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IZondag 14 mei 2017, 23.59 
uur, één minuut nog vooraleer 
het einde van kermisjaar 
2017 wordt ingeluid. De 
laatste meters afleggen met 
verkrampte dansbenen, de 
laatste pinten worden getapt. 
En voor de laatste keer: “Neeje, 
er zijn geen glazen meer, drinkt 
uwen Duvel uit nen beker of 
liever: drinkt er gene meer.” 
Nog even de laatste bonnekes 
richting financieel adviseur 
Vrank Fanderlinden (42) 
brengen. Nog even de laatste 
wanhopige dranklievende 
handen wegslaan voordat we 
de laatste bache dichtvlechten.

Nu begint het, het echte 
werk, het moment waarvoor 
we allemaal weken hebben 
getraind. Gewapend met 
harken en borstels gaan we 
per twee het veld op. Pas op, 
u denkt dat we overdrijven 
maar elk moment van 

onoplettendheid kan ons 
laatste zijn. Rug aan rug, zij 
aan zij, houden we formatie 
en bestrijken we het ganse 
veld zodat geen beker ons 
kan ontkomen. Een lichte 
mistvorming belemmert het 
zicht op het veld, maar op de 
geluiden verdergaand weten 
we als ervaringsdeskundigen 
dat we stillaan het leefgebied 
van de SchoonbroekGever 
naderen. Als groentje neem 
ik samen met een ancien 
het voortouw en zie op 
enkele decimeters voor ons 
een figuur opdoemen, een 
losgeslagen feestvierster. Als 
alfavrouw laat ze de kans niet 
liggen om onze poging tot 
opruimen te saboteren. Links 
en rechts vliegen bekers om 
onze oren maar dit weerhoudt 
ons er niet van naarstig verder 
te gritselen. We weten echter 
dat de SchoonbroekGevers 

worden aangetrokken door de 
lichten van Café ‘t Hoekske. 
Met enkele schijnbewegingen 
van onze bladerharken zijn 
de onruststokers inderdaad 
snel afgeleid en druipen ze af 
richting Hesstraat. Eindelijk 
is de kust veilig en zetten we 
onze actie verder.

Nadat gans het plein bekervrij 
is gemaakt, verzamelen we 
op een centraal punt op het 
kerkplein gemarkeerd met 
een bak gerstenat. In de 
verte horen we deejay boer 
Jan en de lokroep van de 
SchoonbroekGevers, dus: 
nog even nagenieten van deze 
editie en dan op expeditie 
richting ‘t Hoekske en 
vervolgens den Bikoro.

De grote menigte is misschien 
al in dromenland, maar als 
ploeg zijn we nog klaarwakker 
en nog lang niet bereid om 
Klaas Vaak in onze buurt 
te laten komen. “Voor 
iedereen hetzelfde?” Een 
zin die nog menigmaal zal 
worden herhaald tot het voor 
sommigen net iets teveel is 
geworden en ze één worden 
met het decor.  

Maandag 15 mei om 10.00 
uur verzamelen de ingewijden 
van Schoonbroek aan de 
afgesproken  belbushalte op 
het kerkplein. Pennenridder 
Woost Jens (35) kon, wegens 
een vervelende staking in 
Retie, spijtig genoeg het 
afgesproken uur niet halen. 
Gelukkig vonden we een 
vroege vogel van het PT (???) 
bereid om mee voor toezicht 
te zorgen en eventueel 
herbruikbare materialen te 
verzamelen. Met ons allen 

erbij, was de ploeg van 
toegewijden compleet (lees: 
iedereen behalve zij met een al 
te overdadig drankgebruik de 
avond vooraf). De ploeg telt 
4 anciens, 8 toegewijden en 2 
superenthousiaste groentjes, 
de stemming zit er vlug in.

Tegen dat iedereen geteld is en 
het eerste drankje genuttigd, 
is hét moment van de dag 
aangebroken: het afbreken 
van de tent boven de grote 
toog. Het angstzweet breekt al 
uit bij een van de ploegbazen 
als de eerste palen zorgeloos 
door elkaar worden gelegd. 
Iedereen weet uiteraard dat 
de palen niet gemengd mogen 
worden, maar als eerste farce 
van de dag kan dit wel tellen. 
Een frisse Netewind houdt 
de ploeg echter niet tegen, 
na wat gemopper worden 
duo’s gevormd en de bachen 
geplooid op grootmoeders 
wijze. 

Voila, onze eerste taak van de 
dag zit erop. Een welverdiende 
gladde soep, geserveerd met 

bijhorende koude pasta’s uit de 
automatenshop van De Lingo, 
alhoewel niet iedereen staat te 
springen om vast voedsel. Met 
onze snuiten in het “zonneke” 
lekker genieten van de lunch. 
We blijven zitten tot het voor 
sommigen wat moeilijk wordt 
om nog te blijven zitten.

“Wie gaat er mee naar de 
pappie? Dan halen we de Jan 
Hert!” Meteen vliegen er een 
paar recht en zo wordt de 
namiddag aangesneden. Na 3 
keer op en neer te rijden met 
de “Jan Hert” begint het plein 
stillaan leeg te raken. Hetzelfde 
geldt voor onze naftbakken. 
Nog even nagenieten op het 
dichtstbijzijnde terras, we 
drinken er allemaal nog ene. 
Nog even de sauna vastleggen 
en de dag zit erop! Op naar de 
volgende editie.
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Verhoogde 
paraatheid bij 
politie retie

Politie Retie bereidt zich 
voor op hevige rellen op 
13 mei te Schoonbroek. 
In tegenstelling tot de 
voorbije 24 jaar heeft 
Drank Defoosere 
( p r o f e s s i o n e e l 
weervoorspeller) dit 
jaar een regenvrije 
z o n d a g n a m i d d a g 
voorspeld, waardoor er 
dit jaar een verwachte 
opkomst zal zijn van 
minimum 12 man en 
ne peirdekop. 

