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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



Schoonbroek Leeft! 2012 
 
Welkom beste medemenschen,  
 
Voor al diegenen die 12 mei 2013 nu nog steeds  
niet hebben aangestipt in hun agenda, hebben we  
maar 1 oproep: DRINGEND DOEN!! De editie  
van 2012 staat voor de deur en dat wil zeggen dat  
het tijd wordt om die van volgend jaar al aan te stippen.  
U kan er namelijk niet vroeg genoeg bij zijn. 
 
Voor zij die Schoonbroek Leeft niet kennen:  
jammer, een serieus gat in uwen cultuur, ge weet niet wat ge mist, schandalig, 
durft ge dit wel luidop zeggen,…  en zo kunnen we nog wel even doorgaan 
met verwijten te verzinnen.  Dit neemt echter te veel tijd in beslag en zou 
eigenlijk ook gewoon tijdverspilling zijn. 
  
Snuister gewoon door dit boekje en ontdek wat Schoonbroek Leeft u dit jaar 
allemaal voorschotelt.  Al de artiesten staan al te trappelen om het beste van 
zichzelf te geven op 13 mei op het kerkplein in Schoonbroek. 
 
En jawel…  deze kermis is véél belangrijker en maatschappelijk relevanter 
dan den “bollekes kermis” van oktober dit jaar aangezien Schoonbroek Leeft 
elk jaar plaatsvindt in plaats van om de zes jaar. 
 
U wordt allen verwacht op 13 mei 2012 omstreeks 13u30 op het kerkplein om 
de festiviteiten mee op gang te trekken. 
 
Het SL-comité 
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Sels Evergreen 
Donk 36

2360 Oud-Turnhout
Tel. 014/43.43.33

Frituur DE WISSEL
Wampenberg 73
2370 Arendonk

Openingsuren:
Ma. 16.00 - 21.30
Di. 16.00 - 21.30
Woe. gesloten
Do.  gesloten
Vrij. 16.00 - 21.30
Za. 16.00 - 21.30
Zo.  11.30 - 21.30
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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

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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HERMANS BOUWMATERIALEN BVBA

Steenweg op Ravels 175
2360 Oud-Turnhout
Tel.: 014/41 38 45
Fax: 014/43 79 27
hermansbmtot@skynet.be
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Programma
13.30 u. Koninklijke Fanfare De Heidegalm 
14.15 u. Portatief
14.30 u. Team Jellellej
15.00 u. The Others 
15.00 u. Theater Froe Froe
15.45 u. Portatief
16.00 u. Team Jellellej
16.00 u. Theater Froe Froe
16.45 u. The Others
17.00 u. Theater Froe Froe
18.30 u. The Fabiola Fun F*ckers
20.00 u. Little George & the HiFi Phonos
21.30 u.  Jeu de Foules
24.00 u. Einde
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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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Team Jellellej 
 
Aangezien het crisis is voor iedereen, en 1 wiel  
goedkoper blijkt te zijn dan 2, zijn we op het 
idee gekomen om het Schoonbroekse publiek  
ook eens kennis te laten maken met volgende  
sport.   
 
Eenwieleren is de laatste jaren aan populariteit 
toegenomen en enkele jonge gasten kwamen op het lumineuze idee om 
op Schoonbroek Leeft een Freestyle demonstratieoefening ineen te 
boksen om ‘U’ tegen te zeggen. Dus zaagt uwen batavus al maar 
doormidden zodat je zeker niet moet onderdoen voor deze jonge 
snuiters. 

 
Portatief – Tripple Jack 
 
Hoe ver kan je gaan met een 9V batterij? 
 
Als je het aan deze heren vraagt, ver 
genoeg.  Voor hen geen “wall of 
Marshalls” en bijhorende 
elektriciteitscentrale. Een draagbaar 
versterkertje op batterijen is meer dan genoeg. Onder het motto: ‘u 
vraagt, wij spelen” brengen zij de klassiekers tot bij u aan tafel.  
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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



Grafisch ontwerp
en druk

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

E-mail: jegaset@skynet.be
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FRITUUR - SNACKBAR
Tel: 014/71 44 35
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

Hilde Vanderplaetsen
Verhuur van verkleedkisten 
voor kinderfeestjes

Pastorijstraat 11 
2470 Retie 
Tel. 0476 751 456

www.kokkelille.be 
hilde@kokkelille.be

CAFE DEN BERG
             RETIE

Tel. 0479 / 23 32 32



hoskens

Kasteelstraat 12 
 2470 Retie

Claassen-Lawlor NV

AARTS
 RETIE

Turnhoutsebaan 43 
2470 Retie

www.aartsitalauto.be
Tel. 014/37.72.71

Eric Thielemans 
Kantoorhouder 
 
Turnhoutsebaan 10 
2470 Retie 
Tel. 014 37 40 77 
Fax 014 37 40 48 
eric.thielemans.2610@argenta.be 
ON BE 0464.984.940 
CBFA nr. 43564

