliersvereniging Hart van Schijndel en winkelgroep ’t
Zuid, Schijndelse horeca bijgestaan door
vele vrijwilligers de 36ste Hartemèrt op zondag 25 augustus van 10.00 tot 17.00 uur de
nostalgische straatsfeer van toen geluk nog
heel gewoon was en het dagelijkse leven
zich veelal op straat en aan de voordeur afspeelde, in het centrum van Schijndel. De
ingrediënten van de smaakmakers van toen
schilderen een bont palet van muziek, dans
en zang, sport, kunst en cultuur, demonstraties, voorlichting, speels straatvermaak
voor jong en oud en handel op het langgerekte, bruisende parcours van de Hoofd-

Colofon
Uitgegeven door:
Citymanagement Schijndel
Oplage: 47.500
Tekstredaktie: Thom Dissel
Projectcoördinatie: Ferry Tausch
Vormgeving, druk en verspreiding:
Van Helvoort Uitgeverij BV

straat, Markt, Kloosterstraat en Molenstraat
en dat alles afgewisseld door gezellige terrassen waar vanaf men het uiterst gevarieerde tafereel onder het genot van een
drankje en een hapje over zich heen kan laten komen. Deze editie van de thema-

jaarmarkt dompelt de bezoeker niet alleen
in een nostalgische ambiance, maar schuwt
het moderne ritme geenszins. De straat
wordt voor één dag teruggegeven aan de
moderne mens die zal ervaren dat de straat
van toen een levendig decor was voor eenie-

i.v.m. Hartemert

zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur
Collectie
Michael Kors

Collectie Bronzallure

LOKALE WEBWINKEL
* Ruim gesorteerd in klasiek
en modern op ± 350 m2
* Verkoop van alle
electrotechnische materialen
* Cadeau-artikelen
* Vrijdag koopavond
tot 20.00 uur
* ‘s Maandags gesloten

Tijdens Hartemert

10% korting
op de hele collectie

www.heerkensverlichting.nl

• Ruim gesorteerd in klassiek en modern op ± 350 m2
• Verkoop van alle elektrotechnische materialen
• Cadeauartikelen
• ’s maandags gesloten

Collectie
Ice Watch
Markt 5 - Schijndel - www.juwelier-bogert.nl

Elke dag vers!

Elke dag vers!

ien
ien
ste vlaa
ste vlaa
De lekker
De lekker
n via
le
len via
el
el
st
st
be
be
onlineKom naar
onlineBart voor
rt.nl
art.nlBakker

a
.bakkerb vlaaien,
de
.bakkerbbroodjes,
wwwlekkerste
wwwbelegde
Kom naar heerlijke
Bakker Bart
voor
warme
snacks en
de lekkerste
vlaaien,
belegde
broodjes,
brood!
Kom
naar
Bakker
voor
Kom
naarovenvers
BakkerBart
Bart
warme
snacks
en
deheerlijke
lekkerste
vlaaien,
belegde
broodjes,
de
lekkerste
vlaaien,
belegde
broodjes,
ovenvers brood!
heerlijkewarme
warmesnacks
snacks en
heerlijke
ovenversbrood!
brood!
ovenvers

Bakker Bart

Bakker Bart Hoofdstraat 65
Hoofdstraat 5481
65
AB Schijndel
5481 AB Schijndel
Tel:
(073)
547 05 80
Bakker
Bart
Tel: (073) 547Hoofdstraat
05 80
Fax:
(073)
De lekkerste
65 05 90
Bakker
Bart 547
Fax: (073) 547
05
90
5481 AB Schijndel De lekkerste
Hoofdstraat
65
Tel: (073) 547 05 80
5481
Schijndel
Fax:AB
(073)
547 05 90
De lekkerste

Tel: (073) 547 05 80
Fax: (073) 547 05 90

De lekkerste

www.heerkensverlichting.nl

der. De straat was één groot speel-, handelsen buurtdomein.
Laat u zich onderdompelen in de straat van
toen en nu! De Schijndelse Hartemèrt is gratis toegankelijk.
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Slenteren over Hartemert is
knipoog naar de lach en een traan
De jaarlijkse Hartemèrt wordt door de vele
bezoekers gezien als een afscheid van de zomer en een welkom voor het naderende najaar. Vakanties zijn achter de rug en de werkelijkheid van elke dag heeft zich
aangekondigd.
Die laatste zondag van augustus wordt gezien als een zondag van ontmoeting en vertier, genieten van attracties en van gezellige
terrassen met muziek en wellicht nog een
koopje op de kop tikken. Aan jong en oud
wordt gedacht. In de afgelopen jaren is het
parcours van Hartemèrt met de ”noordboulevard” richting Rabobank uitgebreid.
De flaneerader, Hoofdstraat, is een allee die
bol staat van handels- en vermaakactiviteiten. Het lint van kraampjes waar verkoop,
informatie, voorlichting en demonstraties
plaatsvinden wordt onderbroken door spots
waar men kan genieten van zang, show,
muziek, kunst, sport en cultuur.
Op de Hartemèrtallee laverend hoort en
voelt men het opzwepende ritme van de
slaginstrumenten van het slagwerkensemble en kan men gefascineerd kijken naar de
spectaculaire shows van de rollerclub Alico
die op de rolschaatsen in fraai gestoken kostuums uiterst gevarieerde optredens laat
zien.
De winkeldeuren staan uitnodigend open
en in diverse zaken kan men allerlei verrassingen tegenkomen. Zo wordt in het pand
waar het voormalige Caitlin was gevestigd
op deze zondag gestart met de Pop-Up Galerie die dan gedurende de komende vier tot

vijf weekenden voor publiek geopend zal
zijn. Zeven Schijndelse kunstenaars tonen

hier hun werk. Uiteraard zal de inmiddels
wereldbekende Glazen Boerderij veel be-

kijks trekken en ook hier optredens van diverse smartlapkoren.

Studio NoStress en RAMM Intensief
onder één dak met:

• BEWEGEN
• SPORTEN
• AFSLANKEN
• VACUSTEP
• POWERPLATE
• TFM WARMTE AFSLANK
• CABINES
• VOEDINGSSUPLEMENTEN

Albert Heijn

• GREEN-SWEET-STEVIA
• ZONNEBANK
• COLLAGEENBANK
• MAGNEETSIERADEN
• EPILEREN/HARSEN
• BROWNTANNING
• PROTEÏNEDIEET

Kom binnen kijken voor uw mogelijkheden en advies!!

Anja van de Zand & Riet v.d. Ekart

Molenstraat 20
Schijndel

Hoofdstraat 218 Schijndel
voor afspraak maken of info: (073) 65 60 708

Hoofdstraat 230
5481 AL Schijndel
Tel 073-5470212

4

Op markt sport van nu en kermis van weleer
pozen. Richting kerktoren kan men genieten
van muzikale en vocale klanken en vormt
de karaoke zeker een uitdaging. Een dj zorgt
voor de nodige entertainment.

Op de Markt achter de Glazen Boerderij
komt de kermis van weleer terug. Het is
vooral het domein van de jeugd. Hier kan
men weer kennismaken met die aloude
luchtschommels die van voren naar achteren de hoge lucht opzoeken. De pap’s en de
opa’s hebben daar zeker fraaie verhalen
over! Ronddraaien in de echte ouderwets
mallemolen en rondzweven in de zweefmolen. Een rit in het treintje dat over de rails
zijn weg zoekt is mooi meegenomen. De
markt is ook de plek waar het water een
voorname rol speelt.
Hier ligt de waterskibaan uitdagend te
wachten op jongens en meisjes met durf en
behendigheid. Dus je zwemspulletjes meebrengen is hier een aanrader. Er is een omkleedruimte beschikbaar. Ongetwijfeld
wordt het water regelmatig aangevuld met
de tranen die door de levensliedkoren uit de
traanklieren der bezoekers worden getrokken. Maar ook het tobbedansen zal voor
deelnemers een uitdaging zijn en voor de
nodige hilariteit en spetters zorgen. Ver-

maak door de deelnemers en voor de toeschouwers. Bekijk Schijndel en de verre omgeving in de bak van de grote kraan die tot

grote hoogte gaat. Neem camera dus mee en
schiet fraaie opnames. Terrassen en een dj
zorgen eveneens voor een aangenaam ver-

Dan terug naar de Hoofdstraat, richting
Bloemenkerkje, tegenover de Kloosterstraat,
alwaar Woudstra architecten een kunstzinnig paradijs creëert onder de naam Art @
Music. Een rustieke en kunstzinnige aanrader te midden van de hectische voort golvende stroom van bezoekers. Vlak in de
buurt uitnodigende terrassen met muzikale
optredens. We flaneren meer naar het zuiden en daar kan men met de nodige spanning de werkzaamheden zien die bepaalde
lieden met het kratstapelen vertonen. Lukt
het de gewenste hoogte bereiken of niet…
Halsbrekende toeren, aangemoedigd door
het publiek. Via terrassen met muzikale optredens en een paviljoen der tranentrekkers, langs het Jansenpark waar een bedrijf
allerlei mogelijkheden op sport- en kampeergebied laat zien richting Molenstraat.

Hippies kinderkleding
De winkel is weer geheel gevuld
met nieuwe collectie baby-, kinder-,
tiener- en positiemode.

