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GELDIG VANAF 26 AUGUSTUS

Molendijk Zuid 23A • 5482 WZ  Schijndel • Tel: 073 - 594 06 82 • E-mail: info@eikentafels.nl
Openingstijden: maandag gesloten, di. t/m vr. van 9.00-17.00 uur • Zaterdag 10.00-16.00 uur.

bekijk voor zeer scherpe prijzen
onze outletstore 

op onderstaand adres met designmeubelen 

met kortingen tot wel 50%!

EIKENTAFELS.NL
Ook

 EIKEN BADKAMER
MEUBELEN

op maat 
verkrijgbaar

EIKEN MEUBELEN 
op maat gemaakt

naar wens van klant

Tijdens Hartemert geopend van 10.00 tot 17.00

Schijndel

           OP ALLES 10%
EN VEEL OPRUIMERS TOT WEL 75% KORTING

Hoofdstraat 82, 5481 AH Schijndel
Tel: 073-5430094 • www.heerkensverlichting.nl

HARTEMERT BLAAST GEVARIEERDE KAPELLENTONEN OVER PARCOURS

ZONDAG 26 AUGUSTUS
41STE HARTEMèRT IN SCHIJNDEL

op de 41ste editie van het evenement Hartemèrt zullen 
vele klanken vele blaaskapellen over de hoofden van de 
bezoekers worden uitgestrooid. op diverse parcourslocaties 
zullen de muziekgezelschappen hun optredens verzorgen 
onder het toeziend oog van een deskundige jury die de 
muzikale kwaliteiten gaan beoordelen.

Muziek en spanning gaan dus hand-in-hand terwijl het publiek volop kan genieten 
van een carrousel aan noten. Elke kapel heeft een eigen sound. Zittend op een 
van de terrassen of staand aan statafels of slenterend langs de podia kan men 
luisteren naar de diverse prestaties. Ook zullen kapellen zich over het langgerekte 
parcours begeven zodat de Hartemèrt zindert van tonen voortgebracht door de 
vele muzikanten. Langs het parcours is de negotie volop aanwezig waar van 
achter de vele kraampjes kan worden gehandeld. Maar ook zijn er kramen 
waar men informatie over allerlei instanties en clubs kan verkrijgen. Voor de 

kids is er een intieme en gratis kermis gecreëerd. 
Na het rondslenteren door de Hoofdstraat, 

Kloosterstraat, Molenstraat en over de Markt kan 
men neerstrijken op een van de terrassen en 
genieten van een koele, schuimende pint of 
van een sprankelend glaasje wijn. Zin in een 
hapje? Vanaf diverse uitstallingen worden die 
geserveerd. In de onmiddellijke nabijheid van 

het parcours zijn parkeerplaatsen gesitueerd 
voor zowel auto’s als fietsen. Velen zien de 

jaarmarkt als het einde van een vakantie. 

Hartemèrt is een straatmanifestatie van ontmoeting. 
Handel, muziek, informatie, kunst, cultuur en gezelligheid 
vormen de rode draad en dat alles rond een bepaald 

thema. De winkels zijn op deze zondag open. Van 10.00 uur tot 17.00 uur is jong 
en oud van harte welkom op de gratis toegankelijke Hartemèrt. Hartemèrt blaast dit 
keer hoog van de toren, tegen de gevels en over een bruisende thema jaarmarkt. 
De Schijndelse themajaarmarkt is een productie van het Citymanagement Schijndel 
en Winkelgroep ’t Zuid.

Colofon
Uitgegeven door: Citymanagement Schijndel
Oplage: 57 000
Tekstredactie: Thom Dissel en Natascha Kleyn
Fotografie: Ferry Tausch
Projectcoördinatie: Ferry Tausch
Grafische vormgeving: Boleij Design Boxtel
Druk en verspreiding: Jan & Jan Media
Voor info: info@cmschijndel.nl



3Hartemèrt 2018 

Hartemèrt is een straatevenement voor iedereen. Jong en oud zijn 
welkom en er is voor ieders wat wils. Zeker de kinderen zien we 
graag op het parcours . Ze kunnen genieten van de muziek maar 
ook van een lekkere versnapering. Voor deze kinderen is er een 
minikermis gesitueerd nabij de supermarkt PLUS. De kids kunnen 
gratis de hoogte en de laagte in met het minireuzenrad. Maar 
ook als stoere coureurs rondrijden en uiteraard andere rijders 
dwarszitten door met de auto’s tegen elkaar te botsen. Of toch liever 
rondzwieren? Geen probleem: de draaimolen maakt met plezier de 
rondjes.                              Bij de kermisattracties is begeleiding aanwezig.