  

 

STERSLAGER GEERT 
SINT MARTINUSSTRAAT 8  RETIE 

014/373734 – hermansgeert@skynet.be 

 
 
 
 
 
 
 

herstellingen en retouches 
naaibenodigdheden 

handwerkbenodigdheden 
sokkenwol 

nylon kousen 
Pijnenborg Tinny   

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

 

12



13

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

2470 Retie
0499/40 23 99
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13 mei 2012: Allerlaatste Schoonbroek Leeft of niet? 
 
 
 Zoals u weet  zijn er al enkele eeuwen geruchten dat er in 2012 misschien wel de allerlaatste 
Schoonbroek Leeft zou kunnen doorgaan.  Niet omdat we niet meer enthousiast zijn of geen 

tijd meer hebben, maar omdat    DE WERELD ZAL VERGAAN!!! 
 
We zijn dit even nader gaan onderzoeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het allemaal 
zo’n vaart niet loopt voor Schoonbroek.  Hieronder onze bevindingen: 
 
Wat zijn de meest voorkomende bedreigingen van onze aarde? 
  
 
Klimaatopwarming 
Met de 7 molens in onzen achtertuin wordt al de warme lucht 
en gevaarlijke kosmische  stralingen weggeblazen, zodat we 
ons aangenaam klimaat kunnen behouden.    De vervuilende 
CO2 uitstoot wordt zo ook verplaatst, zodat het gat in de 
ozonlaag niet boven Schoonbroek komt te hangen en wij dus 
geen probleem zullen hebben. 
 
De wildgroei aan  zonnepanelen  in ons dorp zorgt er dan weer 
voor dat al het  felle licht (en dus ook de warmte die de aarde doet opwarmen) weerkaatst 
wordt naar Dessel of een andere afvallige gemeente. 
 
Nucleaire aanval/ongeluk 
Wij zijn erachter gekomen dat er helemaal niets mis is met de brandveiligheid van het 
parochiezaaltje, maar dat door het stijgende grondwater en het gewicht van de paletten 
jodiumpillen de atoomschuilkelder onder de zaal een beetje weggezakt is.      
 
Dus Schoonbroek Leeft zal zeker niet zonder volk te komen zitten wegens massale uitroeiing 
van de mensheid, maar zal bij een nucleaire ‘blast’ het wel met iets minder volk moeten 
stellen aangezien deze kelder wel  een beperkte capaciteit heeft.   
 

Ons voorstel: 
In elk boekje zit een tombolalotje, bij een nucleaire aanval of 
ongeluk dient u de radio af te stemmen op Radio St. Job (FM 
107.2 MHz) en worden de nummers afgeroepen van 
diegenen die toestemming krijgen tot de kelder.  Wij als 
comité hebben natuurlijk een wildcard (anders kan de 
Schoonbroek leeft niet doorgaan), en aangezien er maar 1 
lotje per gezin voorzien is, lijkt het ons niet meer dan logisch 
dat deze naar de vrouw des huizes gaat (zeker als zij tussen 
de 18 en 40  jaar  is).  Kinderen hoeft niet, die kunnen nadien 
terug gemaakt worden. 

 
Overbevolking:  

Hiervoor hebben we een weldoordacht plan uitgedokterd.   We laten 
gewoon een Chinese moslim woonachtig in Nigeria met een 
Russische nucleaire bom een aanslag plegen in Amerika en laten dit 
opeisen door nen Braziliaanse Duitser .  Aangezien Amerika tamelijk 
goed is in complottheorieën, zijn wij ervan overtuigd dat zij hun taak 
zullen vervullen en de wereldbevolking toch al flink zullen 
uitdunnen.  (nu enkel nog iemand met het juiste profiel op de kop 
zien te tikken). 
 

 
Komeetinslag 
Een laatste ernstige dreiging voor onze aardbol is een komeetinslag.  Nu zal u denken, “hoe 
kunnen we ons daar nu tegen verweren?”.  Ons eerste gedacht was om bij Kadee een immens 
grote trampoline te laten maken zodanig de komeet 
gewoon terug de ruimte in gekatapulteerd wordt, maar we 
moeten natuurlijk realistisch blijven.   Dus wat hebben we 
gedaan, gewoon het oude Star-Wars’ rakettenschild van’t 
stort gaan halen in Amerika,  geperfectioneerd en dit ligt 
nu klaar om  geïnstalleerd te worden in de geschutstoren  
bovenop de nieuwe school.  Nu enkel nog een  kernkop uit 
Kleine Brogel naar hier zien te halen en we kunnen er 
weer tegen.  (gesprekken zijn bezig met onze minister van 
oorlog op het ‘Cremlin’). 
 