Hippies kinderkleding

Winkel
metgevuld
De winkel
isgeheel
weergevuld
geheel
met nieuwe
collectie
baby-, kinder-,
NIEUWE
COLLECTIE
Baby-, kinder-,
tienerpositiemode en King Louie
tienerenenpositiemode.
Kom ook eens kijken naar onze geheel nieuwe OUTLETWINKEL
www.hippieskinderkleding.nl
Baby- kinder- tiener- en positiemode

Hoofdstraat 64, Schijndel. Tel. 073-5944174

50% KORTING!
50% korting!

OPop
DIVERSE
VAN:
diverseMODELLEN
modellen van:

www.hippieskinderkleding.nl
Baby- kinder- tiener- en positiemode

Hoofdstraat 64, Schijndel. Tel. 073-5944174

OP=OP
Markt 3 | Schijndel | www.sjop37.nl

OP=OP
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Zuidelijke Boulevard
Molenstraat nodigt uit
De één ziet de Molenstraat als het begin
van het langgerekte Hartemèrtparcours,
terwijl het voor de ander het einde is. Het
is maar van welke richting men het parcours opkomt. Naast de levendige handel
hier genieten en meezingen met diverse
smartlapkoren en de zuidelijke boule-

vard herbergt een gezellig terras waar
men volop kan genieten van diverse
dranken en smakelijke hapjes. Ook muziek zal hier niet ontbreken. Men kan dus
hier zeker een tijdje aangenaam verpozen.

Wij zijn
verbouwd!
Kom vanaf 21 augustus onze volledig
vernieuwde winkel bezichtigen en geniet van
onze spetterende openingsaanbiedingen!

Ook tijdens Hartemert zijn we gewoon open.
www.plus.nl

EIJKEMANS

Hoofdstraat 121, 5481 AD Schijndel
Tel.: (073) 5477842
@PLUSEijkemans
www.facebook.com/pluseijkemans

Ma. t/m wo. 8.00 - 20.00
Do. t/m vr. 8.00 - 21.00
Zaterdag
8.00 - 20.00
Zondag 12.00 - 18.00

6

Wervelende shows
Rollerclub Alico

Volop live entertainment
bij restaurant ‘La Pasta’
Op het podium achter de kerk voor restaurant La pasta zullen diverse zangers het Nederlandse lied ten gehore brengen o.a.,
Kees Caspers die vooral bekent is van het
Nederlandse lied. Kees treed op door heel
het land o.a. feestjes, entertainment,
show avonden enz. Kees is ook bekend
van de talentenjacht hier in Schijndel die
hij ieder jaar weer organiseert.
Ben van de Wal, bekend van de rock en
show band BB-Cool die voor deze speciale
dag ‘Hartemèrt’ ook het Nederlandse lied
gaat vertolken
Wim Schiks, uit Uden, het nieuwe opkomende talent in het Nederlandstalig cirquit zal zijn debuut maken in Schijndel en
hij gaat zeker proberen er een gezellige en
dolle boel van te maken.

wroom.

Ook het publiek kan van zich laten horen.
Voor diegene uit het publiek, die ook graag
het Nederlandse lied willen zingen zijn
natuurlijk ook van harte welkom bij ons
op het podium.
Dus mensen geef je op en verras je vrienden en familie met een spontaan optreden. Je kunt ook een mail sturen naar
info@la-pasta.nl met vermelding van je
naam, het nummer, artiest en hoe laat je
aanwezig bent, tevens kun je een boodschap er bij vermelden voor wie je het
nummer gaat zingen.

Last but not least.
Voor wie het mooiste en beste gezongen
heeft deze middag krijgt een diner bon
aangeboden door restaurant ‘La Pasta’

Zondag 25 augustus is Rollerclub Alico
weer van de partij, bij de traditionele
Schijndelse Hartemert.

Tijdens Hartemèrt geven wij u een bescheiden voorproefje van de Eindshow.
Kom kijken naar onze versie van Lady Gaga’s Pokerface, we gaan “Onder de Zee” rolschaatsen en worden live begeleid door het
zangduo Zus.

Wij presenteren u een serie, nieuwe choreografieën, speciaal gecreëerd voor Hartemert en voor onze Eindshow “Celebration”.
Dit jaar geen show met Kerst, maar in het
weekend van 14 & 15 december, in de nieuwe Zuideinderparkhal.

We zien u graag op 25 augustus, ter hoogte
van garage Fassbender. Tot dan !!

Kees caspers en Ben v.d, wal

Nu in de showroom.

Nu in de showroom.
Ambachtelijke schoenreparatie
schoenreparatie
Ambachtelijke
Ambachtelijke schoenreparatie
Sleutelservice - Naamplaten
Sleutelservice
Naamplaten
Sleutelservice -- Naamplaten
Lederwaren
Lederwaren
Lederwaren
Stomerij - paraplu‛s
Stomerij - paraplu‛s

Nu in de showroom.

De nieuwe Ford
Kuga.
De nieuwe
Ford Kuga.

Stomerij
- paraplu‛s
Hoofdstraat
66
Hoofdstraat 66
Schijndel
tel:073-5474991
Hoofdstraat
66
Schijndel tel:073-5474991

U rijdt de FORD KUGA al

De gestroomlijnde nieuwe Ford Kuga heeft een ruim interieur en is uitgerust met intelligente technologieën. Nieuw is de unieke Hands Free Tailgate, waarbij de achterklep van de kofferbak automatisch
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erbak automatisch
nog dynamischer dan voorheen. En om de komst van de nieuwe Kuga te vieren, kunt u tijdelijk profiteren
van een First Edition Pack voor 1.995,-. Dus kom naar de showroom en maak kennis met de Ford Kuga.
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Vugts Automobielbedrijf B.V.

OPEN: Ma-vr 08.30 - 17.30u • Za 08.30 - 12.00u

van der velden

Vugts Automobielbedrijf
B.V.
Duinweg
25, 5482 VR Schijndel • tel. 073-54 77 585

obielbedrijf B.V.

Schijndel: Plein 1944 nr. 11. Telefoon 073 - 549 23 52. www.fordvugts.nl

Schijndel: Plein 1944 nr. 11. Telefoon 073 - 549 23 52. www.fordvugts.nl
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Liederen vol weemoed van schijndelse bodem
zij zeker een dergelijk koor zouden kunnen
opstarten. Het idee werd geboren in het
toenmalige artiestencafé Amadeus. Snel
was een aantal enthousiaste dames bereid
om een koor op te richten, maar… het moest
een koor zijn met klasse. De kleding van de
dames, de dames kozen voor de naam
”PAARLEMOER”, moest cachet uitstralen.
De dames zijn immers lady’s en dat is ook
goed te zien aan hun zwarte kledij gecompleteerd met glinsterende sieraden en om de
kostbare kelen der dames een boa gedrapeerd. Dit gaf juist aan de tegenstelling van
de ”hogere klasse” tegenover de gewone
man. Maar ook de hogere klasse, hier een
knipoogje, werd gecharmeerd van het lied

Ome Jan

Dat het zingen van smartlappen of levensliederen erg in trek is bewijzen wel de vele
smartlapkoren die onder de meest aangrijpende namen het wel en wee van de gewone
man of vrouw bezingen. Met de regelmaat
van de klok worden zangbijeenkomsten georganiseerd waar veel belangstelling voor
is. Tegenwoordig schaamt men zich niet
meer als men aangeeft een levenslied best
mooi te vinden.
Ook Schijndel kent twee gerenommeerde
smartlapkoren die niet alleen optredens
verzorgen in eigen dorp, maar bekend zijn
tot ver in de omtrek en die regelmatig voor
zangoptredens worden gevraagd. Het zijn
echte sfeermakers die uiteraard niet op deze
themajaarmarkt van Hartemèrt mogen ontbreken. Ze voldoen precies aan het motto

”Toonaangevend.”
Zo hebben we het ”SMARTLAPPENKOOR
VAN OME JAN”. Vernoemd naar het oudlid,
wijlen Jantje Verhagen (Jantje de Keuning).
Tot vergevorderde leeftijd liet hij zijn stem
in het koor horen. Het koor groeide uit tot 24
zangers en 6 zangeressen begeleid door 2 accordeonisten. Dirigent Beer Pijnenburg hanteert niet alleen de fles met verve, maar zeker ook de dirigeerstok. Op diverse
zangbijeenkomsten is dit koor present. In
hun sjofele kleding alleen al wekken zij medelijden op van het publiek, laat staan als zij
met brok in de keel de levensliederen ten gehore brengen die door merg en been gaan.
Nadat in het begin van het optreden van het
Smartlappenkoor van Ome Jan plaatsvond,
vonden vele dames van de mannen dat ook

