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Gratis toegang
Winkels open
van 10.00 tot 17.00 uur

Schijndel 30 Aug. 2015

IN DE SHOWROOM

Showtrucks
Oldtimers
Weggiganten
Vuurspuwende truck
Segways en Oxboards
Nova auto van TUE
Bromfietsen
Modeltruck baan
Elektrische auto’s
Zandbak voor kinderen
Voertuigen politie
Materieel brandweer
Limo
Kartbaan
Koetsen
Draaimolen
Treintje
Vrachtwagen klimbaan
Brand blussen
Dans van Mango
Stardust Live
Dj Amazing
Zangduo Zus
Screaming Billy Rocj band
Brasiliano’s
...en nog veel meer!
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Kloosterstraat 1  5481 BE  Schijndel Tel. 073-5493330

De vele duizenden bezoekers aan de jaarlijkse 
Schijndelse themajaarmarkt Hartemèrt hebben 
die laatste zondag van augustus in hun agenda 
geblokkeerd. 
Die zondag is de dag waarop men de 
vakantieperiode op aangename wijze met 
familie, vrienden en kennissen op dit evenement 
gaat afsluiten om daarna klaslokaal, werkplaats, 
kantoor etc. te gaan opzoeken en men de draad 
van het werk weer gaat oppakken. 

Genieten
Nog één dag genieten van show, muziek, zang en 
dans, spel en kermis, sport en cultuur, informatie 
en demonstratie, gezellig keuvelen op terrassen 

waar het langgerekte parcours helemaal bol 
van staat. Het thema van de inmiddels 38ste 
editie van Hartemèrt is ”Hartemèrt Op Wielen”.  
Dit geeft al aan dat men van alles op het gebied 
van het zich voortbewegen op deze jaarmarkt 
kan tegenkomen. 

Bij de invalswegen is men al door de 
publiciteitstipi’s al enkele weken geattendeerd op 
dit evenement. Nieuwsgierigheid, bewondering, 
bekijken, beleven, genieten, ongeloof, het 
uitproberen, de uitdaging en profiteren van 
koopjes zijn de emoties die zeker bij jong en 
oud zullen worden opgewekt. 

Organisatie
Degenen die de Hartemèrt op rolletjes zullen laten 
verlopen zijn de organisatoren, commissie Hartemèrt 
vormend, waarin het Citymanagement Schijndel, en 
leden van Winkeliersvereniging Hart van Schijndel, 
Winkelgroep ’t Zuid, de Schijndelse horeca en ditmaal 
de Chauffeursvereniging Schijndel participeren. 

Gratis toegankelijk
De Hartemèrt is gratis toegankelijk van 10.00 
tot 17.00 uur en uiteraard zijn ook de winkels 
geopend. Hartemèrt is een dag van flaneren 
langs de vele kraampjes en attracties die een 
specifieke ambiance aan Hartemèrt geven.

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2015 38STE EDITIE THEMAJAARMARKT HARTEMÈRT

FLITSENDE ”HARTEMÈRT OP WIELEN”

VAN KOETS TOT ELEKTRISCHE WAGEN
Zeker de koetsen werpen de bezoeker in het verleden toen 
een paardenkracht nog echt een paardenkracht was.  
En wat te zeggen van de oldtimers: de oude fietsen en  
bromfietsen, vrachtauto’s, motoren en personenauto’s 
van weleer? Ongetwijfeld zal men vele verhalen van toen 
horen. Weet je nog?  Wat een contrast met de moderne 
elektrische wagens waarvan er diverse te bewonderen 
zijn. Bij elke standattractie zijn deskundigen aanwezig 
die met veel enthousiasme iets willen vertellen over hun 
baan, hobby, werk of voertuig. Op deze Hartemèrt dus 
volop informatie in te winnen. Wil men wat vaart achter 
het bezoek zetten, neem dan plaats in een kart en suist 
dan het uitgezette parcours af. En deze vervoershistorie 
afleggend kan men tussenstops maken op gezellige 
terrasjes om even op adem te komen genietend van een 
blonde rekel of koel glaasje wijn. 

Op enkele terrassen kan men tevens genieten van 
muzikale optredens. Zin een hapje? Geen probleem. 
Ook hier is aan gedacht.

Ook voor de jeugd is van alles te beleven. Zo 
kan men rondrazen op de kartbaan, maar de 
klimbaan in de vorm van een truck zijn leuke 
objecten om zich uit te leven. Of wil men het 
een of ander leren over de beruchte dode 
hoek? 

Enkele docenten zullen het allemaal bijbrengen. 
Wat te denken van een heerlijk potje waterspuiten 
bij de brandweer. Rondzwieren kan men in de 
zweefmolen, maar men kan ook plaatsnemen 
in een treintje. Uiteraard kan de jeugd ook 
kennismaken met de vele vervoersmiddelen en 
wellicht achter een of ander stuur kruipen om te 
ervaren hoe het is om een bepaald voertuig te 
besturen. Dan is er ook tijd voor een smakelijk 
ijsje of een koel drankje. Het kan allemaal op 
deze themajaarmarkt. En uiteraard zijn er op dit 
evenement vele kraampjes met allerlei spulletjes 
die voor een special prijsje van eigenaar kunnen 
verwisselen. Keuze genoeg.

Ook de winkels aan het parcours zijn geopend. 
Loop gerust binnen, want wellicht is er iets van 
uw gading te vinden. 
Loop gerust binnen, want wellicht is er iets van 
uw gading te vinden. uw gading te vinden. 

Ook voor de jeugd is van alles te beleven. Zo 

SPEELPARADIJS VOOR DE KIDS

SUPERFRIKADEL-
BROODJE OF 
SUPERSAUCIJS 

HARTEMERT ACTIE

Keuze uit sinaasappel of 
sinaasappel-aardbei 

VERS SAP 

Bakker Bart, Hoofdstraat 65, 5481 AB, Schijndel, Tel: 073 547 0580

Keuze uit sinaasappel of 
sinaasappel-aardbei 

VERS SAP 
Altijd voordelig!

Altijd voordelig!

2.50

1.50

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

en een ruim assortiment merken.

Of misschien op zoek
naar een mooi sieraad?

Bij ons heeft u keuze uit
modieuze sieraden

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

een ruim assortiment merken. 

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

Tijdens
Hartemèrt 

10 % korting op de
gehele collectie.
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Tijdens Hartemèrt
op de kraam,

en in onze winkel !!! 

  
* Op geselecteerde producten www.klerkxschoenen.nl

Steunzolen - voetbedden - orthopedische schoentechniek

Hoofdstraat 107 
Schijndel
tel.: 073-5477021

90% voorzien
van uitneembaar 

voetbed

Hoofdstraat 230  
5481 AL Schijndel
Tel 073-5470212
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ELEKTRISCHE  
AUTO’S OP  
DE HARTEMÈRT

4

De Renault Twizy en Zoe zijn 
volledige elektrische auto’s van 
Renault en vormen de eerste stap 
in de toekomst waarin elektrische 
voertuigen een belangrijke rol gaan 
spelen.

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

EIJKEMANS Schijndel
Hoofdstraat 121 • 5481 AD  Schijndel • Tel.: (073) 5477842 • Ma. t/m za. 8.00 - 21.00 • Zondag 10.00 - 19.00

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

Vers Softijs

Zoekt u tijdens Hartemért verkoeling?

Milkshake

1.500.70

Elke zondag geopend van 10.00 - 19.00 uur!

BMW i.

DE TOEKOMST VAN  
MOBILITEIT.
BMW i staat voor visionaire elektrische auto’s en 
mobiliteitsdiensten, inspirerend design en voor een nieuwe 
opvatting van het begrip premium, dat sterk wordt bepaald 
door duurzaamheid en het nastreven van een holistische 
benadering: met op maat gemaakte autoconcepten, focus 
op duurzaamheid in de hele productlevenscyclus en een 
reeks aanvullende mobiliteitsdiensten definieert BMW i 
het begrip van individuele mobiliteit geheel opnieuw.

Duurzaamheid vormt het denken en handelen van BMW 
Group. BMW Group is de enige autofabrikant die al zestien 
jaar achtereen is opgenomen in de Dow Jones Sustainability 
Index, waarvan negen jaar als Global Sustainability Leader 
binnen de auto-industrie. Met EfficientDynamics heeft 
BMW zich tot doel gesteld de emissie steeds verder terug te 
dringen en het rijplezier steeds verder te laten stijgen. BMW 
i maakt gebruik van een groot aantal innovatieve BMW 
EfficientDynamics technologieën en gaat zelfs nog een stap 
verder: van design tot productie, van de levensduur van de 
auto tot de afvoer ervan, elk detail is ontwikkeld met het oog 
op duurzaamheid. Duurzaamheid is tenslotte een kwestie 
van instelling, die begin noch einde kent.

Het doel van de ontwikkeling van BMW i modellen is niet 
alleen het bouwen van emissievrije auto’s, maar ook daarbij 
zo veel mogelijk duurzaam geproduceerde en hergebruikte 
materialen te gebruiken, met name in het interieur. Vooral 
in het interieur van de BMW i3 zijn grenzen verlegd waarbij 
duurzaamheid tastbaar gemaakt wordt.