KIDS WELKOM OP 
JAARMARKT
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Licht in gewicht

Hoge actieradius

Sterke motor

Compact te vouwen

Nederlands ontwerp

Uitstekende service

door gebruikers
Altijd goed beoordeeld

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

www.lacros.eu

ELEKTRISCHE VOUWFIETSEN

verkoop @stukbouw.nl

DEELnEMERS
KAPELLEnFESTIVAL

WEDSTRIJDKLASSE
Doe Mar Wa – Bakel
Navenant – Helmond

The Experience Brassband – Veldhoven
Feestband De Duckers – Dongen

Joekskapel Efkes Wachte – Bergen
Simpel Zat – Helmond 

De Keienkraokers – Veldhoven
De Koele Band – Ooserhout

De Uitslaopers – Dongen

LEuTKLASSE
De Notebende - Schijndel

De Geinstampers - Schijndel
Toe Mar - Schijndel

De Durdauwers - Erp
De Plèkbènt - Haaren

De Eindhoveniers – Veldhoven
’T Overschotje - Schijndel

Wat is er mooier in het leven dan muziek maken 
en naar de klanken luisteren. De muzikant kan 
zich uitleven op zijn of haar instrument en de 
luisteraar geniet van de doorgaans vrolijke en 
levendige klanken. Wie het woord blaaskapel 
hoort, krijgt onmiddellijk een feestelijk  gevoel. 

De muziekkapellen hanteren ook diverse namen: Naast 
blaaskapel bezigt men ook namen als boerenkapel, 
Hofkapel, of kapel bij een carnavalsvereniging, pretband 
en plezierband, een mobiel swingorkest, feestorkest 
en in Limburg komt men de naam joekskapel tegen. 
Het zijn zogenaamde dweilorkesten. De muzikanten, 
mannen en ook vrouwen, zijn vaak uitgedost in een 
feestelijke kledij. De naam komt van het bekende 
”dweilen” dat rondzwerven betekent. Dweilorkesten 
zijn nauw verbonden aan de harmonie en fanfare. Van 
hieruit vormen muzikanten vaak kleine dweilorkesten. 

Harmonie en fanfare zijn muzikale kraamkamers. Onze 
provincie Noord-Brabant telt veel dweilorkesten, maar 
ook in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland alsmede in 
Limburg treffen we tal van dit soort orkestjes  aan die bij 
diverse evenementen hun opwachting maken. Bassist 
en de grote trom zijn de fundamenten gevolgd door 
de trompet en de trombone. Dan hebben we nog de 
klarinet en de sax. 
Elk orkest heeft zo een eigen sound. Dit is duidelijk te 
horen op de Hartemèrt 2018 waar vele blaasorkesten 
voor vele feestelijke klanken zullen zorgen. Ze treden op 
zowel podia op of men blaast gewoon op het parcours 
op de straatkeien. 
Maakt niet uit! Het gaat immers om de sfeer. 

De kapellen zullen ook nog door een deskundige jury 
worden beoordeeld. Het zal spannend worden welke 
kapel als beste uit de muzikale bus zal komen.
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Kloosterstraat 1  5481 BE  Schijndel Tel. 073-5493330

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!

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

Joekskapel ‘Efkes Wachte’, al 2 x 11 jaor liefde vur muziek!

We schrijven het jaar 1996. Het ‘Erdmennekesriek’ zoals Bergen 
ten tijde van carnaval heet, bruist tijdens de carnavalsdagen. Toch 
moeten enkele Oud-Prinsen van CV de Erdmennekes gedacht hebben 
dat het beter en nog leuker kon.Leo de Kok en Frans Knoops besloten 
om, samen met een grote groep carnavalisten, een joekskapel op te 
richten. Niet veel later was ‘Efkes Wachte’ geboren!Anno 2018 viert 
dit muziekgezel-schap haar 22 jarig bestaan. De samenstelling is in de 
afgelopen jaren behoorlijk veranderd, net als de muzikaliteit. Echter, de 
gezelligheid is nog altijd hetzelfde! Die gezelligheid willen de leden van 
‘Efkes Wachte’ graag overbrengen tijdens hun jubileum. Ter gelegenheid     
    van deze mijlpaal wordt er namelijk een groots festival geor- 
      ganiseerd in winkelcentrum ‘Mosaïque’ te Bergen onder  
       de naam ‘FOOD, MUSIC & BEER’, waar gezelligheid 
      voorop staat!

Navenant is een gezellige club die inmiddels 10 jaar bestaat en al een 
aantal jaar actief is in de festivalwereld. Met 21 enthousiaste leden 
proberen ze een leuk stukje muziek neer te zetten. Repeteren doen ze 
elke week in het gezellige Helmond, onder het genot van vele biertjes 
en wijntjes. Plezier staat bij hen duidelijk voorop!

Navenant

Eindhoveniers

Efkes Wachte

De Eindhoveniers is een Blaaskapel met als motto “agge moar leut hèt”. Met 
andere woorden, muziek maken is uiteraard belangrijk, maar minstens net 
zo belangrijk is om het gezellig te hebben samen. Onze kapel is ontstaan 
uit een samenvoeging van twee kapellen die in 2002 tijdens de carnaval 
samen gingen spelen en daarna met elkaar verder zijn gegaan. Bij de naam 
Eindhoveniers zou je denken dat we uit Eindhoven komen en dit geeft nog 
wel eens verwarring want we komen uit Veldhoven. De naam Eindhoveniers is 

ontstaan uit “Einde- Hoveniers” , wat dus later Eindhoveniers is geworden. We 
streven er naar om naar diverse optredens te gaan in binnen en buitenland. En 
zoeken dus ook steeds naar nieuwe optredens om daar met plezier te spelen. 
Het is de eerste keer dat we hier spelen en zullen met plezier onze muziek 
laten horen. We gaan er met zijn allen er een gezellige dag van maken.