90% voorzien
van uitneembaar
voetbed

Hoofdstraat 107
Schijndel
tel.: 073-5477021

www.klerkxschoenen.nl
Steunzolen - voetbedden - orthopedische schoentechniek

Paarlemoer

van de straat. Paarlemoer is ook een groep
die graag gehoord en gezien wordt en regelmatig optredens moet verzorgen. De zangeressen van het gevoelige lied merken tijdens
hun optredens dat veel toehoorders die liederen weten te waarderen en zingen ze dan
ook uit volle borst mee. Nostalgie ten top!
Dit vrouwenkoor met zo’n veertig leden
wordt door accordeonmuziek van Annie van
Hoof begeleid. Dirigente is Annemarie
Smits. Laat u zich zeker door deze twee koren verleiden tot het meezingen van de liederen en slik daarna de emotie weg met een
slok uit een of ander glas. Beide koren hebben een home gevonden in café De Kikvorsch.
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Zangers en zangeressen
bezingen het leven
Op deze Hartemèrt zullen op diverse locaties smartlapkoren ook wel levensliedkoren
optreden. Wat ze allemaal gemeen hebben
is het feit dat al die leden van de koren plezier hebben in het zingen en door hun liederen mensen van alle leeftijden kunnen bekoren. Dat deze liederen en de optredens erg
gewaardeerd worden kan men zien aan de
vele korendagen, festivals en zangbijeenkomsten die worden georganiseerd. Ook in
bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen
kunnen de koren die dit genre zingen rekenen op een welgemeend welkom. Op diverse
evenementen zijn de koren welkome gasten.
Eén van die koren is het meezingkoor ”MERELS & KERELS” . Dit koor werd op 1 november 2009 in Den Bosch opgericht en telt momenteel een dertigtal leden. Uiteraard heeft
dit koor, dat elke week repeteert afwisselend op dinsdag en woensdag van 20.00 tot
22.00 uur in De Biechten in Rosmalen, een
uitgebreid Nederlands repertoire, maar ook
worden er Duitse en Engelstalige liedjes met
verve gezongen. Na afloop van een repetitie
is er tijd voor een borrel om het verdriet weg
te drinken. De dirigeerstok is in handen van
Elma Kleevens. Dit koor was reeds te beluisteren op Sint-Jansdag, De Bossche Liederentafel en Maritiem.
”GIMMESE SMART” vindt zijn notenhome in
zaal Verbruggen ofwel bij Jan en Toos De
Schuif in het landelijke Gemonde. Eén keer
per jaar presenteert het koor zich gedurende
een heel weekend in De Schuif en kan eenieder kennismaken en meezingen met de
smartlappen. Zo’n zeven keer per jaar zijn er
optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen, jaarmarkten en ander soort feestelijkheden. In 2005 vroegen Riek v.d. Berg en

Toos de Punder zich af waarom in het intieme en actieve Gemonde geen smartlappenkoor bestond. En ja hoor: een jaar later werd
het koor opgericht en telt nu liefst vijftig leden. Dirigent is Sjaak de Punder. Het koor
wordt begeleid door de accordeonist Peter
v.d. Donk en drummer Chris Smeters. Elke
woensdagavond wordt in De Schuif van
20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd.
Smartlappenkoor ”DE ROOISE DOMMELKLANKEN” uit Sint-Oedenrode bestaat uit
louter mannen en werd in 1998 door Frank
van Mierlo opgericht. De Dommelklanken
zijn op allerlei festivals, jaarmarkten en in
diverse tehuizen te beluisteren. De optredens zijn meerstemmig en de mannen weten met een mix van smart- en levenslieden
het publiek in het hart te raken. In 2005 is dit
koor bekroond met de Award van Bekaf; een
award waar men zeer trots op is vanwege
het feit dat de award is toegewezen voor het
promoten van het Nederlandstalige Smarten Levenslied. Repertoire? Van de Zangeres
zonder Naam tot Jantje Smit. Kom maar luisteren!

Molenstraat 11 Schijndel

Van Tilburg mannenmode Molenstraat 5-7 5482 GA Schijndel
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Dan een koor dat al meer dan vijftien jaar
bestaat: ”KOOR ZONDER NOTEN” . De 45
zangers en zangeressen worden begeleid
door twee accordeonisten, een gitariste en
de grote en kleine trom. In 1996 werd dit
koor door Cinta Ceelen opgericht en brengt
levens- tot zeemansliederen, van smartlap
tot hedendaagse meezingers. Gezelligheid
en kwaliteit staan hoog in het tranenvaandel van dit gezelligste koor van Uden en omstreken. De bijzondere uitstraling die deze
zangers en zangeressen tonen, slaat onmiddellijk over bij het publiek. Iedere maandagavond wordt er door deze vriendenclub onder leiding van dirigent Harry Hermkes
gerepeteerd in het stamcafé ’t Stulpke.
Eveneens uit Uden komt het gezelligheidskoor ”LE SOLEIL” in 2009 opgericht door Clarien en Léon Pook. Men heeft een uiterst gevarieerd repertoire: liedjes uit de jaren 60 tot
90, maar ook recente melodieën worden
door de stemmen vertolkt.

Ze zijn gekleed in stemmig zwart met een
sjaal in de kleuren van de Helvoirtse vlag:
blauw, geel, rood en zwart en dat alles gecompleteerd met accessoires in dezelfde
kleuren. We hebben het dan over het smartlappenkoor ” UT KAN WE LEIJE”. Liefst drie
accordeonisten en een gitarist zorgen voor
de begeleiding. De naam Ut kan we Leije is
ontleend aan het bekend Brabantse gezegde
dat men op diverse manieren kan interpreteren. Er wordt ook gezinspeeld op het riviertje de Leije dat op zijn lange loop ook
Helvoirt doorkruist. Zestig mannen en vrouwen onder leiding van de muzikale leider
Peter Bisselink haalt alle kwaliteiten die dit
koor herbergt naar boven. Ook dit koor
treedt met de regelmaat van de klok naar
buiten en is gast bij vele evenementen. Gemiddeld wordt er één keer in de maand deelgenomen aan festivals, uitwisselingen en
optredens bij evenementen en in tehuizen.

Ook kleine ensembles
weten van levenswanten
Niet allen grote koren zijn besmet met het
virus van het levenslied. Ook kleine groepen
weten van smartlapwanten. Eén daarvan is
de groep ”’T KUMT VANEIGES” uit het landelijke Berlicum. Het is een bekend en veel gevraagd groepje bestaande uit twee accordeonisten en zeven zangers. Opgericht in 1994
heeft dit ensemble in de jaren van het bestaan een grote regionale bekendheid weten te werven. Hoogtepunten waren wel een
tv-optreden bij Omroep Brabant TV en tournees door Canada in 2001 en 2005 waar men
veel succes onder de Nederlandse emigranten boekte.

De bekendheid leidde er toe dat het gerenommeerde bureau Jan Vis Producties BV de
groep vroeg een cd op te nemen. Na maanden hard werken werd deze aan het publiek
gepresenteerd.
Het repertoire is uitgebreid. Naast Nederlandstalige liedjes uit de jaren vijftig en zestig telt het repertoire ook liedjes met het
Brabantse dialect. Vrolijke droefenis met
smartlappen en Brabantse verhalen zijn
hier troef. Dat weet men op bruiloften, nostalgische markten, bij sportverenigingen,
KBO’s, regionale en lokale omroepen en in
verzorgingshuizen zeer te waarderen.

De Heerlijkheid
1/8
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De Portefullie van Tinusoome !

Een boekje vol met Brabantse spreuken,
rijmseltjes in dialect en ondeugende humor
en dat alles geillustreerd met verloren gewaande herinneringen maakt dit boekje een
topper voor de Brabant liefhebber.
Speciaal ter gelegenheid van Hartemèrt is
bij Blz.Alfabet en 101% LEUK dit boekje de
“Portefullie van Tinusoome” te verkrijgen
voor de speciale Hartemèrtprijs van € 2,95.
De inhoud van dit boekje waarvan de eerste
druk in 2009 het levenslicht zag sluit mooi
aan bij smartlappen die de diverse koren tijdens de Hartemèrt ten gehore zullen brengen. In de “Portefullie” zijn de Brabantse
spreuken samengebracht die niet pasten in
de boekjes Grutvaojers Skrifje, Grutmoejes
Plèkbuukske en Hiroom’s Bewaordeuske.
Boekjes die evenals de “Portefullie” bedacht,
geschreven en gemaakt werden door Piet
van Esch en Jan Veenman uit respectievelijk
Schijndel en Sint Michielsgestel. De ondeugende spreuken die overbleven werden ge-

bruikt in dit boekje. Ze verhalen, met Brabantse spreuken als leidraad, over de
wetenswaardigheden en kwajongensstreken van een groepje jonge mannen. Soms is
het hier en daar wel op het randje, zo van
kan het wel of net niet door d’n beugel. Maar
het Brabants leent zich uitstekend om de caféverhalen daarvan in bloemige doch, voor
de goede verstaander, heldere taal weer te
geven. Het zijn teksten om af en toe even
over na te denken, om nog eens even bij terug te denken, tom bij te lachen of tekst die
ontroert. Al met al een aanrader voor al die
van Brabanders en hun humor houdt.
Ook de andere boekjes van Piet van Esch
zullen tijdens de Hartemèrt bij Blz. Alfabet
en 101%LEUK verkrijgbaar zijn.

Hartemèrt-aktie
Geldig van 10 augustus t/m 25 augustus (Hartemèrt) 17.00 uur.

• Bij alle abonnementen vanaf 6 maanden
krijg je een stijlvolle sporttas cadeau
• Gedurende je abonnementsperiode
gratis thee / kofﬁe / cappuccino
• Gratis gebruik infrarood-cabine

SCHRIJF
NÚ IN!