Een andere mijlpaal is de volledig nieuwe LifeDrive 
voertuigarchitectuur die met het passagierscompartiment 
van carbon en de aluminium Drive-module voor een 
enorme gewichtsbesparing zorgt en daardoor een grotere 
actieradius mogelijk maakt.

Arend AutoVeghel
presenteert u 

de Renault Twizy en
 Renault ZOE

De Twizy, 100 % elektrisch en mobiel, verandert 
je leven in de stad. Deze tweezitter beschermt 
je, is comfortabel, elektrisch aangedreven, 
open, energiek, grappig en stoer tegelijk. De 
Twizy leidt de elektrische revolutie met een 
super innovatief design. Deze vierwieler mag 
worden bestuurd met een scooter rijbewijs; 
dus ook zonder autorijbewijs en vanaf de 
leeftijd van 16 jaar: kies de Twizy 
45. Laat de energie maar stromen 
met de Twizy! 

Met de compacte en 100 % 
elektrische Renault ZOE is de 
ware revolutie begonnen! De 
ZOE is de eerste auto die geschikt 
is voor iedereen en ideaal voor 
in het dagelijkse verkeer. De 
technologie van morgen die 
nu al helemaal rekening houdt 
met u en met het milieu. Stelt u 
zich eens voor: steden zonder 
verkeerslawaai, geen uitstoot van 

CO2 en stikstofoxide, een stad met een veel 
betere kwaliteit van leven... U hoeft niet meer 
in de rij te staan bij de pomp of in de kou 
staan om te tanken, om uw auto op te laden 
hoeft u hem alleen maar aan te sluiten, net 
als een smartphone. Zo houdt u veel meer 
tijd over voor andere dingen! Kunt u het u 
voorstellen?

De Volkswagen XL1

In alles straalt het futuristische ontwerp het innovatieve 
karakter van de XL1 uit. Omdat het de huisvesting vormt 
van de geraffineerde technologie van de tweezitter, 
maar vooral omdat het symbool staat voor de visionaire 
gedachte achter de auto. Autobedrijf Van den Udenhout 
is eigenaar van één van de geproduceerde XL1’s.  
De Volkswagen XL1 is verkrijgbaar vanaf �100.000,-.  
Zo gestroomlijnd als een sportwagen
De vormen en lijnen aan de XL1 spreken voor zich: snelheid, 
kracht, dynamiek. Door het gestroomlijnde design bereikt 
de XL1 in enkele seconden zeer hoge snelheid en door 
de baanbrekende technologie in de motor verbruikt hij 
daarbij een minimum aan brandstof. De XL1 is ontworpen 
als superlichtgewicht en is perfect aerodynamisch. Met de 
2-cilinder TDI-motor, een E-motor, 7-traps DSG-automaat en 
een lithium-ion-batterij vormt de XL1  de perfecte combinatie 
van extreme zuinigheid en ultiem rijplezier.
Het oog van de camera
De buitenspiegels zijn vervangen door kleine camera’s die 
vrijwel onzichtbaar aan de binnenkant van de vleugeldeuren 
zijn gemonteerd. Daarmee ziet de bestuurder altijd wat zich 
naast en achter de auto afspeelt op het display in de auto. 
De stoelen van de bestuurder en de bijrijder zijn efficiënt net 
niet naast elkaar geplaatst, waardoor de breedte van de auto 
sterk teruggebracht kon worden. Het voorgedeelte van de 
auto is in totaal 1.50 m². Een doorslaggevende ontwerp

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

Carwash
Tanken

• Banden
• Uitlijnen
• Uitlaten
• Accu’s

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

v loer- en raamdecoratie
nacht- en ondermode

Raaijmakers
Woonsfeer

Halve prijs

OP = OP

Alleen tijdens
Hartemért

Ten Cate 
kinderondergoed 

50% korting
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� SCHIJNDEL is
voortaan elke zondag
geopend!
Vanaf zondag 30 augustus zijn wij tot
het einde van het jaar 7 dagen per week
voor u geopend! Elke zondag geopend
van 13:00- 17:00 uur.

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

Zus presenteert Superster 

Het demoteam van Mango 
Health & Fitness bestaat uit een 
groep fanatieke meiden van 
alle leeftijden, die allen een 
passie hebben voor dans. Ze 
dansen al jarenlang met veel 
plezier en treden graag op voor 
publiek tijdens alle Schijndelse 
evenementen. Bij Mango Health 
& Fitness is iedereen welkom 
om te komen dansen, je kunt 
de lessen op je eigen niveau 
meedoen. Er zijn lessen voor 
jongens en meisjes vanaf 3 jaar 
t/m volwassenen.

www.mangofitness.nl

Screaming Billy is een classic rock 
coverband uit Schijndel, opgericht 
in december 2005. Geweldige 
tijds-bepalende rock nummers 
worden door Screaming Billy op 
een aanstekelijke manier gespeeld. 

Veel Creedence Clearwater Revival en 
daarnaast onvergetelijke nummers 
van o.a. Brainbox, The Cream, 
Deep Purple, The Doors, Doobie 
Brothers, The Hollies, Neil Young en 

vele andere maken een optreden 
van Screaming Billy compleet. 
De indringende elektrisch gitaren, 
aangevuld met een stevige ritme 
sectie, begeleiding van akoestisch 
gitaar en het typische Hammondorgel, 
worden door de eigenzinnige 
frontman tot een geheel gemaakt. 

Een optreden Screaming Billy is een tijd 
van herkenning en deja-vu momenten. 

Tussen al die attracties is er volop 
plaats voor entertainment. 
Muziek, zang en dans zijn 
altijd ingrediënten die een 
Hartemèrtmenu aantrekkelijk 
maken. Op diverse locatie 
kan men van fraaie klanken 
genieten. 

Een keur aan artiesten vertonen op de 
diverse podia hun muzikale kwaliteiten. 
Voor ieders wat wils. Stardus Live heeft 
een brede keus in het repertoire en zal 
zeker het publiek in een juiste sfeer van 
de wereld van de stoere  chauffeurs 
brengen. 

DJ Amazing
DJ Amazing doet daar niet voor onder. 
Ook hier is men van alle muziekmarkten 
thuis en weet men de klanken snel aan 
te passen aan het publiek.

Screaming Billy
En wie kent ze niet: de Screaming Billy. 
Ze traden nog op bij de vierdaagse in 
Nijmegen en nu gaan ze de bezoekers 
aan Hartemèrt vermaken. 

ZUS
En wie zeker voor een ontspannende 
en feestelijke sfeer zullen zorgen zijn 
de zingende zusjes ZUS die her en der 
al diverse succesvolle optredens in hun 
dagboek hebben staan. 
Ook nu zullen ze de sterren van 

de hemel zingen op de Hartemèrt. 
Sta stil en spits de oren bij de band 
Sound and More die hun klanken 
over het parcours laten klinken. 
En dan opzij! Opzij! Maak plaats 
voor de opzwepende klanken van 
de Brasiliando’s die voor een Zuid-
Amerikaans feestje zorgdragen.

Mango
Aan muziek en zang dus geen gebrek. 
Dat geldt ook voor de dans. Mango is 
weer van de danspartij en zal diverse 
spetterende optredens verzorgen. 
Zoiets mag men zeker niet missen! 

Immers: 
Hartemèrt is van alle markten thuis! 
En dat alles tussen 10.00 en 17.00 u.

ENTERTAINMENT BANT VERVELING UIT!

Marjolein Damen e n John Kersch 
staan al vele jaren op het podium 
als het muziek duo Stardust Live. 

Op zondag 30 augustus treedt het mu-
zikaal duo uit Schijndel van 11.00 uur 
tot17.00 uur op de Hartemert in Schijn-
del. Het allround repertoire is al omvat-
tend, jaren 60 tot hedendaagse pop. 
Rock & Roll – Soul –motown – Country 
&  linedance - Toegankelijke jazz – Ne-
derlands talige meezingers - Foxtrot – 
Latin – Duitse schlagers.\ - muziek uit de 
gordel van smaragd. Kortom de moei-
te waard om op de Hartemèrt Schijn-
del naar het duo te komen luisteren. 
 

Duo Stardust Live 

Zondag 30 augustus tijdens de 
Hartemert in Schijndel zal het 
Zangduo Zus hun nieuwe single 
Superster presenteren op het podium 
voor de Glazen Boerderij om 14.00u. 
De zusjes Bo en Kiki Sluijpers zingen 
nu zo’n twee jaar samen, brengen 
met Superster hun zevende single uit 
en treden inmiddels op door het hele 
land.De dames zijn al regelmatig te 
zien op TV Oranje , en hebben al hun 
opwachting gemaakt bij ZAPP live en in t 
fijnfisjeniecafee van Omroep Brabant.
Als je meer over de meiden wil weten, 

neem dan eens een kijkje op hun website 
www.zusinfo.nl waar ook de links naar 
hun facebook-, twitter-, instagram- en 
youtubeaccount te vinden zijn. Niet alleen 
het duo Zus maar ook Jeronimo, bekend 
van o.a. het tv-programma Bloed, Zweet en 
Tranen, zal een optreden verzorgen tijdens 
dit muzikale uurtje en zal tevens de nieuwe 
single aan Zus uitreiken. Meer informatie 
over Jeronimo is te vinden op www.
jeronimomusic.net. Namens de meiden 
van Zus ben je van harte welkom  bij dit 
speciale moment en zij zouden het dan ook 
super leuk vinden je dan te zien!