Hoofdstraat 138
5481 AJ Schijndel
www.steengoedkado.com

ARNO & MON

voor heerlijke verse friet
en verse Thaise maaltijden

GROOT TERRAS MET ZITPLAATSEN!

De nôtebende is een samen-
gesteld muziekske. net als in 
samengestelde huwelijken, pakt 
dat soms  verrèkes goed uit. Bij 
ons dus ook! Al enige tijd trekken 
de Bloasbende en de Lochte nôte 
samen op. 

Met Carnaval 2017 hebben een 
aantal Bloasbendeleden met de Lochte 
Nôte wat ‘rondgerommeld’. Het 
klikte, muzikaal ook! Twee repetities, 
of iets dat er op moest lijken, en met 
Carnaval bliezen ze de sterren van 
de hemel. Daarna sloeg de vonk pas 
echt goed over. Heel voorzichtig zijn 
ze samen gaan repeteren en na een 
heuse proeftijd, inclusief evaluatie, 
waagden ze beide de grote sprong: 
een fusie! Na enige discussie werd     
  gekozen voor de Nôtebende als 
      nieuwe naam. Van Bloasbende 
   en Lochte Nôte. 

Wel zotoepasselijk. Iedere donder- 
dagavond wordt er driftig gerepeteerd 
in de Hopbel, onder leiding van Jos 
Fransen. Die heeft er de muzikale 
wind goed onder. Het repertoire is 
elkaar geschoven. Een liedje van de 
één en een liedje van de ander en zo 
is er een muzikaal samenraapsel in 
nummers, instrumenten en muzikanten 
ontstaan. Bij de Nôtebende wordt 
een stevig stukje muziek gemaakt 
en vooral veel gelachen. Het is een 
gezellige groep waarin iedereen 
welkom is. Afkomst, rang of muzikaal 
(on)vermogen doen er niet toe. Plezier 
in het samen muziek maken staat 
centraal. Na de repetitie drinken we 
vaak nog een pilsje of de vurlèste. 
Dat hoort er natuurlijk ook bij!
Op de Hartemèrt 2018 is de 
Nôtebende er weer bij. Kom gezellig 
naar ons luisteren en geniet van ons 
plezier en onze muziek!!

De Nôôôtebende (wie????),
de Nôtebende!

Simpel Zat, de enige koper 
blaasband uit Mierlo. Gestart in 
2011 door muzikanten die meer 
wilden. Inmiddels uitgegroeid 
tot een volwaardige blaasband 
met een geheel eigen sound. 
onderscheidend van collega 
kapellen door speciaal voor ons 
gearrangeerde pop-, rock, en 
soulnummers.

Door onze enthousiaste manier van 
optreden, waar niet alleen de muziek 

centraal staat maar ook de aandacht 
van elk publiek wordt gevestigd op 
ludieke “showelementen”, zorgt Simpel 
Zat voor een onvergetelijke herinnering. 
In onze opvallende rode jassen zijn we 
niet te missen tijdens festivals waar wij 
aan deelnemen. 

Simpel Zat, een blaasband bestaande 
uit enkel mannen met één doel voor 
ogen; gezellig muziek maken, voor het 
publiek maar zeker ook voor onszelf. 

Hartemèrt 20186
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Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl
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Schijndel 26 Aug. 2018

Hoofdstraat 107 5481 AD Schijndel

LAATSTE DAG OPRUIMING !!!!!!

6,00

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud
AUTOSERVICE BV

Feestband De Duckers is 
opgericht op 1 oktober 1989, dus 
volgend jaar bestaan zij alweer 
30 jaar. In al die jaren hebben 
zij al vele festivals, braderieën 
en andere festiviteiten muzikaal 
opgeluisterd. ook zijn zij diverse 
malen voor optredens naar het 
buitenland afgereisd, o.a. in 
Büren (in Duitsland) zijn zij al 
diverse keren geweest, deze 
optredens leverden steeds weer 
onvergetelijke herinneringen 
op.

Op 2 juli jl. hebben wij alweer voor de 
11de keer de Duckers Parade Dongen 
georganiseerd. Mede door het mooie 
weer is dit weer een zeer geslaagde 
dag geworden, waar iedereen weer 
tevreden op terug kijkt. Willen jullie 
meegenieten kijk dan eens op de site 

www.deepeedee.nl 
Met trots kunnen we zeggen dat 
Feestband De Duckers nog steeds uit 
een groep gemotiveerde muzikanten 
bestaat. Elke 2 weken wordt er op 
de zondagmorgen gerepeteerd en 1 
maal per maand wordt er opgetreden. 
Feestband De Duckers bestaat uit een 
gemêleerd gezelschap, de leeftijden 
lopen uiteen van half in de twintig 
tot 65 plus en dat blijkt in de praktijk 
heel goed samen te werken.  Het zijn 
allemaal amateur muzikanten die 
hetzelfde motto uitdragen “als we maar 
leut hebben is niets ons te dol”.
Bent u benieuwd geworden naar wie 
die Duckers uit Dongen toch zijn kijk 
dan eens op onze webpagina: 
www.deduckersdongen.nl hier vindt u 
meer informatie en foto’s van diverse 
optredens door de jaren heen.