Hartemèrt-aktie
Geldig van 10 augustus t/m 25 augustus (Hartemèrt) 17.00 uur.

Bij een jaarabonnement:

Schrijf je in voor minimaal 12 maanden, dan
ontvang je nog extra: een gratis maand onbeperkt
Yoga, Pilates of Personal Group Training!

•
•
•
•
•

Onze informatie-stand vind je bij de ingang van
Personal Flow in de Glazen Boerderij aan de zijde
van de kerk.

Kom in beweging met Personal Flow:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwangerschapsyoga/Pilates
PowerYoga
HathaYoga
Critical Alignment Yoga
Aerial Yoga
HormoonYoga
Pilates
Back in Shape (na je bevalling)
Shantala Babymassage
Slank&Fit
Personal Training
Qi Gong

Maar ook o.a.: Osteopathie, Diëtist,
Mental Coaching, Fysiotherapie,
Sensi-therapie en Massage.
Ook zij hebben mooie aanbiedingen
voor u tijdens Hartemèrt.

NIEUW:

Ontvang 10% korting
op je abonnement met
de Vivent-voordeelpas!

De Glazen Boerderij 20 • 5481 AV Schijndel • T: 073 - 822 48 71 • E: info@personal-flow.nl • www.personal-flow.nl

Ontvang je een extra GRATIS maand onbeperkt sporten
Betaal je geen inschrijfgeld á € 25,00
Ontvang je een t-shirt of een stijlvolle sporttas t.w.v. € 24,95
Gratis persoonlijke intake (90 minuten)
Gratis ﬁttest (90 minuten)

Bij een abonnement voor een half jaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitness
Spinning
RPM
BodyPump
Xco indoor
Zumba
Streetdance voor
alle leeftijden
kidsdance vanaf 3 jaar
Steps
Bootcamp
Xco outdoor
Pilates
Yoga, 55+lessen
BodyShape
Core-training

•
•
•
•

Betaal je geen inschrijfgeld á € 25,00
Ontvang je een t-shirt of een stijlvolle sporttas t.w.v. € 24,95
Gratis persoonlijke intake (90 minuten)
Gratis ﬁttest (90 minuten)

Je vindt onze stand tijdens Hartemèrt bij de Glazen Boerderij in de Hoofdstraat.
Voor meer informatie, lesschema’s en openingstijden: www.mangofitness.nl

Nieuw: Ontvang 10% korting op je abonnement met de Vivent-voordeelpas!
Heidebloemstraat 23 | 5482 ZA Schijndel | Tel: 073 - 547 81 52 | info@mangofitness.nl | www.mangofitness.nl
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“ Iedere €1,- is
”
€1,20 waard
Op honderde artikelen tijdens
de Hartemèrt in Schijndel op 25 augustus
(Met uitzondering van computer artikelen)
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ENERGIEKLASSE A

ENERGIEKLASSE A+++

259,SALORA service gaat verder:
Onze
Na verrekening korting:
LED TV
32LED8100C
• HDMI, USB en scart-aansluiting
• Ci gecertificeert: Ziggo en UPC
297557

215,

83

AEG
WASMACHINE
LAVAMAT-BELLA 125
• Laadvermogen 7.0 kg
• 1400 toeren
• Startuitstel
290376

Onze service gaat verder:
• Eerlijk advies op maat

• Groot assortiment A-merken

• Doorlopende productdemonstraties

• Gratis retour nemen oude apparaat

• Vakkundige installatie

• Eigen Technische Dienst

• Ervaren inbouwteam

• Erkend installateur

Schijndel Hoofdstraat 90
Vrijdag koopavond

www.harensesmid.nl

779,-

Na verrekening korting:

649,

18
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NIEUW!!!
DE EERSTE ECHT GOED
REINIGBARE MUURVERF

20% KORTING

Vrijwel alle vlekken op deze muurverf zijn onzichtbaar
te verwijderen met water en een doek. Hardnekkige
vlekken zoals wijn-, ketchup- en koffievlekken zijn
met Sigmapearl cleaner te verwijderen.

Kom naar onze winkel voor een demonstratie.

De Pegstukken 2, 5482 GC Schijndel, Tel.: 073 - 549 87 34, www.twanvissersverfenwand.nl
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Bij Scouting Schijndel
stroop je de mouwen op!

In de onmiddellijke nabijheid van het uitgestrekte Hartemèrtparcours ligt een
groot aantal parkeerplaatsen. Achter de
HEMA is zelfs een overdekte parkeergarage. Vanaf de parkeerplaatsen staat men
binnen enkele minuten op het parcours.
Parkeren is gratis al vragen de scoutingleden die de parkeerplaatsen en de voertuigen in de gaten houden aan de bezoekers

een vrijwillige bijdrage. Van de opbrengst
kunnen de diverse speltakken van Scouting Schijndel iets extra’s voor de leden
doen. De Hartemèrt met de fiets, brommer
of scooter bezoeken is aan te raden. Om te
weten waar de parkeerplaatsen precies liggen, kan men het overzichtskaartje raadplegen.

de speltak, Blauwe Scouts, die geheel ingericht is om ook kinderen met een verstandelijke beperking te laten genieten wat scouting
te bieden heeft. Gekwalificeerde leiding is
broodnodig en een noodzakelijkheid. Wat
men hier als leidinggevende allemaal opsteekt kan bijvoorbeeld in de opleiding en/of
beroep van pas komen. Scouting Schijndel is
groeps, regionaal en landelijk georganiseerd.
In het vaandel van Scouting Schijndel staat
hulpvaardigheid met hoofdletters geschreven. Help een ander als die om hulp vraagt.
Ook op Hartemèrt kom je de leden in uniform
tegen op de diverse parkeerplaatsen. Men
verricht bij een aantal evenementen hand- en
spandiensten.
Informatie over Scouting Schijndel is te vinden op de website www.scoutingschijndel.nl .

ELECTROWORLD
SCHIJNDEL

Scouting is de grootste jongerenvereniging
van ons land. Koningin Maxima is beschermvrouwe. Schijndel kent een grote afdeling
waar veel kinderen met hun leiding wekelijks
een aangename en leerzame tijd door brengen. Daarnaast zijn er weekenden waarin van
alles wordt ondernomen, aangepast aan elke
speltak, en dan zijn er uiteraard de zomerkampen waar iedereen naar uitkijkt. Scouting
is veel meer dan kompas- en kaartlezen, knopen leggen, kampvuur aanleggen en morstekens leren. In deze moderne tijd is scouting
een organisatie waar jongens en meisjes worden uitgedaagd om allerlei ontspannende,
leerzame en avontuurlijke activiteiten gezamenlijk te ondernemen. De moderne communicatiemiddelen worden niet geschuwd.
Scouting staat open voor ieder kind. Zo is er

Volop parkeergelegenheid

Tijdens
Hartemèrt
de kraam,
Tijdens
Hartemèrt
op deop
kraam,
in onze
winkel!!!
en en
in onze
winkel!!!

* Op geselecteerde producten
* Op geselecteerde producten

Kloosterstraat 1 5481 BE Schijndel Tel. 073-5493330
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Meezingers en zakdoektrekkers van toen en nu
Ach, wie kent ze niet en wie heeft ze nooit
meegezongen en zingt ze nog mee! Liederen
als Huilen is voor jou te laat, Hoor je het ruisen der golven, Aan het strand stil en verlaten, Veel bittere tranen, Vluchten kan niet
meer, Zou het erg zijn lieve opa, Aan de
grens van de Duitse heuvelen, Als de klok
van Arnemuiden, De heilsoldaat, Niemand
laat zijn eigen kind alleen, De vlieger en ga
zo maar door. De smartlap en levenslied
kennen een breed scala aan onderwerpen
die stuk voor stuk het gemoed beroeren en
de emoties uit het hart scheuren. Tranen
worden weggeslikt en de zakdoeken maken
overuren. We laten op deze Hartemèrt het
gekrakeel over de mening is het nou een
smartlap of levenslied achterwege. Zeker is
dat jaren geleden de smartlap geboycot
werd door diverse omroepen en samenstellers van radio- en televisieprogramma’s.
De smartlap vond men minderwaardig,
goed voor de mindere arbeidsklasse. Geen
hoge sociale klasse. De grote Franse zangeres Edith Piaff werd door de culturele elite
klasse ordinair gevonden en cabaretkenner
Wim Ibo had voor de smartlap geen goed
woord over. Maar kunstenaars, auteurs, studenten etc. gingen zich afzetten tegen die
zogenaamd hoge cultuur. Het levenslied
stond en staat dicht bij de mens, dicht bij het
dagelijkse leven. Het roept sentiment op en
daar is niets mis mee. Wat is er mis met ontroering? Niets toch! De liederen en ballades
uit de Middeleeuwen zitten vol sentiment en
stonden en staan nog op de literatuurlijsten.
Voor de oorlog had men al dergelijke liederen die met groot succes vertolkt werden
door artiesten als Pisuisse, Lou Bandy, Willy
Derby en Kees Pruis. Na de oorlog waren er
namen als die van Willy Arberti, Max van
Praag, de Straatzangers. En toen kwam Joh-