Screaming Billy

Demodans team van Mango Health & Fitness

DJ Amazing

U vindt Jeando aan de van Leeuwenhoekweg 4 te Schijndel. tel. 073 8795449
info@jeando.nl - www.jeando.nl - facebook.com/jeando.schijndel 
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TERUG IN DE TIJD OP 
DE HARTEMÈRT

Oldtimerclub HW&VC ‘Midden-
Brabant’ begon 22 jaar geleden in 
Berlicum met slechts enkele leden 
met een kleine show. Kort daarna 
werd de eerste rit georganiseerd. 
De kern van de clubactiviteiten is 
inmiddels verplaatst naar Schijndel. 

De lage contributie, de makkelijke 
toegankelijkheid en de gezelligheid 
van de club maakte dat vele 
liefhebbers de weg wisten te vinden 
naar HW&VC. Het maakt bij deze 
club namelijk niet uit wat voor type 
voertuig of wat voor merk je interessant 
vindt; de liefde voor oldtimers en 
techniek staat centraal. Mede door 
deze diversiteit kan de club elk jaar 
interessante activiteiten organiseren, 
zoals musuembezoeken, technische 

avonden, filmavonden en natuurlijk 
drie maal per jaar een oldtimerrit. 
Deze diversiteit is ook terug te zien 
op de stand van HW&VC. Je treft er 
vanalles aan, van een bromfiets alsof 
deze zo gevonden is een schuurtje in 
een klein Frans dorpje tot een in de 
puntjes gerestaureerde Amerikaanse 
motorfiets in concoursstaat. Maar 
ook een volledig gerestaureerde 
vrachtwagen.
Om bij deze laatste te beginnen: het 
is een Scania 80 super uit 1977. Na 
een werkzaam leven als koelwagen 
eindigde hij ergens achterin een 
schuur. Gelukkig wist een clublid 
de vrachtwagen te redden. Jaren 
van restauratie volgden, specialisten 
werkten aan de motor, het plaatwerk 
en het houtwerk. Het resultaat mag 
er zijn, een prachtig stukje historisch 

transport.
Dan de Amerikaanse motorfiets, 
een Pierce Arrow uit 1912. Dit merk 
is vooral bekend van de auto’s die 
ze begin 20e eeuw maakten. Wat 
velen niet weten is dat dit merk ook 
motorfietsen heeft gemaakt. Deze 
Pierce is voorzien van een 4-cilinder 
lijnmotor. Let op de prachtige details 
als het stuur en de achterrem. De 
benzine- en olietank zijn verwerkt in 
het frame.
Als laatste nog de Franse bromfiets, 
dit is een Motobecane Poney AG2 
uit 1949. Deze brommer is niet 
gerestaureerd maar enkel technisch 
in orde gemaakt. Met een beetje 
fantasie zie je de Franse boer er 
nog op rijden, door de heuvels op 
weg naar de markt in de grote stad.  
Dat er in de jaren na de tweede 

wereldoorlog weinig verkeer op de 
weg was blijkt wel uit de bediening 
van deze bromfiets: de voorrem, de 
achterrem, de koppeling, het gas en 
de versnelling moesten allen met de 
hand worden bediend! 

Naast deze voertuigen vindt je op 
de stand van HW&VC nog meer 
klassieke bromfietsen, motors, auto’s 
en natuurlijk een stukje Brabantse 
gezelligheid. Wilt u meer weten over 
deze oldtimerclub en de activiteiten 
van deze club? Bezoek dan de 
website www.hwvc.nl  en neem  
een kijkje op de facebookpagina 
www.facebook.com/hwvcmb. 

avonden, filmavonden en natuurlijk avonden, filmavonden en natuurlijk 
Eindhovense studenten presenteren 
Nova,’s werelds eerste modulaire 
auto TU/ecomotive is een 
studententeam van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Op de 16 
april hebben zij tijdens de opening 
van de AutoRAI de auto Nova 
gepresenteerd. Nova, de eerste 
modulaire auto ter wereld is een 
elektrische auto en ontworpen en 
gebouwd door de studenten. 

Modulaire auto
De modulaire eigenschap van Nova 
is te zien in meerdere onderdelen. 
Het meest opvallende is dat de 
bodypanelen, gemaakt van bio-
composiet, door middel van een 
kliksysteem kunnen worden verwisseld. 
Zo kunnen de vorm en de kleur van de 
auto op elk gewenst moment worden 
aangepast. Een ander groot voordeel 
is dat de accupakketen gemakkelijk 
kunnen worden vervangen. Op deze 
manier kunnen lege accupakketen 
snel worden omgewisseld voor volle, 
en kan de bestuurder snel weer verder 
met de reis. Ook in het interieur zijn 
modulaire onderdelen terug te vinden. 
Zo kan de achterbank gemakkelijk 
geplaatst en verwijderd worden, en 
kan het infotainment systeem naar 
de wens van de gebruiker worden 
aangepast. Door de configuratie van 
Nova aan te passen aan de rit die 

gemaakt gaat worden, is ze altijd 
efficiënter dan auto’s die slechts 
voor één toepassing zijn gemaakt. 
Hierbij kan gedacht worden aan het 
gebruiken van één motor en één accu 
wanneer de auto in de stad rijdt, met 
als resultaat dat het gewicht omlaag 
gaat. Het gebruik van meerdere 
motoren en accu’s is vervolgens weer 
efficiënter wanneer lange stukken over 
de snelweg afgelegd moeten worden. 
Als de accu’s dan toch leeg raken, 
kunnen deze gemakkelijk worden 
omgewisseld voor volle, en kan de 
reis snel vervolgd worden. 

Gebruiker centraal 
Naast de functionele voordelen heeft 
Nova ook eigenschappen die de 
bestuurder centraal stelt. De gebruiker 
wordt uitgedaagd om de auto naar 
eigen smaak samen te stellen, op 
elk gewenst moment. Als deze het 
tijd vindt om de auto te voorzien 
van een nieuwe vorm of kleur is dit 
makkelijk te realiseren, door middel 
van de verwisselbare bodypanelen. 
Ook in het interieur is dit mogelijk. De 
lichten kunnen worden afgesteld naar 
de stemming van de gebruiker, net 
zoals het hoogwaardige infotainment 
systeem. Andere onderdelen van 
het interieur, zoals bekerhouders of 
zelfs een draadloze telefoonoplader, 
kunnen ook naar gelang van wens 

worden geplaatst. De user-centricity 
is bovendien terug te zien in op het 
opvallende feit dat de bestuurderstoel 
bij Nova in het midden geplaatst 
is. Werkelijk alles draait dus om de 
gebruiker. 
Auto van de toekomst 
Het doel van Nova is om te laten 
zien dat modulaire eigenschappen 
ook in de auto-industrie toekomst 
hebben. Om dit nog meer kracht 
bij te zetten krijgt Nova ook een 
Nederlands kenteken. Duurzaamheid 
en efficiëntie staan bij Nova centraal, 
iets wat ook terugkomt in het verbruik 

van de auto. In de meest efficiënte 
configuratie weegt de auto minder 
dan 300 kg. Doordat ze zo licht 
is, is een verbruik van het energie 
equivalent van 1 op 800 mogelijk. 
Dit is vele malen zuiniger dan de 
auto’s die tegenwoordig op de 
openbare weg rijden. In de versie 
voor de openbare weg zal Nova haar 
topsnelheid bereiken bij 90 km/u. 
Op 30 augustus is de NOVA te 
bewonderen op de Hartemèrt in 
Schijndel.

Eindhovense studenten presenteren
Nova, ’s werelds eerste modulaire auto

Wij zijn iedere
zondag open!
Van 10.00 - 18.00 uur.

Schijndel, Rooiseheide 5, Sint Jorisplein 4

1 jaar
GRATIS

Stap over naar
een betaalrekening
mét 1,25%* rente
Jij zet je geld bij ons op de bank. En daar mag best wat tegenover staan!
Stap over en krijg de betaalrekening SNS Betalen 1 jaar gratis. Kijk op
snsbank.nl/renteoverjecenten voor de actievoorwaarden.

*De rente op SNS Betalen is variabel, op jaarbasis en geldt per 1 mei 2014.
Rentewijzigingen voorbehouden. Je krijgt rente over een positief saldo tot € 5.000.

Hoofdstraat 109
5481 AD Schijndel
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MAAK NU KANS OP
EEN TAART

DE INSCHIJNDEL APP 
IS JARIG!!

Download de InSchijndel App, klik de aanmelding aan 
voor 13 september en maak kans op één van 

de 24 lekkere taarten.

ALLES BIJ DE HAND
 MET DE GRATIS 

INSCHIJNDEL APP !

