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Café ‘t Vervolg
Hulselstraat 16

2470  RETIE

Tel: 014/377578

BERG 10 Tel.: 014 38 80 68 
2470 Retie 

www.bato.be 

BOUWMATERIALEN
GYPROC - ISOLATIE



Welkom …. Beste Schoonbroekschenaren 
 
 
Het is weeral bekanst zover, de volgende editie van Schoonbroek Leeft is weer in 
zicht. 
 
 
Dit jaar zijn we toe aan ons 18de levensjaar,  
wat maakt dat we vanaf nu eindelijk legaal 
alcohol mogen verkopen en zélf de briefjes 
mogen ondertekenen van al diegenen die 
maandag na de kermis niet naar 
school/werk willen of kunnen gaan, dus het 
kan niet meer stuk!  
 
Na een jaar lang puzzelen, bellen, mailen, vergaderen, en 
verplicht op café gaan (we moeten onze sponsors ook 
onderhouden),  zijn we er hopelijk in geslaagd dit jaar weer een sterk programma 
ineen te steken. 
 
Met onder andere Matt Ricardo hebben we een wereldster op vlak van jongleren 
binnengehaald, de Baboons zijn in het rockabilly milieu misschien wel dé 
bekendste van Vlaanderen en the Vicious hebben ons een avond beloofd om niet 
snel te vergeten (of het in positieve of negatieve zin is, hebben ze er wel niet 
bijgezegd). 
 
Als de weergoden ons een beetje goedgezind zijn, zijn we ervan overtuigd dat 
ieder van u een aangename dag tegemoet gaat.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                               Het SL-comité 
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WWW.PANIZZARETIE.BE

 
TEL. 014 / 37.90.61

                   SLUITINGSDAG

Tel.: +32 (0)14 38 92 70 
Fax: +32 (0)2 228 11 34 
E-mail: retie@bnpparibasfortis.com

KANTOOR RETIE
St.-Martinusstraat 2
2470 Retie
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Programma
13.30 u. Koninklijke Fanfare De Heidegalm 
14.15 u. Berry Knapen
14.30 u. Extreme Bike Team
15.00 u. Mat Ricardo 
15.45 u. Berry Knapen
16.00 u. Extreme Bike Team
16.45 u. Mat Ricardo
17.15 u. Berry Knapen
17.30 u. Extreme Bike Team
18.30 u. Fieldwork
20.00 u. The Baboons
21.30 u.  The Vicious
24.00 u. Einde
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Kelderbeemd 18 - 2470 Retie
Tel. 014 67 25 64 - Fax 014 67 25 65 

info@drukkerij-meeus.be

Fruitbedrijf Wens - Machilsen
Marc & Simone
Corsendonk 4A, 2360 Oud-Turnhout
Openingsuren:
ma t/m vrij: voormiddag gesloten 

13.00 u - 19.00 u
zaterdag: 08.30 u - 17.00 u
zon- en feestdagen gesloten
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Garage Carrosserie

DE WITTE n.v.
Molsebaan 2 - 2470 Retie 

Tel. 014/37 77 57 - Fax 014/37 02 99 
info@dewitte.vw.be - www.autobedrijfdewitte.be 

Sels Evergreen 
Donk 36

2360 Oud-Turnhout
Tel. 014/43.43.33

Peperstraat 4 - 2470 Retie - Tel. 014/37 72 04
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Berry Knapen 
 

 
Deze Hollander verklaart zelf het verstandelijk vermogen 
van een kind van 5 te hebben.  
 
Desondanks heeft hij 11 kinderen bij 13 verschillende 
vrouwen en is zijn hobby het verzamelen van ‘nietjes’, 
zowel nieuwe als gebruikte. 
 
Als je deze gekke Nederlander tegenkomt, schrik dan 
niet, maar help hem verder. Je zal merken: hij heeft al 
problemen genoeg. 

 
 
 
 

Extreme Bike Team 
 
Wie heeft het vroeger in hun kinderjaren niet gedaan: fietsspellekes zoals 
surplace, velooken afrij en om ter dichtste bij de muur stoppen? 
 
De mannen van het ‘Extreme Bike Team’ doen dit nog elke dag (niet dat we daar 
mee bedoelen dat het tijd wordt dat ze volwassen worden ofzo).   
 
Niet alleen zijn ze uitermate bedreven in het stilstaan met de fiets, maar ze gaan 
ook geen enkele hindernis uit de weg. Omrijden voor een geparkeerde auto, dat 
staat niet in hun woordenboek. Erover gaat even vlot. 
 