nny Hoes met aan zijn zijde de Zangeres
zonder Naam.
Wie kent niet de televisie-uitzending van de
schrijver Gerard van het Reve die de Zangeres zonder Naam liet optreden en zijn bewondering voor haar niet onder stoelen en
banken stak.
Van het Reve noemde zich dan ook een
volksschrijver.
Kenner van de smartlap en levenslied
Jacques Klöters schrijft in zijn boek ”Huilen
is voor jou te laat” : ”Thema’s van de smartlappen liggen vaak diep verankerd in onze
cultuur. Ze zijn net als sprookjes en sagen
dragers van universele verlangens en angsten. Misschien huilen we wel gemakkelijker
om het leed dat een ander is overkomen en
waarvan we ons kunnen voorstellen dat het
ons zou kunnen overkomen, dan om ons eigen leed.” Helmuth Plessner schrijft in zijn
boek ”Lachen en wenen”: ”We huilen niet alleen van smart, maar meer nog om de
smart.”
Het dagelijkse leven is een kweekvijver voor
het levenslied. Vroeger trokken zangers al
door de straten en zongen liederen over
moord, rampen. oorlog, moederliefde, dood
en vaders die aan de drank waren met alle
gevolgen van dien. Liederen over de zee en
het zeemansleven, soldatenleed, scheidingen, onrecht en het leed van het ouder worden, worden volop gezongen.
Achter vele levensliederen en smartlappen
zitten namen als die van Louis Davids, Tom
Erich, Harry de Groot, Stan Haag, André Hazes, Ad Kraamer, Pierre Kartner, Annie M. G.
Schmidt om er enkele te noemen.
De oude ambiance, volop nostalgie, waarin
de smartlap van toen werd gezongen keert
terug op deze 36ste Hartemèrt. Liefst twaalf
smartlapkoren zullen de liederen van wee-

moed, lichte droefheid, huilen van verlangen en zwaarmoedigheid maar ook van blijheid op diverse locaties op het parcours ten
gehore brengen. Laat u zich gerust meeslepen en geneert u niet voor het wegpinken
van een traan en zing zonder gene met volle
borst mee. Een smartlap of levenslied is niet
minderwaardig. Val niet over het taalgebruik, maar voel waar het lied over gaat.
Zing mee met het lied dat Pierre Kartner
schreef voor Corry en de Rekels: ”Huilen is
voor jou te laat, ik kom niet meer; Wacht
maar niet op mij, het is de laatste keer; Dat
je mij bedrogen hebt, het is te laat: want
mijn liefde voor jou, dat is nu toch enkel
haat”.
Zorg voor een extra zakdoek als u de gevoelens de vrije loop laat. Niemand zal er raar
van op kijken als u de kijkers droog wrijft…

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL
TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48
INFO@WOONWINKELSCHIJNDEL.NL
WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

MUTSAARS BIKES
EUROPALAAN 79
SCHIJNDEL

Hartemert aanbiedingen
Gazelle exclusief dealer

15% tot 25% KORTING
op voorraad fietsen
Race en ATB specialist

20% tot 50% KORTING
op fietskleding - schoenen - helmen

Exclusief dealer van: Colnago – Bianchi – Museuw – Pinarello –
Bulls – Sensa - Gianni Motta - Fondriest.

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

ACTIE!
20 %
KORTING

op een 3 motorige
fitform fauteuil
Al onze stoelen worden
op maat gemaakt
en werken op 3 motoren
met een speciale druk
ontlastende functie,
de kanteling.
Sta op hulp mogelijk.
Actie geldt tot zondag

25 augustus

Hoofdstraat 7B
5481 AA Schijndel
073-549 3518

www.grinsvenscooters.nl

ZITTEN • SLAPEN • HULPMIDDELEN
HOOFDSTRAAT 127 SCHIJNDEL (073) 547 52 78

Seniorenwinkel

info@seniorenwinkel.nl
www.seniorenwinkel.nl
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Toonaangevend Schijndel

Een bezoek meer dan waard!
brengen aan Schijndel worden hier
enkele bijzondere locaties beschreven
waar Schijndel trots op is:

De Glazen Boerderij
De Glazen Boerderij, van architect Winy
Maas (MVRDV), is sinds 17 januari 2013 geopend. Het is een multifunctioneel gebouw
op het centrale marktplein van Schijndel;
een uitvergrote (1.6 keer groter), gemiddelde Schijndelse boerderij in glas. Dit marktgebouw met een totaal oppervlak van 1.600
m2 bevat winkels, een restaurant, een IJscafé, kantoren en een wellness centrum.

Vroeger hoorde je Schijndelaren onder elkaar wel eens zeggen: “Schijndel, wat is
daar nou te beleven!”. Dit hoeven ze zich
niet meer af te vragen, want Schijndel
heeft zich de laatste jaren op veel gebied
ontwikkeld en zeker ook op het recreatieve
en toeristische vlak.
Misschien denkt u in de eerste instantie
niet direct aan Schijndel als u een dagje uit
plant, maar Schijndel zal u aangenaam
verrassen.
Schijndel heeft veel te bieden op het gebied
van kunst en cultuur, natuur en landschap
én architectuur. Kunst en cultuur staan
hoog in het vaandel binnen de gemeente.
Naast fraaie kunstwerken in het dorp, de
diverse ateliers, Museum Jan Heestershuis

is het culturele aanbod zeer divers. Van
Paaspop, Pleinpop, de Promconcerenten
van Harmonie St. Cecillia tot de voorstellingen van de lokale toneelvereniging.
Schijndel ligt in het nationale landschap
‘Het Groene Woud’ tussen de natuurgebieden Wijboschbroek, Smaldonk en De Geelders met uitstekende wandel- en fietsgelegenheden en bezienswaardigheden zoals
Schaapskooi Schijndel en Heempark De
Blekert.
En sinds januari van dit jaar staat op de
Markt een gebouw dat bezoekers trekt uit
heel Nederland en zelfs het buitenland; De
Glazen Boerderij.
Om u te verleiden om eens een bezoek te

Bent u nieuwsgierig naar het verhaal achter De Glazen Boerderij, dan heeft u nog tot
en met 15 september de mogelijkheid om
de tentoonstelling WAAR?! in het Museum
Jan Heestershuis te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal over de totstandkoming van De Glazen Boerderij.
Zondag 15 september om 14.00 uur wordt
een rondleiding in en rondom De Glazen
Boerderij georganiseerd voor individuele
deelnemers. Omdat het de laatste dag van
de tentoonstelling is én omdat het Open
Monumentendag is kunt u zich hier gratis
voor aanmelden. Er kunnen maar 17 personen deelnemen, dus reserveren is aan te
raden. Dit kan bij VVV Schijndel.

over de totstandkoming van de Glazen
Boerderij, over het printproces, de leuke
details die te vinden zijn op de glazen panelen en welke creatieve foefjes de fotograaf, Frank van de Salm, heeft toegepast
in de print. En waarom is de boerderij 1,6
keer zo groot als een gemiddelde Schijndelse boerderij? Daarna vertrekt de groep,
met de gids, naar de Markt om De Glazen
Boerderij nader te bekijken. Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.
vvvschijndel.nl en www.deglazenboerderij.com

Arrangement ‘De Glazen Boerderij’
Ná 15 september is het mogelijk om met
een groep het arrangement ‘De Glazen
Boerderij’ te boeken. In het Museum Jan
Heestershuis vertelt een gids u , aan de
hand van een power point presentatie,
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Museum Jan Heestershuis
Vanaf 29 september t/m 31 december 2013
is in het Museum Jan Heestershuis een
overzichtstentoonstelling te zien van Henriëtte Pessers (1899-1986). Het museum
toont portretten, (bloem)stillevens en
landschappen uit de verschillende periodes in haar levenIn deze tentoonstellingsperiode is in een deel van het woonhuis
werk te zien van de Schijndelse kunstenaars Jan Heesters en Dorus van Oorschot.
In de beeldentuin zal werk van Hans van
Eerd te zien zijn.
Gratis toegang tijdens open monumentendag
Tot en met 15 september is in het museum
nog de tentoonstelling WAAR?! Over de
Glazen Boerderij te zien. In de tuin zijn foto’s van Schijndel te zien, gemaakt door
Niels Stomps. Op zondag 15 september,
Open Monumentendag, is het museum gratis geopend. Fotograaf Niels Stomps geeft
om 15.30 uur een rondleiding langs zijn
werk. Ook zal hij zijn werkwijze demonstreren, o.a. het maken van foto’s in vogelperspectief met een telescoopstok.
Gesloten
Vanaf 16 t/m 22 september is het museum
gesloten in verband met een grote schoonmaak en de inrichting van de nieuwe tentoonstelling. Buiten deze week zijn de openingstijden: di. t/m zo. 13.00 tot 17.00 uur.

De VVV is alleen op dinsdag 17 september
gesloten.
Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17,
Schijndel, I: www.schijndel.nl/museum.