MEER INFORMATIE : WWW.IN-SCHIJNDEL.NL

* Iedere dag nieuwe
  aanbiedingen

*Alle informatie van 
  winkels en horeca

*Rondneuzen in de
  virtuele etalges

*Iedere maand kans 
  op € 100,- met de   
  Skendelse kwis

*Laatste nieuws van 
  TVSchijndel

*Lokale evenementen
  in de VVV agenda

*Lokaal vraag en 
  aanbod

*Parkeerhulp

MEGA OUTLET SALE
Hoofdstraat 162, Schijndel

di 25-8 t/m zo 30-8 

Onze tijdelijke
outlet opent 

speciaal haar 
deuren voor 

6 dagen. 
Be there!

Merkschoenen vanaf €10,-
Zomer & Winter collectie

Profiteer snel! 
OP=OP

Wenst iedereen een �jne Hartemèrt
en vanaf 14 september

heten wij u welkom in ons nieuwe restaurant 
De Rechter in Boxtel

073-5477771 

Sint Jorisplein 1 
Postbus 76, 5480 AB Schijndel

Telefoon 073-5492570 Fax 073-5498875
info@vankruijsdijknotarissen.nl
www.vankruijsdijknotarissen.nl
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� SCHIJNDEL is
voortaan elke zondag
geopend!

Vanaf zondag 30 augustus zijn wij tot
het einde van het jaar 7 dagen per week
voor u geopend! Elke zondag geopend
van 13:00- 17:00 uur.

met Hartemert zijn wij zelfs geopend van
10:00- 17:00 uur.

OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............OXBOARD legt de wereld aan je voeten…............
Want het revolutionaire 
OXBOARD is eenvoudig te 
besturen, extreem wendbaar 
en brengt je snel naar jouw 

bestemming. 
En dat 100% elektrisch! 

Ontdek zelf hoe leuk deze 
personal transporter is op 

de Hartemèrt. Staand met 
15 kilometer per uur 

over het fietspad, de 
stoep of door een 

winkelcentrum 
sjezen. Het 
kan met  de 
Nederlandse 
uitvinding: het 

Oxboard. 
Het lijkt op 
het eerste 

gezicht nog 
het meest op 

een kruising tussen 
een skateboard en een Segway. 
Het  Oxboard is klein, optilbaar 
en je haalt er, in tegenstelling tot 
een skateboard, zonder enige 
inspanning een snelheid tot 15 
kilometer per uur mee.

Simpel gezegd, omschrijf je het 
elektrische ding als een plank met 
twee wielen die de richting bepaalt 
door jouw balans. „Leun je naar 
voren, dan ga je naar voren. Leun je 
naar achter, dan rij naar achteren.” 
Dezelfde techniek als de Segway.

OXBOARD is een Nederlands ontwerp
Segway heeft de weg gewezen 
naar de nieuwe categorie zelf 
balancerende transportmiddelen. 
OXBOARD maakt het bereikbaar 
voor iedereen. De combinatie 
van razendsnelle software en 
elektromotoren maakt het mogelijk 
dat een apparaat zichzelf balanceert 
met een berijder. 

Natuurlijk moet de berijder wel 
evenwichtsgevoel hebben, maar 
vrijwel iedereen rijdt binnen een 
kwartier op een OXBOARD weg.

een skateboard en een Segway. 
Het  Oxboard is klein, optilbaar 
en je haalt er, in tegenstelling tot 
een skateboard, zonder enige 
inspanning een snelheid tot 15 
kilometer per uur mee.

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

Tijdens de workshop op 
de Hartemért krijgt u een 

goede indruk van hoe het 
nu kan dat de Segway PT 

zelfstandig rechtop blijft 
staan, maar bovenal 
leert u hóe te rijden 
op deze Personal 
Transporter. onder 
begeleiding 
van ervaren 
instructeurs.

WAT IS EEN SEGWAY PT?
Een Segway Personal 

Transporter, ook 
Segway PT of kortweg 

Segway genoemd, is een 
elektrisch aangedreven, 
zelfbalancerend eenpersoons 

vervoermiddel. De Segway PT 
wordt aangedreven door twee 
elektromotoren die van energie 
voorzien worden door oplaadbare 
batterijen. De motoren kunnen 
de wielen onafhankelijk van 
elkaar laten draaien. De 
besturingsmodule van de Segway 
PT bewaakt voortdurend de stand 
van het toestel met behulp van 
sensoren op basis van een MEMS-
gyro. Door de elektromotoren 
automatisch bij te regelen blijft de 
Segway PT in balans, ongeacht 
de snelheid of het gewicht van 
de meegedragen bagage. De 
gebruiker bestuurt het apparaat 
door het verplaatsen van het 
lichaamsgewicht. Door naar 

voren te leunen laat men de 
Segway PT voorwaarts 
bewegen en door 
achterwaarts te leunen 
laat men hem naar achteren 
rijden. Hij stopt als men 
rechtop gaat staan. Door aan 
de handgreep te draaien laat 
men de Segway naar links 
of naar rechts draaien. Er is 
op dit moment een versie op 
de markt waarbij het sturen 
geschiedt door de stuurkolom 
in zijn geheel naar 
links en naar 
rechts te duwen. 
Op deze wijze 
kan men op 
de plaats een 
cirkel van 360 
graden maken.

WORKSHOP SEGWAY 
ORGANISEREN?

Het is ook mogelijk om 
een compleet dagje uit 

voor u te organiseren waarbij 
de Segway Workshop slechts 
een onderdeel is van het totale 
programma. Enkele voorbeelden 
van activiteiten die wij veelal 
combineren zijn; golf clinics, 
varen, lezingen, kookworkshops, 
vergaderingen en meer. Vraag 
ons gerust naar de mogelijkheden 
of een offerte op maat. 

www.segwaybooking.com
Tel.+31 (0) 8 8012 3050
info@segwaybooking.com 

ERVAAR DE SEGWAY OP DE HARTEMÈRT
Segway PT voorwaarts 
bewegen en door 
achterwaarts te leunen 
laat men hem naar achteren 
rijden. Hij stopt als men 
rechtop gaat staan. Door aan 
de handgreep te draaien laat 
men de Segway naar links 
of naar rechts draaien. Er is 
op dit moment een versie op 
de markt waarbij het sturen 
geschiedt door de stuurkolom 
in zijn geheel naar 

rechts te duwen. 

ORGANISEREN?
Het is ook mogelijk om 
een compleet dagje uit 

voor u te organiseren waarbij 
de Segway Workshop slechts 
een onderdeel is van het totale 
programma. Enkele voorbeelden 
van activiteiten die wij veelal 
combineren zijn; golf clinics, 
varen, lezingen, kookworkshops, 
vergaderingen en meer. Vraag 
ons gerust naar de mogelijkheden 
of een offerte op maat. 

UITLATENSCHOKDEMPERSBANDENSERVICE WIELEN EN VELGEN 

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

Duinweg 25, 5482 VR Schijndel • tel. 073-54 77 585

van der velden

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

Hoofdstraat 7B
5481 AA Schijndel

073-549 3518

www.grinsvenscooters.nl

Edisonweg 23
5482 TJ Schijndel

073-549 3518



14 15Heemkundekring Schijndel

VIND HET PRODUCT DAT BIJ Ú PAST MET DE BEHOEFTE WIJZER!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.EURONICS.NL
VIND HET PRODUCT DAT BIJ Ú PAST MET DE BEHOEFTE WIJZER!
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.EURONICS.NL

best of electronics!

AIRFRYER 
HD9240

Hartemert
prijs

AIRFRYER 

699,-599,- 749,-699,-

229,-

LG
SMART LED TV
LED TV 43 LF 630 V
Schermdiagonaal: 43 inch 
Beeldkwaliteit: Full HD 
Smart: Ja 
Beeldschermdiagonaal: 109 cm

SAMSUNG
WASAUTOMAAT
WF70F5E5P4WEN
Maximaal vulgewicht: 7 kg 
Maximale centrifugesnelheid: 1400 toeren per minuut 
Energieklasse: A+++ 
Geluidsniveau wassen: 54 dB

SMART LED TV
LED TV 43 LF 630 V
Schermdiagonaal: 43 inch 
Beeldkwaliteit: Full HD 

622,11

NA 11%
KORTING*

LG
SMART LED TV

SAMSUNG
WASAUTOMAAT

533,11

NA 11%
KORTING*

Laat u verrassen door 
The Philips Chef…
 
Aangenaam: Martin Senders oftewel, The Philips Chef. 
Van oorsprong eindhovenaar met een grote passie voor 
koken. Ik ben dan ook bijna altijd in de keuken te vinden. 
Als Philips Chef houd ik me onder andere bezig met 
allerlei recepten die je kunt bereiden met Philips 
Keukenapparatuur, zoals de Airfryer.

