


 
 
 
 
 
 
 

herstellingen en retouches 
naaibenodigdheden 

handwerkbenodigdheden 
sokkenwol 

nylon kousen 
Pijnenborg Tinny   

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

 

Korte Pastorijstraat 2 
B-2470 Retie

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

HOUTCONSTRUCTIES bvba

DAMES - HEREN
KINDERKAPSELS

Enkel op afspraak
Maandag gesloten

Binnenheide 22
2360 Oud-Turnhout

Tel. 014 45 00 36

  Leuze van de Dag 
Wees steeds rein in uw gemoed en bied niet af voor  

nen braadworst met sjoekroet! 



 

VERWELKOMSTIGING 
 

Hartelijken verwelgekoming bij deze aankondigink van de   
22ste editie van Schoonbroek Leeft!!  

Voor deze speciale unieke editie (het is niet elk jaar de 22ste keer) hebben we ons 
programmaboekje in een ander jasje gestoken. 

 

Dit jaar zal u onze programmatie niet terugvinden in een typisch A5 cliché 
boekje (is zóó 2014), maar hebben we alles gegoten in onzen eigensten 

 

Schoonbroek Leeft Alm’nak. 
 

“Waarom” denk u? 
Aangezien we het zelf altijd muug zijn om op de volgende vragen te 
antwoorden: “Seg, hoelank duurt da nog vooraleer het kermis is?” of 

“Wanneer is het dees joar kermis?”  hebben we besloten om iedereen nen 
alm’nak cadeau te doen.  Dat bespaart ons adem en stembanden, en u de tijd 

van het stellen van die beleefdheidsvraag.  Iedereen tevreden, iedereen 
content.   Indien u nu iemand van ons tegenkomt, kan u kiezen of u ons straal 
voorbijloopt, een vriendelijke niets betekende knik geeft ofwel zal u creatief 
uit den hoek moeten komen om op eigen houtje een nieuwe weldoordachte 

vraag te bedenken.  Ter info, vragen over het weer, de paus of federale 
feestdagen worden totaal genegeerd en een opmerking over  wildgroei van 

overhangende takken wordt zelfs niet in dank afgenomen.  Aan u de keuze!! 

  

 

  
Nog 27 dagen 
653.5 u  39210 min  2352600 sec 

Dag 2 van de aftelling 

 
zon aan 6u53   maan uit 6u52 

 
Het weer:  een gewolke stapel in het oosten  

Maandag 13 april 



Kantoor RETIE
Sint-Martinusstraat 2

2470 Retie

Tel.: 014/38 92 70
Fax: 02/228 11 34

E-mail: retie@bnpparibasfortis.com 

  Leuze van de Dag 
 Hangt er op uw trui nen brok,  
kijk ook maar eens in uw zok! 



VAN HERCK
NOORD BRABANTLAAN 10
2300 TURNHOUT 
014/ 45 05 41

  

Dag 3 van de aftelling 

 Het weer:  kans op maan 

Nog 26 dagen 

Dinsdag 14 april   

zon aan 6u51   maan uit 6u50 

 
629.5 u  37770 min  2266200 sec 

Voortgaande op waar we gisteren waren gebleven…. Dezen alm’nak is niet 
enkel uit gemakkelijkheidsoverwegingen tot stand gekomen, het is namelijk 

zowaar een 8 in 1 concept.  Want geloof het of niet, maar hierin vindt u 
zowel een aftelklok, een optelklok, de datum, de programmatie, een tekening, 
onze sponsors én daarbovenop nog eens een weerbericht én de leuze van de 

dag!!!   
 

Mogen wij u wel vragen om het spelletje eerlijk mee te spelen en niet op 
voorhand alles al door te nemen want dan is ons weldoordachte concept  ook 

niet meer zo weldoordacht.  Er is niets leuker dan een hele dag en nacht 
uitkijken, aftellen en uzelf afvragen wat er op die volgende pagina te vinden 

zal geworden te zijn. 
 

Dus verwacht u eraan dat vanaf nu op regelmatige basis comitéleden op pad 
gestuurd worden om na te gaan of de kalender effectief correct en volgens de 

regels van het spel gebruikt wordt.  Wij danken u voor het begrip en de 
gastvrijheid   (duveltje en borrelnutjes zijn goed!!!) 

 

  



  Leuze van de Dag 
 As ge uw haar wast in de Vest, 

 hebde een kapsel gelijk een eksternest! 
 



  

605.5 u  36330 min  2179800 sec 

Dag 4 van de aftelling 

 Het weer:  om 11u kan het motten regenen  
Nog 25 dagen 

Woensdag 15 april   

zon aan 6u46   maan uit 6u45 

 

Programma 
 

13u30:  Opening fanfare De Heidegalm 
14u00:  Mr Sousa & The Barracudas 
14u15:  Mat Valentine 
15u00:  Mr Sousa & The Barracudas 
15u00:  Andréanne Thiboutot 
15u45:  Mat Valentine 
16u00:  Mr Sousa & The Barracudas 
16u30:  Andréanne Thiboutot 
17u00:  Acrobarouf 

18u30:  Fatcats 

20u00:  The Cuverups 

22u00:  Noah 
 

 

  



PITA                                     PIZZA

EGYPT

BEL EN BESTEL 

014/37.77.17

Peperstraat 8              2470 Retie


Café 

DE STER

Kerkhofstraat 3 
2470 Retie 

Tel. 014 / 37 96 09 

Hilde Vanderplaetsen
Verhuur van verkleedkisten 
voor kinderfeestjes

Pastorijstraat 11 
2470 Retie 
Tel. 0476 751 456

www.kokkelille.be 
hilde@kokkelille.be

AQUAHYDRO

  Wijsheid van de Dag 
as ge klènder wojnt, komt ewe mónd dichter baj ew gat 

te stôn én dan krégde ne stinkenden ásem. 
 