De armen der wet 
van Retie hebben 
alvast versterking 
aangevraagd aan “The 
love and peace police”. 
De heren van dit team 
zullen zich incognito 
door het volk begeven 
en de verhitte moeders 
bedaren.

Verstrengde 
Veiligheids-
maatregelen  
treffen dorps-
feest na 2017  
incident.

Nadat in 2017 een van 
de straatartiesten kort 
na zijn eerste optreden 
met de noorderzon 
vertrokken was hebben 
de organisatoren 
ditmaal waar voor 
hun geld gekozen: 

Cirquarium, waarbij 
de act zich afspeelt 
in een uit de kluiten 
gewassen aquarium. 
Doordat de artiesten 
in een aquarium zitten 
verkleint de vluchtkans 
dramatisch en komt de 
zichtbaarheid niet in 
het gedrang. 

Indien deze test positief 
is, zullen we deze 
doortrekken naar alle 
toekomstige artiesten.. 

gestrande 
Wet necks 
organiseren 
benefiet
7 Amerikaanse broers,  
die sinds 30 februari 
gestrand zijn in de 
Wampstraat, orga- 
niseren een benefiet- 
concert ten voordele 
van de herstelling van 
hun waterfietsen.  

De broers vielen in  
panne met hun water-
fietsen tijdens hun 
zoektocht naar de bron 

van de Wamp.  Het enige 
bezit dat nog intact 
is blijkt een cd met 
“sweet home Alabama” 
te zijn, vandaar het 
lumineuze idee om een 
concert te organiseren 
waarbij de broers hun 
beste countrystemmen 
kunnen bovenhalen. 

Wij hopen alvast op een 
grote opkomst op 12 
mei, anders vermoeden 
we dat ze hun “necks” 
wel eens “wet” kunnen 
worden zonder 
waterfietsen.

DAMES - HEREN
KINDERKAPSELS

Enkel op afspraak
Maandag gesloten

Binnenheide 22
2360 Oud-Turnhout

Tel. 014 45 00 36

L. MERMANS-VAN HOUDT B.V.B.A.

 
Kelderbeemd 6 - 2470 Retie            Tel. 014 / 37.74.73

www.mermans-vanhoudt.be           Fax. 014 / 37.08.60
 

NATIONAAL - INTERNATIONAAL VERVOER
ALLE ONDERHOUD en

HERSTELLINGEN BEDRIJFSVOERTUIGEN

Donderdag gesloten

HESSTAAT 1
ScHOOBROEK - RETIE

014 67 71 09
www.thoekske-schoonbroek.be

CAFE 

‘T HOEKSKE

Bij Alain & Evelyn
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Broodjes- en Snackbar

Ma/Di: GESLOTEN
Wo: 10u - 20u
Do: 10u - 20u
Vrij: 10u - 20u
Za: 11u - 20u
Zo: 11u - 20u

Provinciebaan 8
2470 Retie

Tel: 014/41.09.80
Fax: 014/41.63.80

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANG – VERF – GORDIJNEN – TAFELLINNEN – ZONWERING 
         VELUX RAAMDECORATIE – LADDERS EN STEIGERS 
                                      www.wensludo.be 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

herstellingen en retouches 
naaibenodigdheden 

handwerkbenodigdheden 
sokkenwol 

nylon kousen 
Pijnenborg Tinny   

Hoogakkers 6       0486 /885845 
2470 Retie           www.ti-ret.be 

 

Kinschot 9 - 2470 Retie 
Tel: 014 45 42 41

info@wens-dausy.be
www.wens-dausy.be

Algemeen bouwbedrijf 
Private en openbare werken

Daems
Tuin & Hobbycenter

Molsebaan 96 - 2470 Retie

www.daemsnv.be

elke 2de zondag van de maand 
DIERENMARKT van7u tot 12u

Ovenakker 4
2470 Schoonbroek 

(Retie) 

Tel. 014 88 80 38

OPENINGSUREN 
enkel na afspraak

Di: 09.00-18.00        Do: 09.00-15.00 - 18.00-20.00
Vr: 09.00 - 18.00        Za: 08.00-15.00

014/71 44 35
Europalaan 30 - 2470 Retie

FRITUUR - SNACKBAR

Brasserie 
In de Lint

Donk 2
2360 Oud-Turnhout
Tel: 014/45.00.69

www.delintbrasserie.be

NIEUWBOUW
VERBOUWING, 

OOK 
BADKAMERRENOVATIES

sanitaire installatie
verwarming

woningventilatie
zonneboilers

warmtepomen

Loodts bvba
Mariëndal 17
B-2400 Mol

T. 014 37 11 39

info@verwarmingloodts.be
www.verwarmingloodts.be

drukkerij
meeus

Kelderbeemd 18
2470 Retie

T 014 67 25 64

info@drukkerij-meeus.be
www.drukkerij-meeus.be

‘ook voor klein printwerk’



boucherie bacul

Bij een hoogstaand 
cultuurfestival zoals 
Schoonbroek Leeft hoort 
uiteraard ook een culinaire 
hoogstand, deze komt dit 
jaar niet enkel in de vorm 
van een frituur of het team 
van de Schoonbroekse 
burger. 