Laat je verbazen door de vele trucjes, stunts en waaghalzerij. 
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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

de burchtfrituur
bij Ann, Bart en Eline

ma-di-vr: 11u - 13.30u 
16u - 22u

za-zon: 11u - 22u
woe-don: gesloten

Molsebaan 24 
2470 Retie
Tel. 0477/795866

Frituur

Turnhoutsebaan 107 A
2470 Retie
Tel. 014 / 71 74 51

    CAFE
  DEN BERG
        RETIE

Tel. 0479 / 23 32 32

014 67 79 06 
www.bemdhal.be

Grafisch ontwerp
en druk

Provinciebaan 33 - Schoonbroek-Retie
Tel.: 014 67 99 74

E-mail: jegaset@skynet.be
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F&G shoes

F A S H I O N  F O R  K I D S

S t a t i e s t r a a t   3 5                 M o l
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Kinderdagverblijf
Het Bolleboosje

Pastorijstraat 14
2470 Retie 
Tel. 0475/51.98.27
www.het-bolleboosje.be

ECS Feestverhuur
 

Springkastelen, Stoelen, Tafels, Verwarming, 
LED schermen, ...

 
0476/24 63 43

 
www.ecsfeestverhuur.be
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KOR
MARKT 19

2470 RETIE 
Tel. 014 37 70 78

FRITUUR - SNACKBAR
Tel: 014/71 44 34
Europalaan 30

2470 Retie
500 m richting Retie 

Ruime Parking

BOEK- EN DAGBLADHANDEL

www.demus.be
St. Martinusstraat 74 - 2470 RETIE

Tel. 014 37 78 81
Fax 014 37 25 52

E-mail: info@demus.be

Openingsuren: 
05.00 u. - 19.00 u.

zaterdag tot 18.00 u.
zon- en feestdagen gesloten

Kinderhoek 
Ook de kleinsten zullen zich dit jaar niet vervelen op Schoonbroek Leeft.  

Allereerst bieden we hen dit jaar uren ronddoolplezier in ons
grootse doolhof. Hopelijk vinden ze de juiste deur naar de 
uitgang … En misschien niet onbelangrijk om weten: zij die de 
uitgang niet vinden, kunnen maandag na het verwerken van 
uw kater, afgehaald worden op het rond.  

Ook aan springplezier hebben we dit jaar gedacht. Er worden 
opnieuw springkastelen voorzien waarop de (aller)kleinsten zich 
geweldig kunnen uitleven …   En wie graag een leuk snoetje 
heeft, kan ook dit jaar opnieuw bij onze schminksters 

Vergeet natuurlijk niet de tekening in te kleuren en deze op zondag 15 mei 
te leveren bij de kinderhoek. We bieden jou dan,  in samenwerking
vzw Impuls, een gratis pony-ritje aan. 

 

 

Ook de kleinsten zullen zich dit jaar niet vervelen op Schoonbroek Leeft.   

s 

ij die de 
kunnen maandag na het verwerken van 

jaar gedacht. Er worden 
opnieuw springkastelen voorzien waarop de (aller)kleinsten zich 

En wie graag een leuk snoetje 
minksters  terecht.  

euren en deze op zondag 15 mei  in 
werking met de 
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Dit is uiteraard nog maar het begin van onze zelfvoorzieningsplannen. 
Een volgende stap is om een geweldig grote moestuin in het ’ broek’ te planten, 
waar de kinderen tijdens de les biologie al het onkruid kunnen gaan plukken. Wij 
pleiten voor de verwijdering van al het baar geld en we starten terug ruilhandel: 
vb.: ne zak merrebollen van 1.5 kilo voor ne kleine mej mayonais.. of 1 velg voor 
nen halve liter if  
 

 
We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers om 
oa. 400 schapen te drijven om hiermee dan 
een wolweverij en een kebabshop te openen, 
onze eigen waterputten te boren zodat we 
dieën overlast van al die pidpa camions in ons 
dorp kunnen minimaliseren, en last but not 
least: een uitbater van onzen eigen H&M bij 
Semeljen. 

 
 
Maar we zullen maar stap voor stap te werk gaan en beginnend met ons project 
SLAP. 
 
Geïnteresseerden kunnen nog altijd meedoen in de strijd naar 
aandeelhouderschap, ga naar http://SLAP.schoonbroekleeft.be en volg de 
richtlijnen. 
 
 




 
 Als aandeelhouder/beheerder verwachten we van jullie volledige toewijding en 

ook dat jullie klaar staan wanneer we jullie nodig hebben. 
 