Al ruim22 jaar blazen en slaat 
de Geinband hun muziek in 
Schorsbos. uniek is eigenlijk 
dat vrijwel geen van de leden 
een harmonie achtergrond 
heeft. 

We moeten het veelal hebben 
van de repetities van oktober tot 
aswoensdag. Ruim 22 jaar geleden 
begonnen we met de toonladder, 
waar Frans van Oss ons de eerste 
stappen in de muziek liet maken, 
groeide we de laatste jaren stevig 
door onder leiding van dirigent en 
arrangeur Peter Spierings.
Het komend seizoen staat er een 
nieuwe dirigent voor de groep 
hetgeen ongetwijfeld weer nieuwe 
inspiratie zal brengen. Door de 
arrangementen aan te passen aan de 
muzikale kwaliteiten ontstaat er een 

lekkere mix van rock-nederlandstalig 
en carnavalsnummers. Want wie 
kent ze niet Bloemetjesgordijn, 
Malle Molen of Narcotic.
Zo af en toe wordt er buiten het 
Carnavalsseizoen opgetreden, 
vandaar dat de Geinband voltallig 
aanwezig is op deze Hartemert, 
waar kapellen de boven toon zullen 
voeren.
De Oranje blauwe kleuren van de 
band zullen zeker opvallen. En als 
ze niet spelen dan is de tap niet 
ver daar vandaan. 16 mannen en 
vrouwen zullen tussen 10.00 en 
14.00 op diverse punten op het 
parcours spelen.
En als je niet wil luisteren, zing dan 
vooral heel hard mee. Speciaal voor 
Hartemert haalt de Geinband hun 
instrumenten uit het vet. We zien 
jullie op zondag 26 augustus.

DE GEINBAND

EEN ECHTE SCHORSBOSSER KAPEL
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De Koele band

De Koele band bestaat alweer 
sinds juni 2006 en loopt dus al 
wat jaartjes mee. Wij zijn op dit 
moment met 16 leden en repeteren 
wekelijks op donderdagavond in 
ons thuis-café Seven. 

Wij proberen 1x per maand 
onze klanken te laten horen 
op verschillende festivals en 
andere evenementen, zoals een 
avondvierdaagse. 

Tuurlijk zijn wij met carnaval ook 
te horen en te zien in het mooie 
“Kaaiendonk”. Ons repertoire 
is variërend van Rob de Nijs tot 
Metallica, dus voor ieder wat wils. 
Ook dit jaar zullen wij ons eigen 
kapellenfestival organiseren op 
zaterdagavond 8 december. 

 Volg ons op Facebook en 
Instagram of kijk op onze site 
www.dekoeleband.nl.

Ongeveer 23 jaar geleden is de Plèkbènt opgericht . Nog steeds spelen 5 van 
de oorspronkelijke 11 muzikanten mee. In de loop der tijd sloten vrienden of 
buren zich aan; dochters deden vaders  voor hoe die noot te raken, zoons 
roffelden moeders buiten adem. De laatste 10 jaar bestaat de Plèkbènt uit 
gemiddeld 16 muzikanten en wordt niet alleen tijdens Carnaval gespeeld. 
Voorjaars- en zomerevenementen in de regio worden regelmatig bezocht.

Maar vanaf begin oktober wordt het altijd weer serieus. Het repertoire (Rock, 
Hollandse lied, maar vooral SFEER!) wordt tegen het licht gehouden en door 
een enquête geëvalueerd. 
Dan de helft eruit en nieuwe 
liedjes opgezet. 

Zondagmorgen wordt er 
geoefend en tegen de 
jaarwisseling zit de trend 
voor het nieuwe jaar qua 
muzieknoten in het hoofd 
of in ieder geval in het 
muziekboekje.

Met veel plezier begint 
de Plèkbènt dan weer het 
Plèkken op tonpraotavonden, 
het Carnaval (4 volle dagen 
lang!), het opluisteren 
van sportevenementen of 
jaarmarkten. En dit jaar wordt 
de zomervakantiepauze 
beëindigd door naar 
de Hartemèrt te komen!  
Benieuwt of het hier in 
Schijndel plèkt?

www.plekbent.nl
info@plekbent.nl

Plèkbènt
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Joop
van Lanen
Hoofdstraat 39
5481 AA Schijndel
T:  073 - 5430 666
M: 06 - 4799 8082

www.joopvanlanen.nl   •   info@joopvanlanen.nl

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

ELECTRO WORLD:  DE  WERELDZAAK D IE  J E  KENT!

Hartemèrt Actie

15% KORTING*

OP ALLE A++ EN A+++

WAS- & DROOG-APPARATEN

Ook mooie acties op onze kraam!