Omdat het dit jaar “wat 
meer” mag zijn hebben 
we voor deze feesteditie 
een speciale culinaire act 
uitgenodigd in de vorm van 
Boucherie Bacul. Dit duo 
zorgt voor 200 gram humor 
en zullen u alvast met veel 
liefde onthalen.

house of rock

Doe Regi en Juul Kabas in 
een blender en je krijgt? 
Vermoedelijk levenslang 
maar mits goed gedrag, 
een kans op vervroegde 
vrijlating.

Maar we wijken af, House 
of Rock, een gevestigde 
waarde binnen de “in 
rockstijl gegoten 90’s 
house”. Ik hoor u al denken, 
maar meneer dat is toch 
wel een heel klein genre. 
En gelijk hebt u, maar 
niet zo klein als in “house 
gegoten rock”. Alles van 2 
unlimited tot Snap wordt 
in een medley gegoten 
door de heren van House 
of Rock. Indien u deze 
band live wilt beleven zijn 
hier alvast de opkomende 
festivals: 32 april in het 
Sportpaleis ( Antwerpen), 
13 mei Schoonbroek Leeft 
(Schoonbroek) en 5 juli 
Rock Werchter (Werchter) 
&  25 augustus Kamping 
Kitsch (Kortrijk)

tWenty sicks

Twenty Sicks, niet 
te verwarren met de 
wachtkamer van Dokter 
Robeyns. Dit Nederlandse 
trio geeft gewapend met 
gitaar, contrabas en drums 
elk nummer een eigen 
behandeling Twenty Sicks 
heeft al  furore gemaakt 
op de Zwarte Cross maar 
zijn door het dolle heen 
nu ze de kans krijgen om 
op het hoofdpodium van 
Schoonbroek Leeft te 
spelen. Zorg alvast voor een 
preventief doktersbriefje 
want als the sicks klaar met 
u zijn is er meer nodig dan 
een dafalgan.

de slipmates

Een groep van 5 
ondergoed-designers die 
een band oprichten, het 
zou een film van Felix van 
Groeningen kunen zijn. 
Dit op miraculeuze wijze 
samengekomen vijftal speelt 
een mix van folk, blues, 
rockabilly, lingeriewinkel-
a c h t e r g r o n d m u z i e k , 
country & jazz. Bekend van 
Luxemburg tot Benidorm 
zijn de Slipmates ditmaal 
afgezakt naar Hertogdom 
Schoonbroek.

grohl

Niet te verwarren met 
Dave Grohl. De Willhelm 
Gröhl tribute band brengt 
een ode aan Willhelm 
op de tonen van de Foo 
Fighters van wie de zanger 
vermoedelijk geheel 
toevallig de achternaam 
deelt met Willhelm. Stevige 
gitaren en drums doen ons 
wederkeren naar de vele 
prachtige acteerprestaties 
die Willhelm gedurende zijn 
carrière leverde. We hopen 
dat Willhelm Gröhl zijn 
plaats in de geschiedenis 
boeken opeist en daarmee 
Dave van de troon stoot als 
bekendste Gröhl, aldus de 
bandleden van Gröhl.

recreatief vermaak4

Totaalrenovaties en 
nieuwbouwprojecten
Bouw van woningen 

en bijgebouwen
Gyproc- en

isolatiewerken
Vloer- en 

tegelwerken

Totaal
projecten

Tim Adriaensen
Looiend 48
2470 Retie

GSM: 0499/434158

Vermaak
Grohl - boucherie bacul - houSe of rock



Er wordt me wel eens 
verteld dat ik veel chance 
heb om samen te zijn met 
een SL-lid, dat hier vast veel 
voordelen aan verbonden 
zijn. Deze veronderstelling 
zou ik hierbij uit de wereld 
willen helpen zodat ik niet 
langer in de anonimiteit 
moet vertoeven.
Als “vrouw van” moet je 
namelijk een aantal zaken 
weten en richtlijnen volgen.
Je mag eens polsen naar 
hun ideeën, wat ze gaan 
doen, welke nieuwigheden 
er zullen zijn op de kermis, 
maar je krijgt daar meestal 
geen antwoord op… dus 
neen, aan ons moet je ook 
niets van komen vragen van 
verrassingsacts of zo, want 
wij weten dus echt niets!
Men stelt je soms een 
vraag van hoe je iets zou 
aanpakken, of hoe iets 
praktisch op te lossen, of 
dat je een idee hebt…maar 
eens een antwoord gegeven 
moet je weten dat ze daar 
niets mee doen, want 
“dat is weer een typisch 
vrouwenidee/antwoord”.
Telefoontjes, mailverkeer 
gebeuren vaak in ‘geheime 
taal’ . Je wordt verondersteld 
ook de eigenschappen van 
een degelijke en loyale 
secretaresse te hebben 
: mails te schrijven, 
telefoontjes aan te nemen, 
en zeker niet verder door te 
vragen over de inhoud….
puur de boodschap 
overbrengen en je er geen 
vragen bij stellen.
Als het begint te ‘spannen’ 
word je verondersteld om 
wel onmiddellijk te helpen 

met mails te beantwoorden, 
papieren in te vullen om 
bijvoorbeeld oordopjes 
te bestellen (“en dat moet 
dringend, anders hebben 
we die niet meer…”), 
bandwerk te doen, …
Als er ‘gewerkt’ wordt voor 
de kermis, weet je nooit hoe 
laat je man zal thuis zijn…
komt hij eten of niet ? Heb 
je eten voorzien, dan komt 
hij niet, andersom weer 
wel…

“een uitstapje  
met z’n tWeetjes  

is meestal een  
undercoVer- 

operatie”