De Schaapskooi Schijndel
In het Wijboschbroek vindt u aan de Martemanshurk de Schaapskooi Schijndel. De
schaapskooi is eigendom van de Stichting
Oude Inheemse Rassen in het Schijndels
Landschap. De schaapskooi herbergt de
schaapskudde van het Wijboschbroek.
Sinds 1990 trekt weer een herder met kudde door het natuurgebied Wijboschbroek.
U kunt bij de Schaapskooi Schijndel verschillende arrangementen boeken:
- Demonstraties schapen drijven en uitleg
over schapen
- Op bezoek bij de herder en zijn kudde
- Lezing op locatie in bezoekerscentrum
- Wandeling met een Meierijgids in het Wijboschbroek en Smaldonk
- Wandeling rondom de schaapskooi met
gids
De Schaapskooi is elke dag (behalve op
maandag) van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Schaapskooi Schijndel, Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel. I: www.
schaapskooischijndel.nl

Foto Peter van den Brakencentrum, Sterksel

Sint Jorisplein 1
Postbus 76, 5480 AB Schijndel
Telefoon 073-5492570 Fax 073-5498875
info@vankruijsdijknotarissen.nl
www.vankruijsdijknotarissen.nl
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Kunst in de openbare ruimte
vvvschijndel.nl

Heempark De Blekert

De gemeente Schijndel heeft in de loop der
jaren een zeer bijzondere kunstcollectie opgebouwd. Een gevarieerde route leidt u door
Schijndel. Wandelend of fietsend van beeld
naar beeld ervaart u een samenspel van
kunst en ruimte. Inmiddels zijn in Schijndel
meer dan 100 beelden te bezichtigen. Een
aantal kunstwerken ‘vertelt’ de geschiedenis
van Schijndel. De kunstvormen variëren van
traditioneel tot modern.
Boekje ‘Beeldspraak’
In 2012 is het boekje ‘Beeldspraak, kunst in
de openbare ruimte in Schijndel’ uitgebracht.
Hierin staan alle kunstwerken afgebeeld met
een foto en aangevuld met een korte beschrijving. Dit boekje inclusief plattegrond is
te koop voor € 7,95 bij VVV Schijndel. De plattegrond is ook los verkrijgbaar voor € 1,--.
Hierop staan 4 routesuggesties vermeld om
te wandelen of te fietsen.
Wandeling onder leiding van een gids
Het is mogelijk om een wandeling langs een
deel van de beelden te maken o.l.v. een gids.
Regelmatig worden wandelingen georganiseerd voor individuele deelnemers, maar u
kunt ook op een door u te bepalen datum een
wandeling boeken. U kunt hiervoor contact
opnemen met VVV Schijndel. I: www.

Het Heempark is een landschappentuin, met
als hoofddoel het onder de aandacht brengen
van het Schijndels landschap.
In de Blekert komen planten en dieren voor,
die je zelden aantreft in het buitengebied.
Door voorrang te geven aan levensomstandigheden van flora en fauna, ontstaat er een
eigen ecosysteem.
Het Heempark is tevens de kraamkamer van
de kamsalamander, het levende visitekaartje
van de Blekert.
Vleermuizenkelder
In 2011 werd de vleermuizenkelder, een
250m3 grote imitatie-grot, waarin de vleermuizen kunnen overwinteren, geopend, om
meteen weer voor publiek te worden gesloten. Want vleermuizen houden niet van pottenkijkers ....
Er is voor het publiek wèl een manier gevonden om het wel en wee van de vleermuizen
te kunnen volgen: een digitaal camerasysteem registreert alle bewegingen in de kelder; in de blokhut hangt een scherm waarop
de beelden van de “gasten” te zien zijn.
Rondleidingen
De gidsen nemen de groep mee in een landschappentuin (2 ha groot) waar tien landschapselementen zijn aangelegd, die in hun
voortbestaan bedreigd worden. Ook de ambachten mandenmaken en hoepelmaken
hebben hun stempel op het landschap gedrukt, en bepalen mede het karakter van het
heempark.
Een bijzonder onderdeel van de rondleiding
vormt de vleermuizenkelder, waar de bezoeker meegenomen wordt in duistere geheimen!
Na afloop van de rondleiding is het goed toe-

ven in de nostalgische blokhut, waar een kop
koffie altijd goed smaakt.
Openingstijden: zondagmiddag (van april
tot oktober).
Meer informatie kunt u vinden op de website
van Heempark de Blekert, Beemdstraat 60 ,
5482 HB SCHIJNDEL. I: www.heemparkschijndel.nl

Molen De Pegstukken
In het zuiden van Schijndel vindt u Molen De
Pegstukken. Deze uit ronde stenen opgetrokken korenmolen is gebouwd in 1845. De molen werd in de Tweede Wereldoorlog door
granaatvuur ernstig vernield. In 1967 werd
de molen door de gemeente Schijndel aangekocht als monument. In 1984 is de molen gerestaureerd.
De molen bestaat uit vier verdiepingen. In de
belt heeft het Schijndelse gildebroederschap
haar gildekamer.
Het is mogelijk om een rondleiding te boeken
onder leiding van de molenaar eventueel in
combinatie met het beklimmen van de kerktoren van de H. Servatiuskerk. U kunt hiervoor contact opnemen met VVV Schijndel.
En als u één dag te kort vindt voor een bezoek
aan Schijndel, dan kunt u een overnachting
boeken in het hotel of de vele B&B adressen
in Schijndel óf met uw caravan, tent of camper verblijven op een van de minicampings.

Kortom, Schijndel is een bezoek meer dan
waard!
Meer informatie over al deze activiteiten,
overnachtingsadressen en de agenda van
Schijndel kunt u vinden op de nieuwe website: www.vvvschijndel.nl

VVV Schijndel
Pompstraat 17
5481 BL Schijndel
T: (073) 5492276
E: vvv@schijndel.nl
I: www.vvvschijndel.nl

Flip van Dijk
Dak- Loodgieter- en Rioolservice

Kloosterstraat 7, tel. 073 611 28 33

Dealer van

- Batavus
- Trek
KogaKoga
- Batavus
- Giant
- Trek
Cortina(Urban)
(Urban) - Merida
Merida -- Kalkhoff
Cortina
Kalkhoff

HARTEMERT AANBIEDING
AANBIEDING

Rijwielen
Fietsen
2013
15%t/m
totmodel
35%2012
korting
15% tot 35% korting

OOK E-BIKES
Deze actie loopt tot 22 september 2012
en geldt voor artikelen in eigen voorraad

Geldig vanaf 24 augustus 2013
voor rijwielen in eigen voorraad

TIJDENS HARTEMERT
(25 AUGUSTUS)
GESLOTEN

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur kunnen wij u
bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en met reparatie.
Onze servicedienst staat u 7 dagen per week, 24 uur per dag
bij voor het oplossen van al uw rioolproblemen.

Uw rioolprobleem is onze zorg!
Bel onze servicelijn: 073-5470555

Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

25
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Terug van vakantie en wellicht verhuisplannen?
Het kan nog steeds, succesvol uw woning verkopen! Bent u
benieuwd naar onze werkwijze? Neem contact met ons op voor
een vrijblijvende afspraak, we leggen graag aan u uit
hoe wij onze woningen verkopen.
SCHIJNDEL

VERKOC

SCHIJNDEL

HT

VERKOC

SCHIJNDEL

HT

VERKOC

Woonaccent
Makelaars
Schijndel
SCHIJNDEL

HT

VERKOC

SCHIJNDEL

HT

VERKOC

Grevekeur 32

Acaciastraat 18

Groeneweg 17

Hardveld 77

Hardveld 93

SCHIJNDEL

SCHIJNDEL

SCHIJNDEL

BERLICUM

SCHIJNDEL

VERKOC
Lijsterbeslaan 27

HT

VERKOC
Mercurius 4

HT

VERKOC

HT

Mgr. vd Venstraat 86

altijd open op woonaccent.nl/
schijndel

VERKOC

HT

Ouwesteijn 28

Woonaccent Makelaars Schijndel
De Glazen Boerderij 6
5481 AV Schijndel
telefoon: (073) 544 21 00
e-mail: schijndel@woonaccent.nl

VERKOC
Van Tuijllaan 27

HT

HT
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Irène van der Maesen tijdens het jaarlijkse moederdagontbijt waar ditmaal
aandacht werd gevraagd voor de lokale Voedselhulp.
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Energie Schijndel

Het begin van een levenslied
De intro van het levenslied van Energie
Schijndel startte in majeur op 27 februari
2013. Het was een prachtige avond in ‘t
Spectrum in Schijndel, toen een volle zaal
enthousiaste Schijndelaren besloot dat het
oprichten van een energiecoöperatie nodig,
zinvol en ook erg leuk is. De coöperatie in
oprichting was een feit, met bijna 200 kersverse aspirant-leden. De avond was geïnitieerd vanuit de initiatiefgroep van Energie
Schijndel, bestaande uit verschillende partijen uit Schijndel. De Rabobank zit bijvoorbeeld aan tafel, waarvan je een bijdrage
misschien gespot hebt in de vorm van een
elektrische auto in de Schorsbossche optocht. Ook Huis & Erf is aangeschoven, SKOPOS de stichting voor de basisscholen, de
Gemeente Schijndel, een vertegenwoordiger van de sportverenigingen, van Stichting
Laverhof, van de ondernemers in Schijndel,
de echte duurzaamheidsdenkers van Veerkrachtig Schijndel en nog meer energieke,
betrokken Schijndelaren.