 
CONCLUSIE 
Zoals onze uitvoerige studie aantoont, moeten wij als Schoonbroekenaren ons geen zorgen 
maken.  Schoonbroek Leeft zal nog jaren, zoniet eeuwen door kunnen gaan.  En sterker nog, 
het vergaan van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking biedt dan weer nieuwe 
perspectieven: 
 

- We kunnen voortaan de duivenwedstrijden  in Schoonbroek laten vertrekken 
richting Quievrain, met de rugwind van de molens zijn we zeker altijd bij de 
winnaars. 

 
- De Olympische winterspelen kunnen perfect in het dorp gehouden worden,  mits 

een paar kleine investeringen.   Rond de Del hebben we al een ijspiste, den Berg  
kunnen we gebruiken voor de afdalingen,  en een nieuwe skischans hebben we ook 
gespot ergens in het dorp. 
 

 Schoonbroek Leeft overleeft!! 
 nu is enkel de vraag of u Schoonbroek Leeft wel overleeft?? 
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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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Markt 14  
2470 Retie

Open: 09u00 - maandag gesloten

café.amelie@telenet.be


Café 

DE STER

Kerkhofstraat 3 
2470 Retie 

Tel. 014 / 37 96 09 

TIM advertentie tegelwerken 127.3 x 60 '10 ol.pdf   10-10-2010   11:43:00
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Spelletjes dans la rue 
 
Voor de opening van het grootse shoppingcenter 
(dat normaal geopend wordt begin september ergens in 
de Hesstraat ) zijn ze nog op zoek naar een 
beenhouwer die van wanten weet.  Ben jij 
iemand die alle 5 de vingers aan elke hand nog 
heeft en varkensbloed drinkt zoals gèle 
limonaat?  Waag dan je kans op onze 
sollicitatieproef.  Ervaring met ons hypertech-
machine genaamd “wosje kap” is zeker een 
vereiste. 
 
 

We draaien de klok 30 jaar terug, zaterdagavond 
wat kattekwaad uitgestoken, betrapt door vader, als 
straf weeral als laatste in bad wetende dat ge thuis 
met vieren zijt, koud water tot gevolg inclusief de 
vetogen. Nadien met zen allen onder de sazzie en 
den televisie op den Hollander.  Willem Ruis 
volledig over zijn toeren zien gaan omdat er ne 
spelkandidaat  neffe de stok pakt die uit de lucht 
komt gevallen.  Dat waren nog eens tijden hé.  Wil 
je dit nostalgisch moment  herbeleven, maar dan 

zonder die vermoeiende Hollander en die vetogen?  Dan moet u bij ons 
“Palje Pak” zijn. 
 
Wie aandelen heeft bij AB Inbev gaat met ons volgend  
spel zeker niet treuren als hij al de pintjes over den  
toog ziet schuiven om zo prachtige prijzen binnen te halen. 
 
We zijn ook op zoek naar de Schoonbroekse popeye  
die zijn spierballen kan laten rollen als geen ander  
en zijn ego komt strelen op onze “Kop van Jut”. 
 
Tot slot kan u ook genieten van een panoramisch zicht over de 
Schoonbroekse contreien door een toren colabakken te bestijgen. 
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Theater Froe Froe – Kammelot 
 
In de burcht van Kammelot strijden koning Arthur en zijn trouwe ridder 
Lancelot om de hand van Guinevère, de schone jonkvrouwe. Zo gaat 
althans het verhaal van de koene ridders en de eenzame jonkvrouwen in 
de tijd van de Ronde Tafel. Maar ging het verhaal wel écht zo? Waren 
die ridders wel zo stoer? Was Lancelot wel zo trouw? Was Guinevère 
wel zo eenzaam? Was die tafel wel zo rond? 