Soms steken ze ook 
weken en maanden tijd 
in spectaculaire zaken, 
die dan uiteindelijk toch 
niet gebruikt worden…..
moesten wij eens doen ?! 
(nen nieve tenue kopen en 
dieje dan op de moment 
suprême niet aandoen). 
Onze tuin is weken voor 
de kermis (soms zelfs al 
maanden vooraf) één 
grote werf, waar ze zaken 
opstellen, afbreken en weer 
opstellen en afbreken….
Die werkplaats lijkt soms 
zelfs wat op een ‘beschutte’ 
werkplaats….altijd maar 
diezelfde plankskes….
Een uitstapje met het 
gezin of met z’n tweetjes 
door het jaar, is meestal 
een ‘undercoveroperatie’ 
om zaken te ontdekken/
scouten voor …de kermis 
(en je trapt er elke keer 
opnieuw weer in)

Weken vooraf sta je er alleen 
voor in het huishouden, 
want elke vrije moment 
staat in teken van ‘de kermis’ 
en wordt er ‘gewerkt’ voor 
de kermis….
Verlofdagen worden begin 
januari vastgelegd voor 
…de kermis….als je dan 
vraagt om bijvoorbeeld 
voor de kinderen of iets 
voor jezelf eens een dagje 
verlof te nemen moet er 
eerst gekeken worden of dat 
nog wel gaat, want ‘hij heeft 
zijn verlof nodig voor de 
kermis’….
Zolang je man bij het comité 
is, zal je dus ook nooit 
gezellig als gezinnetje over 
de kermis kunnen lopen, 
….je bent weken vooraf, de 
dag zelf, en de week nadien 
dus echt ‘weduwe’!! Ik kan 
je garanderen dat zo over 
de kermis gaan met klein 
mannen in buggy’s echt 
dikke leut is, …., maar dat 
went, …
Omwille van 
veiligheidsredenen hebben 
we de moedige schrijfster 
van deze getuigenis 
anoniem gelaten. Elke 
gelijkenis met bestaande 
gebeurtenissen en/of 
personen berust op louter 
toeval.

“piemelroos is 
hier de faVoriet”

Uiteraard zijn de dit maar 
enkele negatieve punten, 
zijn er dan geen positieve? 
Natuurlijk zijn deze er.
Ge kunt gerust zijn als 
vrouw-van ….uwe man 

heeft gene tijd om naar 
ander vrouwen te kijken 
op de kermis, hij moet 
werken… Ge kunt gerust 
zijn als vrouw-van …uwe 
man is normaal gezien nooit 
nie zat met de kermis….
hij moet werken op de 
kermis. Ge kunt gerust zijn 
als vrouw-van …uwe man 
doet nie veel geld op met de 
kermis ….hij moet werken 
op de kermis
Je kinderen (zonen) krijgen 
het kermisvirus met de 
paplepel ingegoten, wat 
wil zeggen dat die op een 
bepaald moment dus 
even ‘kermiszot’ zijn en 
heelder dagen daar ook 
rondhangen….. Dus dat 
is dan ook gratis babysit! 
Soms verrast het comité 
je ook met een geweldige 
cadeau….zo hebben wij dus 
ooit eens een heuse caravan 
gekregen van hen….met 
alles erop en eraan, ….of tja 
was er eigenlijk nog iets op 
en aan?! 
Je mag tijdens de kermis 
ook, altijd mee in de VIP-
ruimte, en kan dan ook 
mee-eten met al die lekkere 
zaken…of neen, oeps dat 
was een vergissing….de 
VIP was dus enkel en alleen 
voor VIP’s , en als vrouw-
van ben je dus duidelijk 
geen VIP…sorry (als het 
aan mij ligt, mag dit weg).
Één keer in het jaar mag 
je als ‘vrouw-van’ ook een 
keer mee gaan uiteten….
weliswaar is dit ‘op z’n 
kermis’, wat wil zeggen dat 
ge soms dus eerst door het 
bos moogt hossen, spelletjes 
moogt spelen, kwisvragen 
dient op te lossen, ….. Ze 

denken er wel aan dat ge iets 
kunt drinken, dus voor ne 
keer gene BOB moet zijn, 
dus rijden ze met de fiets of 
zorgen soms zelfs voor gratis 
taxi’s (lees : beestenwagens, 
marktwagens….)
Rond de stressdagen maak 
je hen zeker blij als je eens 
wat ‘vers’ eten maakt voor 
gans de ploeg en dit dan ook 
bezorgd op het plein….en is 
dat positief ? Jawel….want 
op die momenten telt er 
maar één ding : die mannen 
content houden, …want zij 
blij…dan zijde gijzelf ook 
blij !! Ne stressvolle man op 
dieje moment kunt ge wel 
missen!! Na al die jaren hebt 
ge een heel arsenaal aan 
schilderskleren/vodden in 
huis (lees : volledig gamma 
van kermis-T-shirts in de 
meest geweldige kleuren 
=> piemelroos is hier de 
favoriet)
Door de jaren heen breidt 
je vriendenkring alleen 
maar uit met toffe mensen 
(want alleen toffe mensen 
mogen bij het comité), je 
blijft ook jong en in de fleur 
van je leven, aangezien het 
comité steeds aangevuld 
wordt met ‘vers/jong’ volk 
…. En vooral ….als vrouw-
van zijt ge ‘apetrots’, fier 
op uw ventje en gans het 
comité, dat die er toch maar 
weer jaar op jaar in slagen 
om van het kermisweekend 
een heus dorpsfestival te 
maken, waar nog maar eens 
duidelijk is dat Schoonbroek 
echt wel Leeft en een dorp 
uit de duizend is ( en waar 
ze in de dichte en verre 
omgeving, terecht, jaloers 
op zijn)!!  : Schoonbroek is 
een wereldstad!!!!

trofeeVrouw Van een sl-lid
aan het woorD

De keerziJDe van een trofeevrouw 5

Wat hebben we nodig?
•	 200 gram fijne suiker 
•	 200 gram zelfrijzende bloem 
•	 4 eieren 
•	 200 gram zachte boter

1. Verwarm de oven voor op 165°C let op want deze is vlug 
heet! 

2. Smeer de cakevorm in met boter en daarna aan beetje 
bloem, dit zorgt ervoor dat de cake later niet gaat plakken 
aan de vorm.