Het mooie van het opwekken van duurzame
energie is dat het op zeer kleine schaal kan, al
bij uzelf op het dak. Dus wat, dachten al deze
partijen, als we dit binnen Schijndel nu zo samen kunnen organiseren dat we de lokale
economie stimuleren, we geld kunnen besparen door onafhankelijkheid van grote winstgevende energiebedrijven en we Schijndel
ook nog eens een stukje duurzamer kunnen
maken. Want Schijndel en de hele wereld er
omheen is ons toch te lief om te vervuilen en
uit te putten.
Op die avond waarop dat idee omgezet
werd naar een coöperatie in oprichting, zijn
er nog eens 40 vrijwilligers bijgekomen om
het vele werk met alle handen licht te maken. Uitgesplitst in werkgroepen worden er
vragen beantwoord als: hoe kunnen we de
mensen in Schijndel helpen zuinig met
energie om te gaan en daarmee geld te besparen? Welke vormen van opwekken van
duurzame energie passen goed bij Schijndel? Hoe kunnen we de coöperatie het beste organiseren? En
ook, hoe zorgen we
dat alle inwoners
van Schijndel weten van onze plannen om Schijndel
van eigen, betaalbare en duurzame
energie te voorzien?
Die vraag werd onder andere beantwoord door de mogelijkheid op een
echt Schijndels evenement van ons te
laten horen met ons
verhaal, verweven

in een toonaangevend lied over een dorp
waar inwoners samen hun dorp duurzamer
maken en daarmee ook nog geld kunnen
besparen. Dus laat jezelf eens in het zonnetje zetten bij de kraam van Energie
Schijndel. Lukt het niet langs te komen?

Dan nodigen we je graag alvast uit voor de
officiële oprichting van Energiecoöperatie
Schijndel op woensdag 2 oktober om 19.30
in ‘t Spectrum te Schijndel.
www.energieschijndel.nl
www.facebook.com/energieschijndel

Electrotechniek

Specialist in zonnepanelen

Domotica

voor bedrijf,

Beveiligingstechniek

particulier en

Datacommunicatie

(semi)overheid

073-5492662

073-8200307

www.heerkenselectro.nl

www.mobizon.nl

Nobelweg 12 Schijndel

Nobelweg 12 Schijndel
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Zonnepanelen in Schijndel

Mogen wij ons even voorstellen
Wij zijn Arno en Annemarie Dresen. Sinds
1997 zijn wij voor ons zelf begonnen in de
keukens. In eerste instantie als franchisers
van Horn-keukens. Hier hebben wij ons laten opleiden tot vakkundige keukenverkopers. Inmiddels bestaat deze keten niet
meer en zijn wij verder gegaan onder de
naam NOVIUM-KEUKENS. In 2007 zijn wij
een kleinschalige keukenwinkel begonnen
hier in Schijndel. Wij wilden anders dan andere keukenzaken zijn. Niet dat massale
met allerlei trucjes om vandaag er met de
klant uit te moeten komen. Wij willen de
klant een persoonlijke benadering geven,
waarbij goed advies en een goed gevoel bovenaan staan. Daarbij hoort uiteindelijk een
goede service.
In deze tijd is ook de prijs erg belangrijk, ondanks dat kwaliteit ook nog steeds gewenst
is.
Wij werken met scherpe eerlijke prijzen en
gaan niet eerst roepen dat de keuken eigenlijk 2 keer zo veel moet kosten. Wij hebben
gemerkt, dat dit klanten erg aanspreekt.
Hierdoor hebben wij veel klanten via mond
op mond reclame verkregen. Er is 1 nadeel:
Je moet ons weten te vinden. Er zijn nog
steeds mensen die niet weten dat er hier in
Schijndel nog een keukenzaak is. U kunt ons
vinden direct achter de BP-pomp op een
klein-schalig industrie-terrein. Wij leveren
kwaliteitskeukens tegen zeer scherpe prijzen incl. laagste prijsgarantie. Dit kunnen
wij door onze goedkope locatie; een bedrijfsruimte aan ons woonhuis zonder dure huurkosten. Wij runnen de winkel samen zonder
personeel, ook dat drukt de kosten.
Wij werken samen met vakkundige keukenmonteurs die al jaren bijspringen bij het
monteren van de keukens en kunnen evt. de
complete verbouwing verzorgen.
Ons belangrijkste doel: tevreden klanten.

Mocht er toch iets niet helemaal goed zijn,
dan proberen we samen naar een oplossing
te zoeken. Die vinden we altijd!!!
Nog belangrijk om te weten, is dat wij zijn
aangesloten bij het CBW, centrale branchevereniging wonen. Deze bieden een extra
goede garantie en U bent uw aanbetaling is
gegarandeerd. Daarnaast is er een onafhankelijke geschillencommissie die voor een
passende oplossing zorgt, als er toch iets
mis zou zijn.

Dit jaar hebben Mobizon en Heerkens Electro hun energie gebundeld en hebben wij
onszelf actief gepresenteerd als leverancier
van complete installaties van zonnepanelen
en projecten op het gebied van duurzame
energie. Inmiddels zijn er, tot volle tevredenheid van onze klanten, al tientallen installaties geïnstalleerd. Jaarlijks wordt hiermee al meer dan 100.000 kWh aan groene
energie opgewekt én hebben we gezamenlijk de jaarlijkse CO2 uitstoot met minimaal
70.000 kg. verminderd. Een prestatie waar
we trots op mogen zijn en die mede mogelijk
is door het vertrouwen van onze klanten in
de dienstverlening en service van Mobizon
en Heerkens Electro!
Mede door het internet merken we een enorme prijsdruk vanuit de markt. Onze prioriteiten liggen bij klanttevredenheid, kwaliteit en een eerlijk, oprecht advies. Gelukkig
wordt dit maatwerk door onze relaties gewaardeerd en blijkt telkens weer dat eventuele prijsverschillen altijd te verklaren zijn in
kwaliteit of uitvoering. In goed overleg is er
een passende oplossing te realiseren.

U bent welkom in onze showroom om vrijblijvend te komen kijken of een offerte te
laten maken.
Mobizon is specialist in het plaatsen van
Door onze kleinschaligheid, hebben wij aan- complete PV (photo-voltaïcs = zonne-energepaste openingtijden.
Op maandag, dinsdag en woensdag en ’s
avonds zijn wij op afspraak geopend.
Donderdag en vrijdag, van 9.30-12.00 uur en
13.30-18.00 uur.
Zaterdag van 9.30-17.00 uur.

gie) installaties bij particulieren en bedrijven door geheel Nederland. Onze installaties worden exclusief geplaatst door
Heerkens Electro, waardoor altijd wordt voldaan aan de geldende normen en voorschriften. Hiermee kunnen we een jarenlange en zorgeloze werking garanderen.
Mobizon is leverancier van diverse gerenommeerde merken zoals Canadian Solar,
Yingli en als volledig Duits merk; Solarworld. In combinatie met de kwaliteitsmerken omvormers SMA, Steca, Omnik, Solar
Edge en Enecsys kunnen we alle denkbare
oplossingen aanbieden in de beste prijskwaliteit verhouding.
Daarnaast zijn we in staat om topprestaties
te bieden in energie-reductie, datacommunicatie, beveiligingstechniek en domotica.
Uiteraard blijven we, als vanouds, ook actief
op het gebied van electrotechniek en bijbehorende service.
Onze kantoren en showroom zijn gevestigd
aan de Nobelweg 12 te Schijndel op Industrieterrein Duin 3. Graag maken we met u
een afspraak om een uitgebreid en gedegen
advies te geven voor uw persoonlijke situatie.