Op  komt er op de SLAPwebsite bij 
opdracht nummer vijf een foto tevoorschijn en een opdracht. Het is de bedoeling 
dat jullie na het verschijnen van deze foto, om het snelst met het voorwerp dat 

ook vermeld zal staan onder de foto naar de plaats rijden waar jullie denken dat 
deze foto genomen is.  

 
Diegene die als eerste toekomt met het juiste voorwerp, krijgt de meeste punten, 

de tweede de tweede meeste punten, de derde de derde meeste punten, de 
vierde de vierde meeste punten, de vijfde de vijfde meeste punten, enz (en nu is 

mijn blad toch ook mooi opgevuld tot het einde). 
 

Veel succes!! 
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hoskens

Kasteelstraat 12 
 2470 Retie

Claassen-Lawlor NV

AARTS
 RETIE

Turnhoutsebaan 43 
2470 Retie

www.aartsitalauto.be
Tel. 014/37.72.71

St. Martinusstraat 8, Retie 
Tel. 014/37.37.34 - Fax 014/37.94.88 
E-mail: hermansgeert@skynet.be

24 uur shop + vers brood en beleg

Eric Thielemans 
Kantoorhouder 
 
Turnhoutsebaan 10 
2470 Retie 
Tel. 014 37 40 77 
Fax 014 37 40 48 
argenta.retie@telenet.be 
ON BE 0464.984.940 
CBFA nr. 43564



15

Turnhoutsebaan 134 - 2470 Retie - Tel. : 014/37 20 32 
E-mail : freddy.vangorp@telenet.be

Korte Pastorijstraat 2 
B-2470 Retie

T: +32 (0)14 67 15 06  
www.tuinpoorten-meeus.be
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Broodjes -en Snackbar

Ma: 11.00 - 15.00
Di:  GESLOTEN
Woe: 9.30 - 20.00
Do: 9.30 - 20.00
Vrij: 9.30 - 21.00
Za: 11.00 - 21.00
Zo: 11.00 - 21.00

Provinciebaan 8        
2470 Retie                   
Tel: 014/41.09.80
Fax: 014/41.63.80

Pastorijstraat 1
2470 Retie
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Spelletjes in’t straat 
Zoals u allen weet is er in maart iets bijzonders 
gebeurd in Japan. Om ervoor te zorgen dat het 
dagelijkse leven daar  terug op gang kan komen, zijn 
we op zoek naar jonge krachten die er het Uranium 
gaan verwijderen. Ouders, wees niet bevreesd, uw 
kinderen zullen na deze nobele daad geen licht geven 
in het donker of een extra oog gekweekt hebben. Laat 
hen zichzelf dus gerust kandidaat stellen bij “Jump in 
Japan”. 

Ook de topclub FC Schoonbroek heeft  een smeekbede 
gericht aan Schoonbroek Leeft.  En zo ‘n samenwerking 
slaan we natuurlijk niet af. De 2e ploeg is al enige tijd op 
zoek naar een vast sluitstuk in doel. Wees niet 
ongerust, uw fysieke paraatheid is bij deze proef niet 
van tel. We hebben namelijk met ons arendsoog 
ontdekt dat zelfs forse, stevige (sommigen zeggen 
corpulente) personen het kunnen schoppen tot 

doelman van Ajax 1. 

Na het bezoek van de Vlaamse Popeye (Jimmy the Belgian 
Beast) zijn we dit jaar op zoek naar dé Popeye van 
Schoonbroek en omstreken. Kom met uw spierballen 
rollen en/of uw ego strelen bij de vernieuwde “Kop van 
Jut”. 

Voor zij die graag een gat in de lucht springen, bieden wij de kans dit ook in 
werkelijkheid te doen. Indien u bij “Prikballon” de juiste ballon weet te 
prikken, maakt u kans op een top of wie weet misschien zelfs een flop. 

Tot slot kan u ook nog genieten van een panoramisch uitzicht over 
Schoonbroek door een toren colabakken te bestijgen. 
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Markt 14  
2470 Retie

Open: 09u00 - maandag gesloten


Café 

DE STER

Kerkhofstraat 3 
2470 Retie 

Tel. 014 / 37 96 09 

BLOEMEN – PLANTEN –DECORATIE

Kerkhofstraat 22
2470 Retie 
0496/256861

www.krea-idee.be
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Mat Ricardo 
 
Ooit als eens geprobeerd om het tafellaken vanonder een volledig gedekte tafel 
te trekken?  Wel, Mat Ricardo gaat het proberen.  
 