3. Doe de boter en de suiker samen in een grote kom, 
gebruik dan de mixer tot alles goed gemengt is.

4. Als alles mooi glad is kan je de eieren erbij doen en 
mix je alles nog verder tot de eieren goed met de rest 
gemengd zijn.

5. Nu mag je bij het mengsel stilletjes de bloem doen, niet 
teveel in één keer, anders zie je eruit als een spookje door 

al de in de lucht geblazen bloem!
6. Nu mag alles in de cakevorm gedaan worden. Ziezo, het 

deeg is klaar!
7. Zet de cake in de warme oven, na 45 minuutjes kan je al 

een keertje in de cake prikken met een saté stokje, blijft 
er nog deeg aan het stokje hangen dan mag de cake nog 
even blijven zitten.

8. Als er niets meer blijft hangen aan het saté stokje dan 
mag je met de hulp van je mama of papa de cake uit de 
oven halen. Draai de cake op zijn kop en haal hem uit de 
vorm, zo zorg je ervoor dat hij lekker krokant blijft.

9. Nog even laten afkoelen en je kan beginnen smullen! 
Vergeet zeker niet een stukje te brengen naar de 
hardwerkende Schoonbroek levers, je zal ze zeker en vast 
vinden op het kerkplein te Schoonbroek van 12 tot 13 
mei.

SMAKELIJK!

het recept Voor de grote schoonbroek leeft-Verjaardagscake!
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schoonbroek leeft
Door De Jaren heen

25 jaar 
schoonbroek 
leeft 

met een verscheidenheid 
aan mensen waarop men 
in “De Mol” jaloers zou 
zijn. Als Schoonbroek en 
leven hebben we enkele 
exclusieve en minder 

exclusieve interviews 
kunnen afleggen met enkele 
spilfiguren binnen deze 
toch wel exclusieve club van 
vagebonten. We hebben de 
personen onherkenbaar 
gemaakt zodat ze na hun 
carrière ook nog rustig 
over de boulevards van 
Schoonbroek kunnen 
slenteren zonder 
aangeklampt te worden.

Als we een korte 
geschiedenis willen 
vertolken kunnen de eerste 
der leden uiteraard niet 
ontbreken. Hier volgt een 
interview van 3 ex-leden 
die er vanaf de start van 
het verhaal bij waren. We 
gebruiken valse identiteiten 
om de betreffende leden te 
beschermen.

Het begon 26 jaar geleden 
vanuit een moedeloze 
bui. “We zaten met een 
paar jongeren bij mekaar 
en zeiden ‘morgen is het 

de eerste zondag na 10 
mei, Schoonbroek-kermis 
volgens de traditie, en er 
staat niet eens foor op de 
mèt. Waar zen we eigelijk 
mee bezig?’ We zouden die 
dooie kermis eens nieuw 
leven inblazen. Maar op 
de Schoonbroekse, speelse 
manier. Dus niet alleen 
een paar optredens en 
wa pintjes, maar met iets 
extra. Dat exrtraatje werd 
een reeks spelletjes, van 
knotsgek tot poepsimpel, 
waaraan het hele dorp op 
straat kon deeelnemen. 
Sommige werden echte 
blijvers, bierbakken 
stapelen bijvoorbeeld. 
Andere passeerden de 
revue maar één of twee 
keer. Maar stuk voor stuk 
zorgden ze voor hilarische 
fun. ‘Crash test dummy’, 
‘kakkerlakken pakken’, 
‘kiekens oppompen’ 
(geen echt maar houten 
pluimvee!), ‘Bonsai sekte 

initiatie’, ‘de lekdreef ’, je kan 
het zo gek niet bedenken of 
het werd in Schoonbroek 
beoefend. Daarnaast was er 
professionele straatanimatie 
en live muziek. 

risico
“We namen een risico de 
eerste editie en begonnen 
met onze eigen centen, 
maar gelukkig sloeg de 
kermis-nieuwe-stijl in 
als een bom. Jong en oud 
kwam massaal op de been, 
alsof iedereen had zitten 
wachten. Vandaag is ons 
feestje wijd en zijd bekend. 
Het brengt veel meer 
mensen op de been dan 
Schoonbroek telt. En heeft 
de jongere generatie nog 
het dorpsgevoel? Vast wel, 
menen Manny Deeuws en 
zijn kompanen. “Zelfs de 
uitzwermers keren vroeg of 
laat terug naar hun roots. 
En waaraan heeft jong 
Schoonbroek het meeste 

nood? Een geldautomaat? 
“Ach, geef ons maar een 
goeie frituuruitbater. Het 
plaatselijke frietkot ligt nu 
enkele maanden plat maar 
we hopen steeds op de 
terugkeer van een culinair 
paleis.”

ook Woost jens 
Vertelde zijn meest 

unieke erVaring 
binnen het kermis 

gebeuren. 