De airfryer vind ik een echte aanwinst in de keuken. 
Je kunt gezonder frituren, namelijk met lucht! Weet je wat 
de airfryer nog meer kan? Koken, grillen en roosteren.
Je kunt zelfs een hele maaltijd in één airfryer bereiden. 
Ik zal je verrassen met de heerlijkste airfryer recepten. 
Eet u een hapje mee? 
Dan zie ik u graag bij 
Euronics tijdens de Hartemèrt…
 
Martin Senders

Euronics tijdens de Hartemèrt…

189,-

DEMONSTRATIE
PHILIPS AIRFRYER

op 30 augustus

Profi teer op zondag 30 augustus van deze 
te gekke korting op honderden produkten!*

Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90
5481AH Schijndel
0735495427 Voorheen

Harense Smid

Openingstijden
maandag 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag 09.30 tot 18.00 uur
woensdag 09.30 tot 18.00 uur
donderdag 09.30 tot 18.00 uur
vrijdag 09.30 tot 21.00 uur
zaterdag 09.30 tot 17.00 uur
koopzondag 
30 augustus 10.00 tot 17.00 uur

Euronics Schijndel

Voorheen

shop-in-shop

EUROPA’S GROOTSTE,
VERTROUWD DICHTBIJ UW SMART ADVISEUR

BEHOEFTE WIJZER:
VIND HET PRODUCT
DAT BIJ Ú PAST

VAKKUNDIGE
INSTALLATIE
& REPARATIE

GEPASSIONEERD
EN VAKKUNDIG
PERSONEEL 

Een vertrouwd 
gezicht met de bij u 
bekende service!

KOOPZONDAG 
geopend van 
10.00u tot 17.00u.

TE GEKKE KORTING

11%*

Tijdens de Hartemèrt in
Schijndel op 30 augustus

*Uitgezonderd van de kortingsactie zijn Airfryer, advertentieartikelen/aanbiedingen, Apple, computer- en randapparatuur (Vobis assortiment) service en diensten.

“ De Goede Moordenaar”
Stoomtram in Meijerijstad

Omdat de gemeente Schijndel 
ervoor heeft gekozen om de 
Hoofdstraat in het centrum 
opnieuw in te richten met accenten 
van vroeger zoals de trambaan 
en de waterpomp heeft de 
heemkundekring besloten een 
fotofilm te maken over de tijd 
van de tram. Het is een tijdsbeeld 
geworden van 1899 tot 1936 van 
de dorpen Veghel, St. Oedenrode 
en Schijndel. 
  

 Waarom werd hij De Goede 
Moordenaar genoemd?  
Moordenaar: Een snelheid van 
7,5 km in de bebouwde kom was 
vanwege de bochtige tracés, vaak 
vlak langs woningen, nauwelijks 
verantwoord. Soms liep de tram uit 
de rails, kinderen liepen onder de 
tram, een paard sloeg op hol of 
er viel lading van de tram. Goede: 
Omdat hij enorm bijdroeg aan de 
ontwikkeling van de streek waardoor 
hij reed, kreeg hij de toevoeging 
goede.

SCHIJNDEL. De weduwe Hagelaars, 
oud en hardhoorig, kwam Vrijdag 
over de tramlijn, juist toen nabij den 
handwijzer de tram van pl. m. 10 uur 
in de richting ‘s Bosch zou vertrekken 
De vrouw hoorde vermoedelijk den 
tram niet en al het remmen van den 

machinist was niet voldoende om 
een groot ongeluk te voorkomen. De 
vrouw werd gegrepen en was kort 
daarna een lijk. Naar wij vernemen 
heeft het trampersoneel geen schuld 
aan het ongeluk. [NTC 10.09.1903]

De Fotofilm met informatieboekje:

(Noordkade) en Zuid-Willemsvaart via de 
Koevering naar St. Oedenrode over de markt 
naar De Heuvel en terug.

over de Lindendijk en Schijndelse weg naar Schijndel.

Om tot een goed tijdsbeeld te ko-
men hebben we ervoor gekozen om 
foto’s te gebruiken uit het gebied 
van Meierijstad. Daardoor duurt de 
film nu ruim een half uur. Verder 
hebben we filmbeelden van een ver-
gelijkbare tram gebruikt en gebrui-
ken we muziek uit de twintiger jaren. 
We starten de film op het treinsta-
tion van Schijndel en gaan met de 
stoomtrein via Eerde naar Veghel. 
Van daaruit volgen we de tram en 
de trambaan via het centrum van 
Veghel, de haven 

De Geschiedenis:

De lijn Veghel – Eindhoven werd in 1897 in exploitatie genomen. In Veghel 
ging de lijn niet verder tot aan de Zuid-Willemsvaart. Daar moesten reizigers 
uitstappen om te voet naar de haven te wandelen waar men kon overstappen 
op de lijn Veghel-Oss of ’s-Hertogenbosch-Helmond. Pas 3 jaar later werd 
dit sluitstuk (Zuid–Willemsvaart – Veghel haven) geopend. Op 26 juni 1899 
werd de lijn ’s-Hertogenbosch – Den Dungen – St Michielsgestel – Schijndel 
– St. Oedenrode – Eindhoven officieel geopend. De tram deed over dit 
traject maar liefst 3 uur. 
Toch was eenieder zeer enthousiast over de nieuwe vervoersmogelijkheid 

omdat men tot dan toe afhankelijk was van paard en wagen en handkarren 
of een kar met een hond. Maar uit die tijd stammen ook de eerste auto’s met 
benzine motoren en in de jaren 20 gingen de eerste autobussen rijden en 
dat was het begin van het einde van de tram. De laatste jaren was er alleen 
nog goederen vervoer. In 1936 zijn de rails in Schijndel opgebroken. Omdat 
er in die tijd veel vraag was naar oud ijzer vanuit Duitsland zijn bijna alle 
locomotieven gesloopt en verwerkt tot …….oorlogsmateriaal. (uitgebreide 
info met foto’s in het boekje)

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN
De Heemkundekring Schijndel nodigt u uit:

Op de Hartemert
in het City Theater op een groot scherm. 

Zo zag u de historie van de Meijerij nog nooit.

Doorlopende voorstelling
Gratis Toegang.

Kaft van het boekje over de geschiedenis van de  “Meijerijstadstram”
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Politie            Politie met Mobile Media Lab op Hartemèrt

Met het innovatieve Mobile 
Media Lab test de politie op een 
laagdrempelige manier haar 
communicatiemiddelen.  
De politie staat midden in 
de maatschappij en heeft op 
verschillende manieren contact met 
inwoners van Nederland. Door in 
verbinding te staan, te luisteren 
en vervolgens de middelen te 
verbeteren, werkt zij, samen met u, 
aan een veiliger Nederland.

Wat is het Mobile Media Lab?
Het MML is een vrachtauto, die 
speciaal is aangepast als mobiele 

onderzoeksruimte. Met deze testtruck 
rijdt de politie door Nederland om 
onderzoek te doen naar uw mening 
over en ervaringen met verschillende 
communicatiemiddelen waar de politie 
gebruik van maakt. 

Denk hierbij aan de website politie.
nl, de Politie-App, folders en social 
media accounts (Facebook en 
Twitter). Het MML is ingericht met de 
nieuwste technologieën en bestaat 
uit een onderzoeksruimte en een 
interviewruimte. Met deze truck kan de 
politie makkelijk overal in Nederland 
onderzoek doen.

Wat doet de wijkagent?
De wijkagent is een ervaren politieagent met een extra opleiding. De wijkagent is veel 
aanwezig in uw wijk. U kunt op verschillende manieren met hem in contact komen. 
De wijkagent weet veel over uw wijk. Meestal kent deze politieman de jongeren uit de 
wijk en weet of er bijvoorbeeld inbraken zijn geweest. Samen met collega’s probeert de 
wijk-agent die te voorkomen. De wijkagent praat ook met gemeenten, woningbouw-
verenigingen, scholen en wijkraden. Zo krijgt hij veel informatie over uw wijk.

Hoe kunt u helpen?
U helpt de wijkagent door hem te vertellen wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op? 
Geef het dan door aan uw wijkagent. Samen zorgen we ervoor dat uw wijk een leuke en 
veilige wijk blijft. 

Afspraak
U kunt bij uw wijkagent terecht met vragen over veiligheid in uw woonomgeving. Een 
afspraak met uw wijkagent maakt u via telefoonnummer 0900 8844. Ook kunt u 
de wijkagent mailen via mailadres schijndel.meierij@politie.nl. Uw wijkagent is - op 
afspraak - bereikbaar op het politiebureau, locatie Kerkendijk 63, 5482KG Schijndel. 

    Wijkagenten Schijndel
                                   Ger Roumen  &  Joep van Rozendaal

Hippies kinderkleding
De winkel is weer geheel gevuld 

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

tiener- en positiemode.

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

Hoofdstraat 64, Schijndel. Tel. 073-5944174

Winkel geheel gevuld met

NIEUWE COLLECTIE
Baby-, kinder-, tiener- en positiemode

 Kom ook eens kijken naar onze
Superkoopjes MERK- OUTLETWINKEL

Van Tilburg mannenmode  Molenstraat 5-7   5482 GA Schijndel

Waarom test de politie haar 
communicatiemiddelen?