Novium-keukens, Ericastraat 6, 5482 WR
Schijndel
Tel: 073-5470819

www.novium.nl
De koffie staat klaar!!
Advertorial

VERBOUWINGSOPRUIMING

Novium keukens in 2013

is, maar ook omdat de winkel al zijn afspraken goed nakomt.Tevens moet de vrij-dag van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. Op zaterdag zijn wij
ondernemer continu zijn showroom vernieuwen zodat u als klant op de hoog- geopend van 9.30 tot 17.00 uur. Eventuele andere tijden in overleg op afspraak
te blijft van de nieuwste mogelijkheden in uw keuken, zoals onder andere de mogelijk. Kom vrijblijvend binnen of bel voor een afspraak 073-5470819.
In deze tijd is het voor de consument steeds belangrijker om bij een vertrouwd kokendwaterkraan.
NIEUW Drie in 1 kraan
bedrijf een keuken te kopen. Niet alleen vanwege de aanbetalingsgarantie, zoals
Direct kokend en warm water in de keuken gecombineerd met een stijlvolle kraan
voor een CBW erkende winkel (centrale branche vereniging wonen) stan-daard
Novium keukens pakt dit jaar
uitgevoerd in 2 modellen; het wordt werkelijkheid met de keukenset van Itho
Daalderop. Met de Close-in Boily+ en de Modern 3-in-1-kraan kunt u di-rect
extra uit met pakkende
kokend, warm of koud water tappen. Deze combinatie maakt bijvoorbeeld een
aanbiedingen
Dit jaar gaat Novium keukens extra uitpakken met kop thee zetten in één handomdraai mogelijk.Novium keukens heeft de nieuwste
acties. Mede dankzij de gigantisch gegroeide mond keukenboiler uit het assortiment van Itho Daalderop de Close-in Boily+.
op mond reclame van onze klanten, hebben we Dit toestel heeft een inhoud van 10 liter kokend water en kan door het ingeflink kunnen verkopen. Hierdoor hebben we onze bouwde mengventiel ook direct warm water leve-ren. Door deze techniek kan
inbouwapparatuur extra scherp kunnen inkopen en de Close-in Boily+ maar liefst 18 liter warm water leveren. Tevens is er een
deze prijzen voor dit jaar kunnen vast zetten. Vooral kleinere variant die onder de keukenkast kan worden gemonteerd waardoor u
met Etna, Pelgrim en Atag. Zie ook onze dealershop geen ruimte verliest in uw keukenkast.Bovendien is de Close-in Boily+ bijzonder
te vinden op WWW.NOVIUM.NL. Ook doordat wij met eenvoudig te installeren. Het toestel heeft drie
zeer lage kosten de winkel kunnen runnen, kunnen aansluitingen, voor kokend en warm water én
wij tegen zeer scherpe prijzen complete kwaliteits- één voor de koud-watertoevoer. Er hoeven
keukens leveren. Neem bijv. deze hoekkeuken op de slechts slangen geplaatst worden tussen deze
foto voor slechts €3999,-. Eén van de toppers voor aan-sluitingen en respectievelijk de kraan en
het beginnersassortiment. Voor meer van dit soort de koudwaterleiding. Als er reeds een Closevoorbeelden en voor actuele showroommodellen, in-boiler in het keukenkastje geïnstalleerd is,
is het nóg makkelijker om deze te vervangen
kijk op WWW.KEUKENBUDGET.NL
In onze showroom staan diverse opstellingen voor door een Close-in Boily+. De installatie kan
elk wat wils. Tussen de € 3000,- en € 25000,-. Al- dan immers deels hetzelfde blijven.
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les is naar uw wensen en maten te leveren. Op dit
moment zijn we de showroom aan het verbouwen,
om weer de nieuwste keukens te kunnen laten
zien. We hebben nog een paar showroommodellen. In samenwerking met onze aannemer, kunnen
wij indien gewenst ook complete verbouwingen
realiseren. Onze openingstijden zijn op donderdag en
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Harense smid
sterker dan
ooit tevoren….
Door een samenwerkingsverband aan te
gaan is de Harense Smid met een groot aantal winkels in Nederland sterker vertegenwoordigd en zal uiteraard ook deze Harte
Mèrt gewoon weer open zijn!
Dat komt voornamelijk door u, onze klant.
We hebben veel hartelijke woorden mogen
ontvangen van veel mensen, dat geeft ons
toch een warm gevoel. Hartelijk bedankt
daarvoor.
We heten u wederom van harte welkom in
onze winkel. De koffie wordt altijd vers gezet en u kunt nog steeds genieten van de
meerwaarde van De Harense Smid.
Dat uit zich in een ruim assortiment, een
eerlijk advies en een perfecte nazorg door
onze medewerkers en technische dienst.
Sinds kort bieden wij ook gratis bezorging
aan, ook voor de wat kleinere apparaten zoals een stofzuiger. Daarbij kunnen wij de
grotere apparaten voor u aansluiten en installeren tegen een zeer concurrerende
prijs.
Onze technische dienst is ongewijzigd. De
meeste apparaten worden in onze eigen

Het jubileum van
De Wit Schijndel!

technische dienst te Oss gerepareerd. Dit
betekent dat u uw apparaat niet lang hoeft
te missen. Het is immers al vervelend genoeg wanneer een apparaat überhaupt stuk
gaat. In de meeste gevallen hebben wij ook
een tijdelijk leenapparaat voor u, want de Het begon allemaal in 1948 toen Opa De Wit
dagelijkse dingen lopen natuurlijk gewoon startte met een handeltje in tweedehands
door.
legergoederen, het vlechten van matten en
het maken van bezems. Oudste zoon Albert
Loop rustig eens onze winkel binnen om de stond bij en werd even later vergezeld door
nieuwste grote, en steeds plattere, televi- broers Henk, Ad en Peter.
sies te bekijken en beleef de werking van de
nieuwste SMART-televisies. Ervaar hoe hard In 1971 namen de broers de zaak over. Albert
een stofzuiger van slechts 1000 watt kan en Henk gingen aan de slag met de verkoop
stofzuigen of hoor wat voor een geweldig ge- van tenten en kampeerartikelen, Ad startte
luid er tegenwoordig komt uit compacte en met automaterialen en Peter begon met cadraagbare speakers.
ravans, vouwwagens en voortenten.
Tijdens de Harte Mèrt komt Philips bij de
Harense Smid Schijndel demonstreren met
hun “Air-Fry” friteuse en “Soupmaker”. Gezond en lekker!

Tussen 1980 en 1992 vonden er diverse verbouwingen plaats. De winkel werd uitgebreid en de opslagruimte nam flink toe. In
1993 stapte Henk eruit en ging Albert alleen
verder met tenten en kampeerartikelen. In
Nogmaals, loop rustig binnen om eens rond 1996 namen zijn kinderen Mark en Yvonne
te kijken. Ons team staat voor u klaar!
de Wit het over. In 1998 stapte ook Peter uit
het bedrijf gevolgd door Ad in 2000. De autoaccessoires werden vervangen door cara-

van-, camper-, en bootaccessoires en in 2005
werd een nieuwe hal geopend.
Naast de fysieke winkel is De Wit in 2006 gestart met een eigen webwinkel. Met de
komst van Lunch Café Le Blanc in 2006 en de
snack- en ijsjescorner in 2008 is winkelen bij
De Wit compleet!
Ook dit jaar is het Brabantse familiebedrijf
natuurlijk weer volop in beweging. Denk
maar eens aan de diverse themaweekenden, jubileumaanbiedingen, (win)acties en
natuurlijk de naamsverandering. Voorheen
Camping Sport De Wit maar inmiddels De
Wit Schijndel.
Op de hoogte blijven van deze jubileumaanbiedingen en (win)acties? De Wit publiceert
regelmatig advertenties in o.a. het Schijndels Weekblad en is te volgen via de website,
nieuwsbrief en social media kanalen.

Vivent,
persoonlijke
zorg bij u in
de buurt
Ontmoet de medewerkers van Vivent
op de Hartemert in Schijndel

25 augustus
tussen 10.00 en 17.00 uur
* Informeer naar onze
producten en diensten
* Profiteer van speciale
Hartemert aanbiedingen
* Doe mee aan de prijsvraag
* Profiteer van de Vivent Voordeelpas
* Maak kennis met de matroesjka
van Vivent
* Bekijk het nieuwe assortiment van
de Vivent-Welzorg Thuiszorgwinkel

073-5474911 / www.vivent.nl

AL 65 JAAR DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN & SPORT!

ZONDAG TIJDENS HARTEMERT ZIJN WIJ GESLOTEN!
Zwembadenshow

Strandstoelen

Brabo trainingspak

• Enorm assortiment zwembaden en accessoires

• Extra lichtgewicht!

• Keuze uit ruim 20 verschillende afmetingen

• Diverse soorten en modellen

• Waterdicht en verkrijgbaar voor
heren, dames en kinderen
• Losse broek of jack
van 49,95 voor 14,99

Afgebeeld model
vanaf 69,99

VANAF

VANAF

99,90

14,99

12,99

29,99

JUBILEUMACTIE

Berg & wandelschoenen

Shimano fietskleding

GRATIS BIGSHOPPER

• Keuze uit shirts, broeken en jacks

TOT

40%

Bij besteding vanaf € 65,Zolang de voorraad strekt
1 per klant

KORTING

Bardani Riposo

Tentenshow

• Luxe relaxstoel met een max.
draagvermogen van 120 kg.

• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica,
Nomad, Eureka, De Wit, Outwell, Coleman,
Easy Camp, High Peak en Vango

• Aluminium frame en textilene doek
• In 3 kleuren verkrijgbaar

50%

KORTING

Safarica Laguna 200
• 3 persoons koepeltent met glasfiber
stokken, polyester tentdoek en
PE grondzeil in zowel binnentent
als voorbouw

VANAF

129,99

49,99

99,99

Tuinmeubelshow

Barbecueshow

Afgebeelde set
van 875,- voor 599,-

• Enorm assortiment tuin-,
lounge- en serremeubelen

• Enorm assortiment barbecues, buitenkeukens en accessoires
• Keuze uit ruim 100 modellen

• Naast sets ook de mogelijkheid
stoelen en tafels zelf te
combineren!

BARBECUES
VANAF

• Uit voorraad leverbaar

SETS VANAF

4,95

50%
ING

TOT

• Bezorgservice

KORT

BUITENKEUKENS
VANAF

199,-

249,99

DE NR.1 IN

Geniet van heerlijke lunchgerechten.

Lunch Café

Lekker spelen, klimmen en gamen.

Kinderland

Gratis parkeren, ruim 900 parkeerplaatsen

70.000m2

KEUZE
SERVICE & GEMAK
ADVIES
BELEVING
PRIJS & KWALITEIT
Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356 • Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