Na al die jaren kermislabeur 
is er toch wel één anekdote 
die me toch het hardst is 
bijgebleven… Da was dieë 
keer da wij op prospectie 
gingen voor de hoofdact 
voor de kermis en da… allé 
oe heet ‘m nu ook al weer, 
ge weet wel, dieë met zen 
bruin haar… naar euhm… 
dingeskes moest rijden 
voor da optreden van die 

Sanitair
Kassa’s
Douches

Heras

Schotelven 48a
2370 Arendonk
T: 014-67 94 03
F: 014-67 13 83

E-mail: info@g-s-v.be
Web: www.g-s-v.be

zwembaden - spa’s
sauna’s - onderhoud

Willemsen Zwembaden
Noord-Brabantlaan 8

2300 Turnhout
Tel: 014 88 09 88

www.willemsenzwembaden.be



groep met dieë rare zanger 
en dat dieë twee straten 
vroeger was afgedraaid, of 
waren het er drie, weet het 
niet meer juist.  

En wij maar wachten…  
moest dieë zenne 
gps helemaal in zen 
handschoenkast nog gaan 
zoeken om daarna da 
volledige adres nog in te 
moeten typen.  Denk dat 
ie gemakkelijk 7 minuten 
later daar was.  Nu hadden 
wij wel chance da we op tijd 
vertrokken waren en dat die 
groep pas over drie kwartier 
moest spelen, want anders 
hadde we echt wel een 
stuk van die groep gemist.  
Achteraf bekeken wel zunt, 
anders had deze anekdote 
nog straffer geweest dan 
da ze nu al is.  Maar ja, ge 
hèt da allemaal ni zelf in de 
hand hé.  Mer … da was nog 
ni alles, want alsof da vorige 
nog ni genoeg was, had’m 
zenne ottoradio ook nog 

heel den tijd laten draaien.  

Der was nu wel niks aan 
de hand, want hij startte 
drek, mar da had evengoe 
anders uit kunnen draaien.  
We hadden nu ook wel 
startkabels bij, dus da zou 
wel in ne wip en flik gebeurd 
zen, maar veurtzelfde geld 
hedde geen startkabels bij 
en is de batterie plat.  Dan 
zedde verder van kant.  
Voila se…  da zen zo van 
die spannende momenten 
die ge toch ook alleen maar 
bij Schoonbroek Leeft kunt 
meemaken.

kortom
U ziet het, Schoonbroek 
Leeft heeft vele levens 
veranderd en blijft dit op 
jaarlijkse basis volhouden. 
Na 25 jaar blijven de 
leden zich inzetten 
voor het welzijn van de 
Schoonbroekenaar, maar 
daarbij blijft het niet, 

jaarlijks maakt het comité 
t-shirts om hun dienaren te 
kleden. De t-shirts worden 
jaarlijks veranderd van 
uitzicht, hieraan gaan vele 
vergaderingen en discussies 
vooraf om zeker te zijn dat 
de kleur ook dit jaar weer 
afzichtelijk is.

Nu denk u misschien, ‘das 
gemeen, hun dienaren zo 
straffen met piemelroze 
shirts’ maar niets is 
minder waar, als het 
comité de t-shirts zo zou 
ontwerpen dat de kleuren 
mooi zijn dan worden 
deze bijgehouden. Nu 
worden deze slechts enkele 
dagen na Schoonbroek 
kermis rechtstreeks in de 
kledingcontainer gedumpt 
en kunnen ze dienen als 
kledij voor de minder 
bedeelden, en zo verspreidt 
Schoonbroek Leeft hun 
goedheid tot diep in Afrika 
zoals te zien op de foto die 
genomen is in Rwanda.

13 mei door de eeuwen heen
weetJeS voor Jan en alleman
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535 De Romein Agapitus I wordt tot paus gekozen.

1619 Johan van Oldenbarnevelt wordt in Den Haag onthoofd op last van de Staten-Generaal. Hij was ter 
dood veroordeeld wegens landverraad en hoogverraad. Zelf vond hij dat hij onschuldig was en hij 
diende daarom geen gratieverzoek in, omdat dat een impliciete schuldbekentenis zou inhouden. 

1637 Op last van kardinaal Richelieu wordt het tafelmes geïntroduceerd, zodat de dolk aan tafel niet langer 
nodig is.

1940 De Duitse verovering van Frankrijk start met het oversteken van de Maas door het Duitse leger.

1984 Johan Cruijff neemt afscheid als voetballer. Tijdens de wedstrijd Feyenoord - FC Zwolle gaat hij 10 
minuten voor tijd onder groot applaus van het veld. 

1935 Carl Magee vraagt patent aan voor de parkeermeter.

1987 De Wereldbank stopt met geld lenen aan Zambia omdat het Afrikaanse land niet langer het 
bezuinigingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds uitvoert.