* vraag naar de voorwaarden

Electro World
Schijndel

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

info@electroworld-schijndel.nl
www.electroworld.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 

Een stukje geschiedenis:  In september 1993 werd door  
8 enthousiaste mensen de muziekgroep “Doe Mar Wa” opgericht.  
De groep, volledig bestaande uit slagwerkers, ontstond naar een idee 
van de Zwitserse ‘Fasnacht’, het Zwitserse carnaval. Het doel van de 
groep was om, net als de ‘Gugge’-groepen uit Zwitserland, gekleed te 
gaan in opvallende kostuums en bijhorende maskers. De muziek moest 
sterk ritmisch en swingend klinken. Anders dan de gekozen naam deed 
vermoeden bleek het een groot succes te zijn. In korte tijd kreeg de 
groep veel muzikale waardering en naamsbekendheid. Om een totaal 
nieuwe uitdaging aan te gaan is de groep in 1996 uitgebreid met een 
groot aantal blazers.
 
Doe Mar Wa nu: Inmiddels heeft de groep zicht ontwikkeld tot een 
veelzijdige muzikale vereniging met een duidelijke eigen identiteit. 
De leden van de band gaan gekleed in extravagante kostuums met 

bijbehorend hoofddeksel dat gebaseerd is 
op een gekozen thema. De muziek wordt 
speciaal voor de groep gearrangeerd, 
wat wederom een unieke factor is. Het 
repertoire is zeer uitgebreid en bevat 
nummers van o.a. Guns ‘n Roses, 
Greenday, Robbie Williams, Donna 
Summer, Santana, enz. enz. Wij hopen 
u graag te mogen begroeten tijdens een 
van onze optredens op de Hartemèrt in 
Schijndel.

Keienkraôkers
Wij zijn de Keienkraôkers uit 
Waalre. In 2005 is onze Blaaskapel 
opgericht vanuit een harmonie met 
het doel om de jeugdprins van 
Waalre te begeleiden. In totaal 
hadden negen kleine jongens en 
meisjes zich ingeschreven om dit 
avontuur aan te gaan. In rood-geel-
groene carnavalspakken gingen ze 
enthousiast aan de slag. Muziek 
maken met carnaval beviel zo 
goed dat ze de smaak te pakken 
kregen. Dertien jaar later staat de 
blaaskapel sterker dan ooit met 
muzikanten uit de hele regio. Naast 
de smaak van muziek hebben we 

ook zeker de smaak voor 
een biertje weten te 

ontwikkelen. 

We hebben het dan ook altijd erg 
gezellig en elk optreden is weer 
een feestje voor ons. Het voelt dan 
ook altijd alsof een vriendengroep 
bij elkaar komt wanneer we op 
mogen treden, dat maakt het vooral 
zo leuk.

Ons repertoire bestaat uit een 
breed aanbod top40, pop, rock, 
Nederlandstalig en nog veel meer. 
Het liefst spelen we zo veel mogelijk 
verschillende muziek, maar het 
belangrijkste is dat het publiek mee 
kan zingen en dansen. Hoewel 
we van oorsprong nog steeds een 
carnavalskapel zijn, treden we het 
liefst gedurende het hele jaar op 
en struinen we menig provincie af 
naar de gaafste optredens. Zo zijn 
we terecht gekomen in Schijndel 
wat een fijne thuiswedstrijd is in ons 
mooie Brabant. 

  We hebben er in ieder geval  
erg veel zin in en we hopen 

een aantal mooie 
blokken neer te 

kunnen zetten op 
de Hartemert. 

  Tot snel!!

Doe Mar Wa
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Sint Jorisplein 1
Postbus 76 - 5480 AB Schijndel

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

 

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

  Hoofdstraat 106, Schijndel
  www.kopjesschijndel.nl
            Kopjes Schijndel
            Kopjes Schijndel vloer-  en raamdecorat ie

nacht-  en ondermode

Raaijmakers
Woonsfeer Molenstraat 18

5482 GB Schijndel

Tel. 073 549 24 63
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TAPIJT - PVC - GORDIJNEN - RAAMDECORATIE - SHUTTERS • NACHT- EN ONDERMODE

AANBIEDINGEN 

IN ONZE KRAAM

AL 80 JAAR

Huygensweg 16b
5482TG Schijndel
Tel: 0735495144

www.mebautoschade.nl
mebautoschade@outlook.com

In DIRECTE oMGEVInG HARTEMERT 
VoLoP PARKEERPLAATSEn

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

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

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

The eXperience BrassBand, beter bekend als XBB, is een jonge, leuke, frisse groep gedreven muzikanten, die op onderscheidend niveau, 
een leuk en indrukwekkend muzikaal programma ten gehore brengt. Samen op het podium staan en een goed stukje muziek maken, 
met daarbij heel veel lol hebben, staat bij XBB op nummer 1.

The eXperience BrassBand

De Uitslaopers zijn opgericht in 1992. Met de bijna 20 muzikanten zetten zij een aardig stukje muziek neer, variërend van jaren 
60 - 70 muziek tot hedendaagse popmuziek. Alle arrangementen worden speciaal voor de band gearrangeerd door onze eigen 
huis arrangeur. U komt de Uitslaopers vaak tegen op feesten, partijen en festivals en natuurlijk kunt U de Uitslaopers ook bij U in 
de huiskamer krijgen, door ons te boeken of gewoon even onze CD bestellen..