De politie maakt gebruik van 
verschillende communicatiemiddelen 
met elk een eigen doel en wil met deze 
middelen graag aansluiting vinden bij 
uw behoefte. Al jaren krijgt de politie 
hierbij hulp en advies van speciale 
burgerpanels. Dat gebeurde op 

politiebureaus of in wijkcentra.  
Met het MML kan dit overal in 
Nederland en bereikte de politie  
dus veel meer mensen.

Kan iedereen meedoen aan 
onderzoeken in het MML?
De politie stelt zelf op basis van een 
onderzoeksplan en de bijbehorende 
doelgroep een onderzoek panel 

samen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
burgers benaderd worden om deel te 
nemen aan een onderzoek.
Tijdens Hartemert staat de MML-truck 
op het parcours bij het Jansenpark. 
Bezoekers worden in de gelegenheid 
gesteld om kennis te maken met de 
wijkagent, een motorrijder en met 
leden van de Vrijwillige Politie. Altijd 
leuk om uw kind met een politieagent 

of met een politievoertuig op de foto 
te zetten. Zoek in het MML binnen 
YouTube op Mobile Media Lab en je 
krijgt diverse filmpjes over preventie 
en over het dagelijkse politiewerk. Er is 
online een mooie enquête uitgezet met 
betrekking tot communicatie met en het 
functioneren van de politie in Schijndel. 
Hiermee willen wij proberen om onze 
(online) dienstverlening te verbeteren.

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

www.dnoverkant.com 
            Facebook.com/dnoverkant 
            

Altijd voor u  
onderweg,  
 
Vanzorgsprekend bij Vivent!

Ontmoet de medewerkers van  
Vivent op de Hartemert in Schijndel. 

Dé kraam voor al uw vragen over zorg!  
Wijkteam Schijndel Zuid        06 - 21 19 68 58 
Wijkteam Schijndel Centrum 06 - 21 16 18 09
Wijkteam Schijndel Noord     06 - 11 78 14 86

www.vivent.nl      
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De Schijndelse brandweer  zal met flink wat materieel 
uitrukken naar de Hartemèrt. 

De Schijndelse brandweer pakt 
flink uit op de Hartemèrt.

Zo is er veel rollend materieel 
te bewonderen zoals o.a.  een 
tankautospuit, een waterwagen 
met 16 m3 waterinhoud,  
hulpverleningsvoertuig en een groot 
waterstransport met 1000m aan 
slangen.

De kinderen zullen zich een ware 
brandweerman of vrouw voelen bij het 
waterspuiten op een brandend huis  of 

hun behendigheid kunnen testen met 
hydraulisch gereedschap. 
Maar zich ook lekker uit kunnen 
uit leven op een springkussen in 
de vorm van een huis met hierin 
brandpreventieve voorzieningen, 
behoort tot de mogelijkheden.

Bovendien zal  de voorlichting over 
brandpreventie niet ontbreken.

Brandweervrijwilliger worden
Wil jij je inzetten voor anderen en 
hulp verlenen onder niet alledaagse 
omstandigheden? Kun je overdag 
snel op de brandweerkazerne zijn? 
Dan is het brandweervak vast iets 
voor jou!
Branden blussen is de hoofdtaak van 

een brandweerman/vrouw. Maar daar stopt het niet: Wat dacht je 
van het openknippen van auto’s bij ongevallen? Het verrichten van 
metingen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een helpende hand 
bieden aan dieren die te water zijn geraakt? Brandweervrijwilligers 
zijn betekent veelzijdigheid, acute paraatheid en passie om je in te 
zetten voor mens en dier. Geen inzet is hetzelfde!

Ons aanbod
Spannend en uitdagend werk, 
een hechte groep collega’s en de 
mogelijkheid om je zinvol in te zetten 
voor je omgeving. Je werkt met 
de modernste brandbestrijdings- 
en redmiddelen. Voor oefenen, 
opleiden en uitrukken ontvang je 
een vergoeding. De opleiding tot 
brandwacht, een dag of avond 
cursus, is voor rekening van de 
brandweer.

Wie zoeken wij? 
Mannen en vrouwen met lef en een ondernemende instelling. Ben 
je flexibel, sportief, houd je van werken in teamverband en zet je je 
graag in voor je medemens in jouw woonplaats? Dan is vrijwilliger 
bij de brandweer iets voor jou! Een spannende bijbaan naast je eigen 
baan. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede lichamelijke conditie kan 
zich aanmelden. Belangrijk is dat iemand snel op de kazerne kan zijn. 

Belangstelling 
Is je interesse gewekt en lijkt het je wat om vrijwilliger te 
worden, neem dan contact op met de postcommandant;  
Marcel van Doorn, via telefoonnummer 06 - 11586965 of per 
e-mail: m.vandoornl@brwbn.nl. Uiteraard kun je bij hem ook nadere 
informatie krijgen over het werk van een brandweervrijwilliger, de 
organisatie, wat wij van jou vragen, en wat je voor ons kunt betekenen.

Brandveilig leven  
in Schijndel
Als ergens het gezegde ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ van toepassing is is dat bij brand. De 
brandweer komt zo snel mogelijk naar u toe 
om te blussen maar …. het is beter als er geen 
brand ontstaat. En als het toch brand is het 

van groot belang dat dit zo snel mogelijk ontdekt wordt en u uzelf en 
anderen in veiligheid brengt.

Rookmelders
Rookmelders zijn van levensbelang. Hoe 
sneller iemand een brand ontdekt, hoe 
langer zijn vluchttijd, dus hoe groter de kans 
dat hij het overleeft. Bovendien voorkomen 
rookmelders dat slapende bewoners door 
de rook bedwelmd raken. Omdat u tijdens 
uw slaap niets ruikt wordt u niet wakker 
van de brandlucht. Door het lawaai van de 
rookmelder wordt u toch op tijd wakker en 
kunt u nog vluchten. 

Enkele tips voor rookmelders:
•	 	Zorg	dat	ze	op	de	juiste	plaats	hangen:	bij	woningen	met	één	

bouwlaag is soms één rookmelder voldoende. Die moet dan in de 
gang of hal hangen. Bij woningen met twee of meer woonlagen 
moet u op elke verdieping een rookmelder ophangen 

•	 	Druk	regelmatig	even	op	de	testknop:	als	u	dat	doet,	hoor	je	een	
alarmsignaal als de melder nog goed werkt. 

•	 	Als	de	batterij	van	de	rookmelder	op	is	(gemiddeld	na	een	jaar)	laat	
de rookmelder een hard piepgeluid horen. Vervang de batterij dan 
direct 

•	 	Houd	de	rookmelder	stofvrij,	door	hem	regelmatig	even	schoon	te	
blazen of te stofzuigen.

•	 	Kies	liever	niet	voor	een	combimelder,	met	daarin	ook	een	CO-
melder. Die moeten namelijk beiden op een andere plek worden 
geplaatst. Kijk voor de juiste plek van een CO-melder op www.
brandweer.nl.

•	 	Bedenk	dat	bij	brand	de	rook	doodsoorzaak	nummer	één	is.	De	rook	
bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur. 
Blijf daarom altijd uit de rook.

Heeft u vragen over onze 
zorg- en dienstverlening?

Kom naar de Hartemert!
Onze medewerkers helpen u graag!

Doe mee aan onze prijsvraag en win een uur huishoudelijke 
ondersteuning of een warme maaltijd voor twee personen in 
het restaurant van het Mgr. Bekkershuis. 

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

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33  
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl www.laverhof.nl
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BOSCH
Service

(073) 547 50 60
www.apkvoets.nl

APK & Autoservice
            R.Voets

Goed, compleet en betaalbaar!
Zomer Slank & Fit Actie 
bij Mango Health & Fitness

1 jaar lang onbeperkt  
voor maar

Je kunt voor deze actie inschrijven 
tot 31 juli a.s. tegen inlevering van 
de 100% Lokaal-voucher.

€ 25,-
€ 35,-

per maand

per maand 1 jaar lang onbeperkt 
 & groepslessen voor maar

We knallen de zomer in met 
2 voordeel-abonnementen:

Zomer Slank & Fit Actie 
bij Mango Health & Fitness

1 jaar lang onbeperkt  
voor maar

Je kunt voor deze actie inschrijven 
tot 31 juli a.s. tegen inlevering van 
de 100% Lokaal-voucher.

€ 25,-
€ 35,-

per maand

per maand 
     

 

 

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

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

Onbeperkt fitness en groepslessen 3 maanden voor € 99,00 

Onbeperkt fitness 3 maanden voor  € 75,00
Geen inschrijfgeld! 
Deze actie is geldig t/m 30 augustus!
Jouw cadeau: Een mooie sporttas of T-Shirt
Demo's op het podium bij de Glazen Boerderij.
Onze stand vind je bij Tabakszaak van Roessel.

De Glazen Boerderij 20 (ingang zijde kerk) Schijndel • T: 06 - 25590431 
• E: personalfl ow@live.nl • www.personal-fl ow.nl

 Tijdens Hartemèrt  zijn we open van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Kom gerust binnenlopen om vrijblijvend rond te kijken.