 
Theater Froe Froe brengt een een vlammende voorstelling vol roestige 
harnassen, blanke zwaarden, wapperende manen en vuurrochelende 
draken. Jonkvrouwen redden is de missie, super-entertainment is het 
resultaat. 
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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



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

Frituur

Turnhoutsebaan 107 A
2470 Retie
Tel. 014 / 71 74 51
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The Others 
 
The Others zijn samen met zijn 2 ruim veertig 
jaar jongens van de straat. En dat is te merken 
ook. Ze brengen ouderwets typisch Engels 
straattheater, een ware slapstickoorlog met en tegen elkaar.  
Wat The Others doen is altijd net even anders dan anders. Oké, anderen 
balanceren ook wel eens op eenwielers van twee meter vijfenzeventig, 
anderen doen ook aan jongleren of aan comedy, verbaal of 
nonverbaal.Anderen doen ook reuze hun best, maar The Others doen 
dat dus allemaal tegelijk en wel zo verbazend scherp en virtuoos, dat de 
toeschouwer er werkelijk helemaal anders van wordt. 
 



reclame schoonbroek leeft 2012 def.pdf   29-03-2012   16:07:18

22

DAMES - HEREN
KINDERKAPSELS

Enkel op afspraak
Maandag gesloten

Binnenheide 22
2360 Oud-Turnhout

Tel. 014 45 00 36
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SCHRIJNWERKERIJ

Veldenstraat 5b -2470 Retie
014/370552- www.ronnywens.be

Ronny
bvba

Wens
binnendeuren - 
buitendeuren - Ramen

Trappen
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The Fabiola Fun F*ckers 
 
Om ’s avonds de muzikale  
debatten te openen, hebben we 
voor een niet alledaagse 
coverband gekozen.   
Deze 5-koppige Antwerpse band 
brengt u een repertoire van 
moderne en onverwachte rock 
covers.  
 
Bij The Fabiola Fun F*ckers krijgt u geen klassieke covers zoals 
"Smoke on the water" of "Summer of 69", maar minder bekende 
nummers die onterecht amper gecoverd worden. 
Zet u dus schrap om de avond goed in te zetten. Gegarandeerd dat u na 
3 noten de nummers zal herkennen en het amusement u tegemoet komt. 
 
 
 
 

Little George & the HiFi Phonos 
 
“They had a Hifi phono, boy did they let it blast…” 
 
Dit tekstfragment uit ‘Teenage Wedding’ van Chuck Berry verwoordt 
het beste waar deze band voor staat. 
 
Zij brengen onversneden 60’s en 70’s hits in bijna originele staat.  Deze 
9-koppige band met aan het roer ‘Little George’ neemt je terug mee 
naar de tijd van de ‘oohs’ en de ‘aahs’.  Hét tijdperk waarin een 
nummer minstens een ‘shoowap wap’ of een ‘do way didy’ moet 
bevatten. 
 
Volgende items zijn noodzakelijk:  Maatpak – check!  Cocktaildress – 
check!  Dansschoenen – check! 
 
Kortom alle ingrediënten voor een avondje swingen. 
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Verkoop NIEUWE wagens

Onderhoud ALLE merken 

Aircoservice

Kelderbeemd 13A - Retie - Tel 014 37.76.89 - www.autocentermeeus.be

 
 
Jeu de foules bestaat uit 5 heren en een dame die reeds jaren meedraaien 
in het circuit van de coverbands. 
 
 Zij combineren een behoorlijke portie dynamiek, een intensieve 
interactie met het publiek, een strakke modieuze look en een dijk van 
een playlist in één gigantische liveshow. 
 
Ze brengen de beste hits uit de jaren ’80 ’90 en ’00,  rock vs dance, 
Madonna meets Lady Gaga,  Kim Wilde meets Snap en Van Halen 
meets The black eyed peas. 
 
Kortom een coverband met een energieke show genoeg in petto om 
iedereen in het publiek te vermaken. 
 



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

26

co
m

m
un

ic
at

in
g 

fig
ur

es
 to

 p
eo

pl
e

interim control / managementco
m

m
un

ic
at

in
g 

fig
ur

es
 to

 p
eo

pl
e

interim control / management

co
m

m
un

ic
at

in
g 

fig
ur

es
 to

 p
eo

pl
e

interim control / management



27

014 67 79 06 
www.bemdhal.be

JAN MOONEN & Zn

Frieten - Snacks - Broodjes 
Schotels - Softijs - Dranken

Provinciebaan 19        -         B-2470 Retie         -         Telefoon 014-735218

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag:  11.30 uur - 21.00 uur
Woensdag: 11.30 uur - 21.00 uur
Donderdag: 11.30 uur - 22.00 uur
Vrijdag: 11.30 uur - 22.00 uur
Zaterdag: 11.30 uur - 22.00 uur
Zondag: 11.30 uur - 22.00 uur

HOGE MAUW 570
2370 ARENDONK
WONINGBOUW

TEL.: 014 67 82 05

FAX: 014 67 15 02

E-mail: moonen@skynet.be
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