De uitslaopers
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Parkeren
Parkeren in Schijndel is geen probleem. 

Op zeer korte loopafstand van het centrum bevinden 
zich zo’n 800 gratis parkeerplaatsen. 

Zelfs in een grote parkeergarage is gratis langparken mogelijk. 
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Op winkelgebied vervult Schijndel een regionale functie. 

Uitgaansgelegen¬heden zijn er ook in overvloed in Schijndel. 

Van terrassen tot bistro’s. 

Met natuurlijk als centraal middelpunt, 

de Glazen Boerderij op de markt.

Schijndel centrum is bij uitstek de plek waar van alles te beleven valt. 

Horeca
Schijndel heeft een ruim aanbod in horecagelegenheden,

in het centrum, maar ook daarbuiten.
 Er zijn maar liefst 15 grote en kleinere terrassen,

dus aan gezelligheid geen gebrek.

De Glazen Boerderij
In 2013 werd midden op de markt de Glazen Boerderij gebouwd. 

Dit is een uitvergroting van een typisch Schijndelse boerderij, 
geheel opgetrokken in glas. In de Glazen Boerderij bevinden zich kantoren, 

winkels en restaurants. Dit ontwerp, van de architect Winy Maas, 
is uniek in de wereld en ontvangt nationale en internationale (toeristische) 

aandacht vanwege het bijzondere ontwerp dat historie en kunst met elkaar verbindt. 
Zeker een bezoekje waard!

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur is niet weg te denken uit Schijndel. In het hele 

centrum vindt u de zogenaamde spoorplaten en attentiestenen, de 
moeite waard om eens beter te bekijken! Het mooie dorp kent vele 

kunstwerken in het openbare gebied en is de trotse eigenaar van het 
museum Jan Heestershuis.

Evenementen
Regelmatig vinden er grootse evenementen plaats 

in het centrum van Schijndel. 
Zoals de Hartemèrt, Kinderboulevard, 

Sint intocht, Kerstmarkt, 
Winterpark en Schijndel aan Zee 

is maar een greep uit de diverse evenementen.

Winkelen
in Schijndel

Met het aanbod van talloze 
winkels is het goed toeven in 
Schijndel. Er is een diversiteit 

aan detailhandel, van landelijke 
winkelketens tot speciaalzaken en 

alles daar tussenin. 
Op zaterdag vindt de weekmarkt 
plaats, een regionale trekpleister 
vanwege het grote assortiment.

Mode
Op winkelgebied vervult 

Schijndel een regionale functie. 
Met haar 16 modewinkels 
biedt Schijndel een mooie 

verscheidenheid aan kleding. 
Voor elk wat wils.
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Molenstraat 11
5482 GA Schijndel
info@broodjeapart.nl

Kom langs voor een leuke, culinaire beleving!

www.broodjeapart.nl

Sleutels  
Sloten

Deurbeslag
IJzerwaren

Hoofdstraat 224 - 5481AL - Schijndel 
Tel: 073 3032784 

www.qluz.nl - balie@qluz.nl

voorheen Wiek de Laat

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

Senioren Winkel

van € 2350
voor

Bel ons voor zit- en slaapadvies!

€1950,-

T: 073-547 52 78

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

Speciale Hartemèrt aanbieding

Sta op stoel Senio B4 
op uw maat gemaakt 

Maatwerk
3 motoren

Sta op functie
10 jaar garantie
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OOK ZO BENIEUWD HOE 
 

PODIUM 
ACCOMMODATIE 

ER INMIDDELS UIT ZIET?

SNEAK 
PEEK

maat’ in ’t Spectrum biedt straks onderdak 
aan vele activiteiten en evenementen. Niet

maar de accommodatie zorgt voor verbreding 

Er liggen zelfs 
al plannen voor 
vertoning van (kinder) 

toneelvoorstellingen, 
muziek in de breedste 
vorm, dans en nog 
veel meer cultuur.

MAAR DE ACCOMMODATIE BIEDT NOG 
VEEL MEER DAN DAT! 

INTERESSE OF MEER INFORMATIE? 

’t Spectrum steekt graag samen 
met u energie in het uitvoeren 
van uw ideeën! Met als motto: 

Mandela).

’t Spectrum biedt bedrijven, instellingen en organisaties 
nieuwe mogelijkheden om onvergetelijke evenementen neer te zetten.
De zeer goed ingerichte ruimtes voldoen aan alle faciliteiten
waar de huidige markt om vraagt.
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Hartemert Schijndel 

Hoofdstraat 65-a Schijndel

Molenstraat 24 
5482 GB 
Schijndel 
073 5475207 

20% korting op alle niet 
afgeprijsde geuren van 
Marc Jacobs, Boss en 
Paco Rabanne ! 

 
 

Van Tilburg mannenmode  Molenstraat 5-7   5482 GA Schijndel
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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

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
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SNS vindt dat bankieren echt anders 

kan. Beter. Normaler.