2000 Vuurwerkramp in Enschede, 23 doden en ongeveer 950 gewonden.

2014 Bij een mijnramp in Soma (Turkije) vallen minstens 274 doden.

2018 25 jarige editie van Schoonbroek Leeft
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Bericht van algemeen nut voor bezoekers van het cultuurfestival Schoonbroek Leeft 2018. In de voorbije jaren is er een duidelijke verhoging van 
paracetamolgebruik vastgesteld op de eerste maandag na 10 mei. Omdat we als lokale krant ons toch zorgen maken over dit fenomeen hebben we 
de lectuur er even naast gezet zodat ook de gewone festivalganger weet wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van deze toch wel goed ingeburgerde 
harddrug.

mogelijke bijWerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn 
gerapporteerd, met hier en daar een toevoeging van de redactie veelal uit eigen ervaring:

bericht van alGemeen nut 9

zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1.000 gebruikers)

•	 Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, 
trombocytopenische (redactie: tegen dat we erin geslaagd waren deze 
woorden zonder fouten te lezen, dachten we alleen nog aan een symfonisch 
orkest),  purpura, leukopenie en hemolytische anemie (redactie: vermoedelijk 
moet je oppassen als je Annemie heet)

•	 Allergieën (exclusief angio-oedeem)
•	 Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht (redactie: dat 

kan volgens ons ook aan de laatste pint liggen)
•	 Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria) 

(redactie: ook hier vinden wij dat je niet direct de schuld op de paracetamol 
moet steken. Daarentegen zijn we van mening dat je best een afspraak maakt 
bij Medisch Centrum Schoonbroek als je galbulten voelt opkomen.)

•	 Overdosering en vergiftiging
•	 Depressie, verwardheid en hallucinaties (redactie: niet alles kan zomaar 

ondergebracht worden onder de rubriek hallucinaties. Als je je afvraagt of je 
echt op den toog hebt staan dansen, dan is dat zo.)

•	 Tremor en hoofdpijn (redactie: serieus?)
•	 Wazig zien 
•	 Oedeem

•	 Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken (redactie: natte poertjes 
en af en toe een oprisping zijn normaal na bier, hamburgers en smoutebollen)

•	 Duizeligheid, koorts en slaperigheid

zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers)

•	 Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen) (redactie: nieuwe te 
verkrijgen op het onderste schap van de schietkraam)

•	 Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, 
waaronder angiooedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, 
hypotensie, shock en anafylaxie

•	 Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) 
bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van 
pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking)

•	 Leververgiftiging
•	 Huiduitslag (exantheem) (redactie: kan ook te wijten zijn aan buikschuiven of 

doordat je volgekleurd bent met alcoolstift)
•	 Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
•	 Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties
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Grafisch ontwerp
en druk

ge kunt het nie 
geloVen, 
ge wilt het nie geloven, 
ge moet het nie geloven, 
wij geloven het zelf ook 
nie, maar dé kermis der 
kermissen gaat toch wel 
geen 25 jaar worden 
zeker! Hiep, Hiep, Hoera! 
Nu denkte gij, gelijk elke 
goeie Schoonbroekenaar/
Schoonbroekse: Joepie de 
poepie! Da ga hier weer een 
feestje van jewelste worden. 
En welgeteld 3 en een half 
seconde nadien: Miljaar! 
Ik hem nog gene cadeau 
voorzien! En ja, zonder 
cadeau afkomen op zo’n 
feesteditie, da is compleet 
uit den boze. Wa zullen de 
mense dan wel nie denke. 
“Amai, zie den dieje daar, 
diejen hee niks bai ofwa? 
Wa vur ne gierigaard is da, 
der kan weral niks nemer 
af zeker.” Of “Zie, zie, zie 
daar, ziede ze? Ja daar neffe 
de bonnekes. Neeje nie die 

rechtse, die daar neffe. Ja 
die, ziede ze? Ziede’t nie? 
Allè das new straf da gij da 
nie zie! Gij hèd nèw toch ok 
nooit iét gezien hé, gij! Die 
heej gene cadeau bij tiens! 
Da zen nogal kuren, hier 
zo wa heel de namiddag 
komen staan ronddraaien 
en nog nie eens de moeite 
doen voor ne cadeau te 
komen afgeven aan die 
mannen van de kermis.”

kunde het 
uW eigen al 
Voorstellen, 
al da geroddel? Wij ook. 
Daarom gaan we dan 
ook nen helen hoop 
voorbeelden geven van toffe 
cadeaus. Hoewel we toch 
verwachten dat deze lijst 
nogal nauwgezet gevold ga 
worden zijt ge natuurlijk nie 
verplicht om uit deze lijst 
ne cadeau te kiezen, wellie 
zen ok heel content mee 
nen door u zelf verzonnen 

originele cadeau. Het is 
misschien ook het beste 
dat er per vriendenhoop 
of per straat een beetje 
afspraken gemaakt worden 
zodat ge nie allemaal mee 
dezelfde cadeau afkomt. 
De beste afspraken kunnen 
dan ook als best gemaakt 
worden als iemand in den 
hoop dan het voortouw 
pakt en de buurstraten of 
andere vriendengroepen 
aanschrijft en zo nog verder 
bespreekt hoe de verdeling 
van de cadeaulijst best kan 
gedaan worden en of er nog 
straten zijn waar er weinig 
reactie is zodat daar op 
tijd nog wa volk wakker 
kan geschud worden. Het 
zou ook best schandalig 
zijn als uw straat er dan uit 
zou komen als de straat die 
het flauwste cadeau heeft 
voorzien! De roddelmolen 
zou weeral op gang komen 
en ja, afgeschreven worden 
als de flauwste straat op de 
feesteditie van het 25ste 

jaar Schoonbroek Leeft, 
daar klappen ze op de 50ste 
editie nog over. Kortom 
kunde best dus nie bij de 
pakken blijven zitten en 
keihard in gang schieten om 
Zondag 13 mei te kunnen 
staan pronken mee uwe 
prachtig ingepakte cadeau 
aan de speciaal daarvoor 
voorziene cadeautafel in het 
midden van het Kerkplein.