Een gedekte tafel en 3 jongleerballen, meer heeft hij 
niet nodig om een geweldige show ineen te boksen.   
 
Nu hoor ik u al denken: “jongleren..pf.. wel een beetje 
saai hé”.  Maar niets is minder waar.   Awel, Mat 
Ricardo doet dingen met z’n ballen ….niet normaal. 
 
Strak in zen maatpak gestoken met zilveren 
mancheteknopen, wandelstok en bolhoed doet hij 
ons terugdenken aan de tijden wanneer de jongleurs 
nog de playboys, de popsterren, de bourgeoisie van de maatschappij waren. 
Spijtig voor hem veranderen tijden en heeft een carrièrekeuze als jongleur dikwijls 
niets meer te bieden dan wat kleingeld aan de ingang van een supermarkt. Maar 
Mat Ricardo brengt op zijn eigenwijze manier opnieuw leven in deze branche. 
 
Wil je de ballen van Mat Ricardo ook eens zien en vooral wil je zien of het hem 
lukt met het tafelkleed, kom dan kijken en laat je onderdompelen door  zijn 
hilarische show.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde Vanderplaetsen
Verhuur van verkleedkisten 
voor kinderfeestjes

Pastorijstraat 11 
2470 Retie 
Tel. 0476 751 456

www.kokkelille.be 
hilde@kokkelille.be

St. Martinusstraat 53 - T & F 014 37 09 12
www.stripes-retie.be
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HESSTRAAT 1 
SCHOONBROEK - RETIE

TEL. 014/67.71.09reclame schoonbr leeft 09.pdf   09-03-2009   09:13:39

CAFE 

‘T HOEKSKE

Zeéy & Jan
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Om het muzikale gedeelte van dit jaar te openen, 
hebben we ons oog laten vallen op Fieldwork. 

 
Deze ‘unplugged’ Turnhoutse band bestaande uit 2 akoestische gitaren, een bas 
en drum en maar liefst 4 vocalen brengen muziek van de jaren 50 tot de jaren 90. 
 
Deze band maakt eigen versies van 
nummers of geeft er een meer 
hedendaags tintje aan.    
O.a. The Joker, Sultans of swing, Oh 
boy, Yellow River en  Mrs. Robinson 
zullen de revue passeren. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat ze de 
perfecte groep zijn om de avond op 
een feestelijke wijze in te zetten. 
 
 
 

 
The Baboons zijn vier muzikanten van over de 
brug (Turnhout) die toch al verschillende jaren 
meedraaien aan de top van de Belgische rock-‘n’-roll 
scene.   Ze brengen een eigenzinnige mix van rootsrock, 
country, boogie,   rhythm and blues, swing en rockabilly.   
 
Grote voorbeelden zijn: Tarheel Slim, Junior Wells, Ray 

Sharpe, Joe Tex, Hank Williams   
(ons allen bekend natuurlijk) alsook de 
grote Johnny Cash en Bo Diddley (met 
wie ze al op podium hebben gestaan). 
 
Intussen speelden The Baboons op 
festivals in heel Europa en hebben ze net 
hun nieuwe CD opgenomen. 
 
Voorzie uw coupe maar met voldoende 
gel, want deze Turnhoutse vetkuiven 
swingen er tegen 100 per uur van door.  
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THE VICIOUS is een knotsgekke 
ambiancecoverband die bestaat uit zeven 
muzikanten met slechts één doel: ambiance 
maken!  
 
Ze mixen de beste dansbare hits van vroeger en 
nu tot de waanzinnigste meesterlijke medleys, 
met daarbovenop een flinke dosis humor. 
 
Na een knipoogje naar Michael Jackson, een 

vluggertje met Beyonce, een theekransje met Eddy Wally, nen avond rikken en 
zwaar whisky drinken met Arno,  belanden ze uiteindelijk op de schoot bij Frans 
Bauer (en wie wil daar nu niet graag zitten). 
 
Strakke kostuums, sexy dancemoves, een muzikaal stevig gekruide show met 
scheurende gitaren, groovy bassen, vette synthesizers en strakke beats waarop 
niemand stil blijft staan. En dan zwijgen we nog over de oogverblindende 
backingzangeressen... 
 
THE VICIOUS brengen meer dan covers alleen. Ze geven het beste van zichzelf 
in een spectaculaire muziekshow voor jong en oud.  Dus haalt dieje pot vaselin 
maar boven om uw benen in te smeren, oefent de polonaise  al maar door de 
keuken en er zijn nog altijd plaatsen open in onze spoedcursus french can-can. 
 
Geniet ervan en vooral: het amusement! 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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
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