We zijn een toegankelijke bank en 

staan klaar voor jou. 

Met eenvoudige en begrijpelijke 

betaal-, spaar- en hypotheek- en 

verzekeringsproducten. 

Maak nu een vrijblijvende afspraak en 

maak kans op een cadeaubon van Het 

Goeie Leven!

SNS Schijndel
Hoofdstraat 109 | Schijndel
Pim van Zutven:  06-57591758
Pim.vanzutven@sns.nl

Pim van Zutven

BEZOEK ONS TIJDENS HARTEMERT SCHIJNDEL AAN HOOFDSTRAAT 109!

Is dit het 
moment om te 
verhuizen?
Overweegt u uw woning te 

verkopen?

Wij maken graag een vrijblijvende 

afspraak om de mogelijkheden te 

bespreken. Indien u een afspraak 

maakt tijdens de jaarmarkt maakt u 

kans op een cadeaubon van De 

Helden van Kien.

Rob van de
 Laar

Kofferen 8 | Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-745035
info@dpmrobvandelaar.nl
www.dpmrobvandelaar.nl

Breng een bezoek aan het Museum van de bekende Schijndelse kunstenaar Jan Heesters, ontdek De Glazen Boerderij, geniet van de sfeer bij de 
Schaapskooi en maak een fiets- of wandeltocht langs de uitgestrekte weilanden, poelen, bossen en populierweiden. 

Of neem deel aan de verschillende wandelingen en rondleidingen o.l.v. een gids: 

	 •	 Historische	dorpswandelingen	door	het	centrum	van	Schijndel
	 •	 Wandeling	Beeldspraak,	langs	beelden	in	de	openbare	ruimte
	 •	 Rondleiding	in	en	rondom	De	Glazen	Boerderij
	 •	 	Rondleiding	H.	Servatiuskerk	incl.	uitleg	 

én bespelen orgel en/of carillon 
	 •	 Fietstocht/wandeling	De	Bevrijding	van	Schijndel

     Regelmatig worden rondleidingen ingepland voor individuele deelnemers.
     Te vinden op de Agenda van website: www.vvvschijndel.nl. 

       Bezoek ook het VVV-agentschap, gevestigd in Museum Jan   
                 Heestershuis, voor actuele kaarten en gidsen, souvenirs,
       streekproducten, dialect boekjes, VVV-cadeaukaarten en 
       gratis folders voor leuke uitstapjes in de omgeving.

Trek je wandelschoenen aan en ontdek Brabant met de nieuwe

WAnDELKAARTEn BRABAnT
(UITGAVE JULI 2018)

Nooit meer verdwalen met de nieuwe wandelkaarten van Brabant! Wandel van 
knooppunt naar knooppunt en laat je verrassen.

Schijndel is een bezoek meer dan waard!

Pompstraat 17
5481 BL  Schijndel
T: 073-5492276
www.vvvschijndel.nl 

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
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Wij zijn iedere
zondag open!

PVC vloeren - Raamdecoratie - Gordijnen - Tapijt - Vinyl

Europalaan 42  |  5481 JG  Schijndel  |  073-5510681  

info@hoogzaadwonen.nl  |  www.hoogzaadwonen.nl

JOS VAN BOXTEL GROEP
ERVAAR ONZE KRACHT!

Alles op het gebied van automobiliteit! www.josvanboxtel.nl
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Oostendorp Auto 
De nieuwe Mazda dealer 

van Den Bosch e.o.van Den Bosch e.o.
SIGARENMAKERSTRAAT 1

Hyundai i10 Private Lease weken

Sigarenmakerstraat 1 | 5232 BJ ‘s Hertogenbosch 
www.oostendorp-auto.nl

vanaf€ 179,-p/m

vanaf€ 179,-p/m

Vraag naar de voorwaarden

s

Hoofdstraat 7B
5481 AA Schijndel

073-549 3518

www.grinsvenscooters.nl

Edisonweg 23
5482 TJ Schijndel

073-549 3518

van Grinsven
Scooters

&
Bromfietsen

In het Museum Jan Heestershuis gaat de 
bezoeker terug in de tijd. De wereld van 
kunstenaar Jan Heesters (1893-1982) komt in 
zijn historische woning weer tot leven. Heesters’ 
kunstwerken worden tentoongesteld te 
midden van antieke meubels en voorwerpen, 
die hij zelf verzamelde.

In zowel het woonhuis als in het moderne paviljoen 
van het museum zijn regelmatig wisselende 
tentoonstellingen te zien. Deze zijn gewijd aan het werk 
van Jan Heesters en Dorus van Oorschot, een andere 
Schijndelse kunstenaar. Maar ook aan realistisch 
werkende kunstenaars uit heden en verleden. 
In de beeldentuin achter het museum zijn drie keer per 
jaar  wisselexposities van beelden te bekijken. 
Er is een leuke interactieve DOE-tocht die kinderen 
kennis laat maken met het huis van Heesters.

Tot 30 september 2018 loopt de tentoonstelling 
BoEREn BuRGERS BuITEnLuI. 