De volgende cadeaus zijn 
een voorbeeldje van wat 
wij ongeveer allemaal 
verwachten: 
•	 Een boor-/vijs-

machienset. Liefst van 
een degelijk merk,met 
extra batterij zodat we 
nooit nie zonder komen 
te zitten natuurlijk. 
Enkele leden moeten 
het nog steeds doen met 
een toernevisken en die 
kunnen natuurlijk niet 
op tegen de mannen met 
een degelijk vijsmachien.

•	 Een pallet vol mee 

plankskes. Die mogen 
allemaal ongeveer op 
1,5 meter gezaagd zijn 
met een breedte van 7,5 
centimeter en een dikte 
van 1,5 à 2 centimeter. 
Er mogen wel geen 
nagels of vijzen meer 
in te vinden zijn. Deze 
mogen verwijderd 
worden met een 
koevoet/klauwhamer 
of nog simpeler, met 
een slijpmachientje. Als 
het kan wel in verband 
gestapeld, anders gade ze 
nog eens moete komen 
stapelen als ze van de 
pallet zijn gekieperd.

25 jaar kermis
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•	 Een nagelpistool + 
compresseur. Deze 
2 onderdelen horen 
samen tenzij ge met 
een naburige straat 
overeenkomt om ze 
toch apart te voorzien. 
De meest voorkomende 
nagels op de kermis 
zijn 6 à 7 centimeter 
lang maar het kan geen 
kwaad moest dit pistool 
ook kepernagels van 
15 centimeter kunnen 
schieten.

•	 Nen heftruck, liefst een 
model groot genoeg 
om een pak planché 7 
keer mee te verleggen 
op pakweg een kwartier 
tijd. Ook zouden de 
banden van groot en 
breed genoeg moeten 
zijn om de grasvlakte 
van het Kerkplein 
probleemloos mee te 
doorkruisen zonder al te 
veel sporen te trekken in 
de tot op de millimeter 
juist afgereden pelouse.

•	 Nieuwe auto. Weeral 
best afspreken zodat 
niet iedereen dezelfde 
auto koopt en ook niet 
allemaal voor hetzelfde 
comitélid. Cruise 
control, ingebouwde 
GPS, verwarmde zetels, 
airco en panoramisch 
dak zijn wel vereist. Extra 

opties worden meestal 
wel geapprecieerd.

•	 Nen bon voor een 
massage. Na alle zware 
inspanningen geleverd 
te hebben is een massage 
wel van doen. Met of 
zonder gelukkig einde.

•	 Een stukske maan. Het 
zou wel tof zijn om de 
kermis ook ooit is op 
verplaatsing te kunnen 
doen. Een stukste grond 
op de maan zou daar 
perfect voor zijn. Is er 
al eens nagedacht over 
bierbakkenstapelen op 
de maan? Daar zouden 
nogal wereldrecords 
gebroken worden, of 
beter nog maanrecords!

zoals ge kunt 
zien, 
wellie zijn rap content hé. 
Waar we wel nie rap mee 
content zijn is de verpakking 
van deze cadeaus. Zo 
maar half verpakt of mee 
gazettepapier da kunne 
wij echt nie appreciëren 
eigenlijk. Daarom gaan 
we ook nog wa tips geven 
zodat al die cadeaukes der 
toch ferm gaan uitzien.

Wa hedde nodig?
Inpakpapier, een schèèr en 

wa plèkband. Wa nog? Een 
lint of iet dergelijks om da 
wa te versieren. Hoe gaan 
we te werk? In 7 stappen. 
Hoe? Dan staan ik buiten? 
En waar moet ik dan mee 
menne plèkband blijve?

Stap 1: Ga terug naar 
binne en pakt uwe cadeau, 
inpakpapier, schèèr en uwe 
plèkband en makt een grote 
plek vrij op een plat vlak 
(bv. keukentafel)
Stap 2: Zorgt er voor da 
breekbare dinges goe 
vast zittte en nie kunnen 
schuiven.
Stap 3: Rolt uw inpakpapier 
uit en plaatst uwe cadeau 
in’t midde er op, op zenne 
kop. Trekt da papier der 
new helemaal over en pakt 
een beetje extra voor de 
zekerheid. Als ge zeker ze 
da ge genoeg hed moogde 
uw papier afknippen.
Stap 4: Plékt uw papier 
aan uwe cadeau mej wa 
plèkband.
Stap 5: Trekt uw papier 
rond uwe cadeau mer 
ze voorzichtig aan de 
hoekskes, zie da die goe 
aansluiten en da ge gen 
valse plooie krijgt.
Stap 6: Vouwt uw papier 
aan de zijkanten rond uwe 
cadeau. Begint aan ene 

kant en vouwt de bovenste 
flap tegen de zijkant van 
uwe cadeau. Nu hedde 2 
vleugeltjes aan de zijkant. 
Vouwt die ook plat tegen 
uwe cadeau en daarna 
kunde uwe laatste flap tegen 
uwe cadeau plooien en dieje 
weeral vastplékken mej wa 
plékband.
Stap 7: Verzet uwe cadeau 
en doe stap 6 opnieuw 
maar dan mej nen andere 
kant. Dees moogde blijven 
doen tot da al uw kanten 
dichtgeplooid zen.
Stap 8: Pakt nu uw lint 

en andere snuisterijen 
waarmee ge uwe cadeau ga 
laten uitblinken en plékt die 
der wèral mér op mej wa 
plèkband.
Voila, nu kunne we allemaal 
gelijk professionelen 
cadeaus inpakken. Wa 
zegge ze dan? Merci, 
Schoonbroek Leeft. Geire 
gedaan ze!

Zodus, niet te vergeten, 
ne schone cadeau voor 
op de schone cadeautafel 
gesitueerd in’t midde van’t 
Kerkplein op 13 mei!