Vanaf september geven wij de volgende lessen in kleine groepen:

• BBB-Training
• Diverse vormen van Yoga
• Pilates  -  Moderne dans
• Zwangerschapsyoga/Pilates
• Fit na de bevalling  -  Babymassage
• Afslankcoach (vergoed door aanvullende verzekering)

Tijdens Hartemèrt kun je een kennismakingspakket 
kopen van € 42,00 waarmee je 6 lessen kunt 
uitproberen in 6 weken. 
Je krijgt hier een leuke goodiebag bij cadeau!

Tijdens Hartemèrt zal “Lak! Nagelsalon”
demonstraties geven van IBX: herstelt beschadigde 
nagels en verstevigt gezonde natuurlijke nagels

Be mindful … be healthy …
be beautiful … be happy …

We zien ze alom aanwezig op ons 
wegen: de grote weggiganten in 
alle vormen en maten vakkundig 
bestuurd door chauffeurs die van 
wanten weten. Deze mannen, 
hooggezeten in hun cabines, vormen 
een essentiële schakel tussen de 
producent van allerlei producten 
en de consument. Het vervoer is 
zeker voor een doorvoerland als het 
onze van levensbelang. Enorm veel 
mensen verdienen een boterham in 
het vervoer. Bij vervoer moeten we 
niet alleen denken aan het vervoer 
over de weg, maar er is ook een 
groot vervoer van goederen per 
schip, trein, vliegtuig en bij bepaalde 
stoffen door pijpleidingen. Voor 
elke vervoerstak zijn deskundige 
mensen nodig die alles in goede 
banen leiden. De vervoerders 

moeten over een breed scala aan 
vereiste papieren en documenten 
beschikken, want niet elke lading 
is hetzelfde en moet een specifieke 
behandeling hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan vervoer 
van brandbare stoffen en andere 
gevaarlijke stoffen die per tankauto 
worden vervoerd. Maar er worden 
ook goederen vervoerd die maar 
beperkt houdbaar zijn. Ook 
die koelwagens zien we met de 
regelmaat van de klok op onze 
wegen en in onze straten. Vee 
wordt ook vervoerd. Een veeauto 
moet weer op een andere wijze aan 
diverse eigenschappen voldoen. 
Voor containervervoer gelden weer 
andere regels. En die wettelijke 
regels moeten in het hoofd van een 
chauffeur zitten.

Op deze ”Hartemèrt Op Wielen” 
wordt de aandacht gevestigd 
op het wegverkeer. Met name 
dan het goederenvervoer en het 
personenvervoer. Men kan kennismaken 
met diverse soorten auto’s, tweewielers 
en zelfs een vorm van een eenwieler. 
Deze openluchtshowroom laat ook 
zien een ontwikkeling die er in de 
loop der jaren heeft plaatsgevonden 
en waardoor het transport telkens een 
ander beeld op de wegen bracht.

Achter dat gehele vervoer zitten 
deskundige mensen die met uitgekiende 
systemen zorgen voor de logistiek: 
plannen dat alles op rolletjes zal 
verlopen. Een stagnatie in de logistiek 
zal de consument onmiddellijk treffen.
Schroom op deze Hartemèrt niet om 
bij de deelnemers informatie op te 

vragen. Ze zullen graag op al uw 
vragen antwoord geven. Zo heeft deze 
jaarmarkt ook een groot informatief 
karakter. 

De chauffeurs vereniging Schijndel 
heeft over de 100 leden en organiseert 
diverse evenementen. Ook op de 
Hartemèrt laten zij zich uitgebreid 
zien.

In mei organiseerde Chauffeurs Vereni-
ging Schijndel weer haar 2-jaarlijkse 
Truckrun. Het was alweer de 16e editie 
van deze altijd bijzondere en gezellige 
tocht met vrachtauto’s door Schijndel 
en omgeving voor mensen met een 
verstandelijke/lichamelijke beperking. 
Maar ook de truckshow die de vereniging 
organiseert krijgt altijd een grote 
waardering van het publiek en wordt 
druk bezocht.

Hartemèrt 
Op de Hartemèrt wordt weer flink 
uitgepakt. Diverse show trucks zijn er te 
bewonderen. En misschien mag u wel 
even een kijkje nemen in de cabine. 
Maar natuurlijk niet te missen is de 
vuurspuwende truck, met de vlam in 
de pijpen. Ook wordt er getoond, met 

CHAUFFEURSVERENIGING SCHIJNDEL  ZEER ACTIEF CHAUFFEURS ONMISBARE SCHAKELS IN ONZE SAMENLEVING 
een speciale  opstelling, wat de dode 
hoek is van een truck en wordt er 
een instructiefilm hierover vertoond. 
Een truck met een speciale kraan 
die zich zelf automatisch opbouwt 
is een sensatie om te bewonderen. 
En mochten kinderen zich toch 
vervelen? Er staat een grote container 
met zand waar ze lekker in kunnen 
ravotten.

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

Het is tijd voor een vormgever
die het anders doet, 
het is tijd voor 

Al 10 jaar in Schijndel en omgeving voor 
het monteren van uw keuken en badkamer.
Ook voor een verbouwing en timmerwerken 
van uw huis kunt u hier terecht. Voor advies 
van verbouwing en timmerwerken kunt u 
ook terecht bij Marno Smits Montage.
Wij werken samen met erkende vakmensen 
uit Schijndel.
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Waar tot voor kort de Harense Smid 
zat, heeft sinds begin april Euronics 
haar deuren geopend. De winkel is 
onderdeel van één van de grootste 
electronicaketens van Europa en 
heeft daardoor het nieuwste van het 
nieuwste in huis zonder betaalbaarheid 
en service over het hoofd te zien. Maak 
kennis met Euronics in Schijndel!!
 
Innovatie
De nieuwste producten van bekende 
merken zoals Samsung, Sonos, 
Miele, Bosch en Siemens staan ruim 
gepresenteerd in de overzichtelijke winkel.
De presentatie van Siemens is de nieuwste 
innovatie op de mooie inbouw afdeling 
van de winkel aan de hoofdstraat 90 
in Schijndel. Hierin ziet u de modernste 
techniek gepresenteerd op het gebied 
van Inbouw Ovens en Vaatwassers. De 
prachtige apparaten zijn uitgerust met 
wifi en te bedienen met uw tablet. Ga 
snel eens langs voor een uitgebreide 
presentatie, want deze producten zijn 
in Nederland exclusief verkrijgbaar bij 
Euronics.
 
Inbouwapparaten 
Verder ziet u op de inbouwafdeling ook een 
sortering van andere inbouwapparaten. 
Hier kunt u Koelkasten, vaatwassers, 
combi magnetrons en kookplaten 
bekijken. Tevens is het ook mogelijk 
om bij aanschaf het inbouw apparaat 
te laten inbouwen door de vakkundige 
medewerkers van Euronics. Voor een 
advies op maat bent u hier op het juiste 
adres. Er is zelfs een Miele Shop in Shop 
aanwezig in de winkel.

Kennis
De opvallende Miele Shop in Shop achter 
in de winkel biedt u een ruime keuze op het 
gebied van inbouw, wasmachines, drogers 

en vaatwassers. Her personeel is zeer 
ervaren en deskundig en kan u alles over 
deze apparaten vertellen. Buiten de Miele 
Shop is er ook een Vobis Shop in Shop 
aanwezig bij Euronics. Dit is de vertrouwde 
computerafdeling. Deze computerafdeling 
is zelfs uitgebreid met een werkplaats. 
U kunt dus buiten uw aankoop hier ook 
terecht voor storingen, probleemoplossing 
en reparaties voor uw computer, notebook, 
tablet of smartphone.
 

Garantie
U ziet wel dat beleving, service en gemak 
voor u centraal staat bij Euronics! Prachtige 
apparaten die ook bij thuis kunnen worden 
geïnstalleerd. En over garantie of hulp 
word er niet moeilijk gedaan, zelfs voor uw 
aankopen bij de Harense Smid kunt u bij 
Euronics terecht.
 
Vertrouwd
Wie regelmatig De Harense Smid bezocht 
komt nu nog steeds erg veel bekende 
gezichten tegen. Ook het personeel maakte 
de overstap naar Euronics. Vertrouwde 
gezichten, service èn de bijbehorende 
gastvrijheid op een herkenbare locatie 
met een moderne en overzichtelijke zaak.
Kom kennis maken met Euronics tijdens 
de Hartemert. De Koffie staat klaar en er is 
gezorgd voor een fantastische presentatie 
door Martin Senders, “The Philips Chef”. 
Martin zal u laten beleven dat u ook 
gezonder kunt frituren. Maar met hetzelfde 
apparaat kunt u ook koken, grillen en 
roosteren. Kom langs en laat u inspireren 
door The Philips Chef!

Nieuwe electrowinkel op 
locatie voormalig pand 
van De Harense Smid.

In Schijndel is sinds 17 april aan 
de Hoofdstraat 71A een nieuwe 
versmarkt van start gegaan onder 
de naam ’t Verswarenhuys. 