Dit was de uitroep waarmee - naar verluidt – van 
oudsher de omroeper de aandacht van het publiek 
trok bij het brengen van belangrijk nieuws. Met deze 
drie begrippen – boeren, burgers en buitenlui -  was 
in feite iedereen genoemd. Het is een veelzijdig thema 
en daarbij moet meteen opgemerkt worden dat de 
scheidslijn tussen de genoemde groepen niet altijd 
heel duidelijk is. Zowel boeren als gegoede burgers 
wonen immers buiten? En ambulante burgers worden 
ook aangeduid met de term buitenlui. 
Deze expositie schets een beeld van het wonen, leven 
en werk van deze drie categorieën zoals dat werd 
gezien en vastgelegd door verschillende Brabantse 
schilders. Er zijn schilderijen van boerderijen tot 
buitenhuizen en woonwagens en van portretten van 
boeren tot zigeuners en gegoede burgers. 

Museum Jan Heestershuis,
Pompstraat 17, Schijndel, 
073-5492276 
www.museumjanheestershuis.nl. 

Openingstijden: 
di. t/m zo. 13.00 tot 17.00 uur.
Entree € 3, kinderen tot 18 jaar 
en houders Museumkaart gratis

MUSEUM JAN HEESTERSHUIS
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info@josvankasterennatuursteen.nl    •   www.josvankasterennatuursteen.nl 

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

Alles op het gebied van natuursteen

Jos van Kasteren Natuursteen
Madame Curieweg 11

5482TL Schijndel
Telefoon: 073-5477449

 L

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

 Bel vrijblijvend voor het maken van een afspraak.

Al
s h

et 
moo

i m
ag 

zijn
!

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

facebook.com/jeando.schijndel

als het mooi mag zijn!

Jeando
Bedrijfskleding
borduren-bedrukken

l

l Borduren / Bedrukken
l

Bedrijfskleding

Laseren / graveren
l Badges / emblemen

E-mail: mortelheertum@planet.nlE-mail: mortelheertum@planet.nl

is een gezellige
eetgelegenheid in Schijndel

U kunt hier terecht voor
een kopje koffie of thee met gebak,

een gezellige lunch of diner

Lunch vanaf € 4,50
3 Gangen menu vanaf € 25,00

 
Hoofdstraat 158, 5481AJ Schijndel

www.eigenwijs.net
tel: 073-6908056

1
2

3
4

5

Heijmans

immerwerken B.V.

Mgr vd Venstraat 23
5482EK Schijndel

073 –  549 44 99
06 – 5498 5661

Heijmanstimmerwerken@hetnet.nl

verbouwing
renovatie
kozijnen / deuren
interieurs

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.

www.chapelparket.com
info@his.eu  073-5478175

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!

Boschweg 95, 5481 EC Schijndel     •    06 16936519
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Mobizon



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

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

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

Kom tijdens Hartemert in onze winkel de 
heerlijkste pannenkoeken proeven van 
De Koekenbakkers uit Heeswijk-Dinther.

SPELREGELS:
• Reserveren is verplicht. Telefoon 0413-292529.

Wij zijn gesloten tijdens carnaval op 2,3 

en 4 maart 2019. Voor openingstijden 

kijk op www.koekenbakkers.com.

• Spaarkaart kan niet ingeleverd worden 

op zon- en o�  ciële feestdagen.

• Per twee personen kan één 

spaarkaart worden ingeleverd.

• De goedkoopste pannenkoek 

van uw rekening is gratis.

• Spaarkaart niet geldig in combinatie met 

andere acties/aanbiedingen/afhalen.

 EIJKEMANS
Botermarkt 9 en Sesterlaan 4, Uden // Hoofdstraat, 121 Schijndel

SPELREGELS:

SPAAR VOOR EEN GRATIS 

PANNENKOEK VAN 

DE KOEKENBAKKERS

Bij elke 10 euro* aan boodschappen bij de 

deelnemende PLUS winkels ontvangt u een 

spaarzegel. Bij 10 zegels is uw spaarkaart vol en 

krijgt u bij Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers 

in Heeswijk-Dinther een pannenkoek gratis!

U ontvangt spaarzegels van zondag 26 

augustus t/m zaterdag 29 september 2018.

Volle spaarkaarten kunt u bij 

Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers 

inleveren t/m zaterdag 9 maart 2019.

* Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, 

babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

SPAAR VOOR EEN GRATIS 

Reserveren is verplicht. Telefoon 0413-292529.

Botermarkt 9 en Sesterlaan 4, Uden // Hoofdstraat, 121 Schijndel

krijgt u bij Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers 

Op vertoon van 
deze spaarkaart 
ontvangt u de eerste 
drie zegels gratis!

Spaar voor eenSpaar voor een
GRATIS pannenkoek!GRATIS pannenkoek!GRATIS pannenkoek!

Spaar voor een
GRATIS pannenkoek!

Spaar voor een

Hoog-Beugt 11 te 
Heeswijk-Dinther
www.koekenbakkers.nl

GRATIS pannenkoek!GRATIS pannenkoek!

Kom tijdens Hartemert in onze winkel de 

GRATIS pannenkoek!GRATIS pannenkoek!