Bij ’t Verswarenhuys vindt u groente 
en fruit, Hollandse en buitenlandse 
kazen, vers gebrande noten, vers 
vlees, vleeswaren en brood en 
banket, aangevuld met diverse 
kruidenierswaren zoals mooie 
wijnen, koffie en thee, veelal 
biologisch of met een eerlijke 
afkomst. Ruim 5000 mooie, pure 
en lekkere producten waarvan 
de herkomst is gecontroleerd op 
bijvoorbeeld diervriendelijkheid 
of biologische achtergrond onder 
één dak met een centrale kassa 
waar alle producten in één keer 
worden afgerekend. Als het nodig is 
worden de producten bij de kassa 
voor u ingepakt en eventueel naar 
uw auto gebracht. In ’t Lunchhuys, 
de koffiecorner van de winkel, kunt 

genieten van lekkere koffie, espresso 
en cappuccino met het lekkerste 
gebak uit de verre omgeving of van 
een gezond broodje met een vers 
sapje tot aan een kleine maaltijd. En 
ook aan mindervalide mensen zijn 
van harte welkom. Er is voldoende 
ruimte voor rollator of rolstoel 
en zelfs aan een invalidentoilet is 
gedacht. ’t Verswarenhuys is niet 
alleen een aanwinst voor Schijndel 
maar ook voor de inwoners van 
de omliggende dorpen die in een 
straal van een paar honderd meter 
al hun dagelijkse boodschappen 
kunnen doen bij de andere 
mooie versspeciaalzaken rond ’t 
Verswarenhuys in het centrum van 
Schijndel. 

Kom kennis maken met ’t 
Verswarenhuys tijdens de Hartemèrt. 
De winkel is geopend en voor de 
winkel vindt u kramen met allerlei 
lekkere producten uit de winkel.

Ruim 5000 lekkere producten
bij ’t Verswarenhuys.

eten van vandaag
Hoofdstraat 71a | 5481 AB Schijndel 

T: 073 782 01 66 | W: www.schijndel.verswarenhuys.nl

DÉ WINKEL VOOR 
UW DAGELIJKSE 

VERSBOODSCHAPPEN
Ook tijdens de Hartenmert laten wij u in én buiten 
de winkel proeven hoe lekker onze producten zijn. 

Zo hebben wij voor de winkel een zuidvruchten 
experience, vers gebakken stokbrood en 
appelfl appen, laten we u de puurste sappen 
proeven en grillen we de meest malse kip in de 
oven. Ook in de winkel is er veel te proeven en te 
beleven. 

Komt u ook? KIPPENBOUTEN
vers uit eigen grill 
per stuk 1,50

APPELFLAPPEN
vers uit eigen oven
per stuk 0,99

4 voor  

€ 1,99

5 voor  

€ 5,00

Ook als je al wat ouder bent. 
Als je aan fitness denkt denk je 
al gauw aan “breed” worden en 
aan BodyBuilding, terwijl fitness 
juist veel meer omvat. Het is een 
verzamelwoord voor algehele 
fitheid. Fitness is voor iedereen, 
man en vrouw, jong en oud.

Fitnessen hoeft niet duur te zijn 
en moet voor iedereen binnen de 
mogelijkheden liggen. Bij Mango vind 
je dat terug in de abonnementsprijzen. 
Als je bij Mango Health & Fitness 
aan fitness komt doen, start je met 
een intake waarin jouw persoonlijk 
doel wordt besproken. Aan de hand 
hiervan maken we een start-schema 
op maat. De fitnessinstructeur legt dit 
schema 1 op 1 aan je uit en traint dit 
samen met je. We beginnen rustig, 
zodat jij kunt wennen aan de nieuwe 
training. Doelen kunnen onder andere 
zijn: meer energie krijgen, afslanken, 
sterker worden, trainen voor een 
wedstrijd, beter kunnen golfen, 
revalideren na een operatie of een 
ander door jou te stellen doel. In de 

fitnessruimte bij Mango Health & Fitness 
is het geen modeshow van mooie 
flitsende pakjes, maar er heerst een 
“doe maar lekker gewoon” mentaliteit. 
Dat maakt het laagdrempelig, zodat 
iedereen zich thuis voelt. Behalve 
fitness zijn groepslessen onze grote 
passie. Denk bijv. aan: danslessen 
voor kinderen vanaf 3 jaar, tieners  en 
volwassenen, HipHop, Streetdance, 
Zumba, Showdance, Moderne dans, 
enz.Daarnaast Spinning, BodyPump, 
Grit, Steps, BodyShape, Callanetics, 
Yoga, Pilates, enz. Voor iedereen van 
elke leeftijd wat wilt. 

Op onze website www.mangofitness.nl 
vind je meer informatie.

Tijdens Hartemèrt hebben we een 
kraampje bij Jan van Roessel waar 
je je kunt inschrijven. Uiteraard 
hebben we een mooie aanbieding 
voor jou die dag. Zie ook onze 
advertentie elders in deze krant.
Bij de Glazen Boerderij komt een 
mooi podium waar wij diverse 
demonstraties zullen laten zien. 

Fitness bij Mango Health & Fitness 
in Schijndel is voor iedereen.

Inmiddels heeft Novium-keukens 
heel wat naamsbekendheid opge-
bouwd in Schijndel. Als enige 
keukenzaak in Schijndel, willen we 
dan ook deze naam hoog houden. 

Dit doen we door onze 
persoonlijke benadering en 
door kwaliteitskeukens te 
leveren tegen scherpe prijzen. 
Hierbij staat het bieden van goede 
service als een belangrijk aspect 
in het geheel. Dat resulteert in een 
succesvolle keukenzaak ondanks 
de crisis. Daarbij spreekt het 
de klant aan, dat wij een CBW- 
erkend bedrijf zijn. ( Centrale 
Branchevereniging Wonen) 
We merken dat de mond tot 
mond reclame goed zijn werk 
doet. Daar doen we het voor! 
Wij staan er om bekend dat we 
niet zoals de grote ketens agressief 
een keuken proberen te verkopen 
met een prijs die alleen voor 
vandaag geldt. Een klant koopt bij 
ons, wanneer het gevoel goed is! 
 
Het is weer tijd voor de beurs 
in Duitsland. Hier gaan wij in 
September altijd heen om de 
nieuwste trends op keukengebied 
te ervaren. Dus hebben we weer 
diverse showroommodellen staan 
die plaats moeten maken om 
deze nieuwe keukens weer aan 
onze klanten te kunnen laten zien. 
In onze showroom staan diverse 

opstellingen voor elk wat wils. Of 
U nu 3000,-- of 25000,-- euro 
heeft te besteden. Alles is naar uw 
wensen en maten te leveren.  Op 
onze site WWW.KEUKENBUDGET.NL  
staan de actuele showroommodellen. 
Verder hebben we nog een site 
WWW.NOVIUM.NL, waar u overige 
informatie kunt vinden over 
onze winkel en onze merken. 
 
Wij monteren de complete keuken 
incl. Het aansluiten van de apparatuur. 
Indien gewenst kunnen we ook 
complete verbouwingen realiseren. 
 
U bent welkom in onze showroom 
om onder het genot van een 
vers gemalen kopje koffie, de 
mogelijkheden te bespreken voor 
uw nieuwe keuken. Wij hebben 
geen personeel. Let daarom op 
onze aangepaste openingstijden:

Succesvolle keukenzaak 
ondanks crisis!

Openingstijden:
Dondedag 9.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30 
Vrijdag 9.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
Zaterdag 9.30 - 17.00

Overige tijden en avonden op afspraak.



DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT!

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

Lunchcafé Le Blanc

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT AIRCO

-60%

-70%-70-70%

-60%

-60
-50%

-60-60-40%

-40%-40-40
-70%-70-70

-70-70%

-50-50

-40-40% -70-70-40-40%%
OUTLET

-40-40-50%

Harrows Darts Official 
Competition
Wedstrijd dartbord dat voldoet aan de 
officiële richtlijnen. Met gratis dartpijlen!

HEAD You Tek IG 
Challenge MP
Allround tennisracket

Salomon Ellipse
Comfortabele dames 
wandelschoenen

Puma BTS
Trainingspak voor junior en senior

70.000 m²

DWS Sports 
voetbal

Puma  
Momenta II FG
Comfortabele leren 
voetbalschoenen

Babolat  
Pulsion Omni
Allround tennisschoen 
voor heren

Wilson Tour  
Blue Backpack
Tennistas, geschikt  
voor 2 rackets

Brabo MP17 
Down jacket
Comfortabel 
donsjack

64,99
89,95

4,99
9,95

39,95
79,95

53,99
59,99

69,99
99,95

29,95
99,95

19,95
49,95

69,99
139,99

29,95
59,95

senior

24,95
49,95

junior

TUINMEUBELEN NU TOT 50% KORTING
Alle topmerken onder één dak. De ruimste keuze uit  

loungesets, tuinsets, tuinkussens en meer!

ZONDAG TIJDENS HARTEMERT ZIJN WIJ GESLOTEN

Clubshirts
Diverse clubshirts seizoen 2014/2015
Clubshirts

50%
tot

korting

%%

OUTLETOUTLET

GROOTSTE SPORTSPECIALIST VAN NEDERLAND

70%
TOPMERKEN MET  
KORTINGEN TOT 

SPORT EN  
MODE OUTLET! 