  

581.5 u  34890 min  2093400 sec 

Dag 5 van de aftelling 

 Het weer:  ergens drukt een gebied 
Nog 24 dagen 

Donderdag 16 april   

zon aan 6u42   maan uit 6u41 

 



  
Tip van de Dag 

Is ewe muttel nog nie hèt,  
misschien aanlenge me wa kjesvet! 

 



  

557.5 u  33450 min  2007000 sec 

Dag 6 van de aftelling 

 Het weer:  er is geringe kans op neerslagkans 

Nog 23 dagen 

Vrijdag 17 april   

zon aan 6u40   maan uit 6u39 

 

  

Andréanne Thiboutot 
 
Andréanne  is een romantische, elegante, energieke 
jongedame op zoek naar haar ridder op zijn witte  
paard.  Dit doet ze aan de hand van haar show 
Hoopelaï door hem te imponeren met haar kunde 
der hoepels.  Je kent ze wel, die ronde dingen die je 
al heupwiegend de hoogte in moet houden en 
waarvan je telkens denk als je er mee bezig bent: 
“Miljaar, ik hoop dat niemand me hier bezig ziet”. 
 
 

Andréanne heeft mee met de straatevenementen van Cirq du soleil getoerd, en 
heeft daar haar handen op een hoelahoep gelegd en sindsdien is ze nooit meer 
gestopt met ze te laten draaien.   Haar act zit vol subtiele humor en haar 
kunde met de hoepels deed ons zelf al even twijfelen bij de partijhallen om er 
toch stiekem ene vanonder in de kar te leggen.   
 

Ik zou zeggen, vrouwen…. ‘houdt dieë van elle indoog’, want voor je het 
goed en wel doorhebt ben je je schildknaap op zijn vieze schimmel misschien 
wel  kwijt. 
 



 Valde als eerste in slaap, ge hebt het aan uw been,  
het gepastoriseerde schaap! 

 

  Leuze van de Dag 



  

533.5 u  32010 min  1920600 sec 

Dag 7 van de aftelling 

 Het weer:  soms een aanvriezende wolk 

Nog 22 dagen 

Zaterdag 18 april   

zon aan 6u37   maan uit 6u36 

 



www.carwashplas.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

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

Magnesium metaal strip 

  Strip van de Dag 



  

 
Wat doe je als je van onzen lieve heer een 
lichaam hebt gekregen dat je in alle bochten 
en hoeken kan wringen, maar de drang naar 
kebab, beuling mej appelspais en ingeblikten 
tonain zo groot is dat je er niet aan kan 
weerstaan.  Awel, Mat Valentine besloot er 
een geweldige komische straatact mee op te 
bouwen waar hij zelfrelativering tot een 
kunst verheft. 
 
 

Mat Valentine 

 

Hij is een geboren entertainer en heeft het publiek over de hele wereld al 
ademloos achtergelaten door zijn freaky lichaam, en hilarische opmerkingen.   

 
Mensen die helemaal niet 
graag in de belangstelling 
staan of een extreem  
gevoelige maag hebben,  
raden wij ten stelligste aan  
om op de voorste rij plaats 
te nemen en een fluo 
debardeurken aan te doen.  
 

  

509.5 u  30570 min  1834200 sec 

Dag 8 van de aftelling 

 Het weer:  vandaag geen weer 

Zondag 19 april   

Nog 21 dagen 
zon aan 6u36   maan uit 6u35 

 



Pastorijstraat 1
2470 Retie

FRITUUR - SNACKBAR
Tel: 014/71 44 35
Europalaan 30

2470 Retie
500 m richting Retie 

Ruime Parking

  Leuze van de Dag 
 Als de bomen plots de weg oversteken,  

hebde volgens mij te diep in uw glas gekeken! 
 



reclame schoonbr leeft 09.pdf   09-03-2009   09:13:39

  

485.5 u  29130 min  1747800 sec 

Dag 9 van de aftelling 

 Het weer:  vandaag eindelijk terug weer 

Nog 20 dagen 

Maandag 20 april   

zon aan 6u34   maan uit 6u33 

 



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

  Tip van de Dag 
Vanaf schoonbroek kermis kunt ge grondwitloof eten! 



  

Onze kinderhoek staat dit jaar in vuur en vlam. 
Er zullen dus serieuze kastanjes uit het vuur gehaald 
moeten worden.   Maar samen met de kinders zullen wij de 
vlammen het vuur aan de schenen leggen want wij hebben 
al voor hetere vuren gestaan.  We moeten het hoofd boven 
water houden, want van de papa moeten we niet veel hulp 
verwachten want die is al boven zijn theewater. 
 
 
   

 

We gaan het warme water nu ook niet uitvinden, dus gaan we het vuur 
bestrijden met water want water en vuur is gelijk water en vuur.  Maar 
opgepast, want wie vuur heeft moet ook rook verdragen, en geen rook 
zonder vuur, dat staat als een paal boven water. 
 

Voor de rest kan er nog wat met vuur gespeeld worden door  als vuurdoop 
nog wat extra olie op het vuur te gooien,  maar weet: wie zijn gat verbrand, 
moet op de blaren zitten.  En eenmaal er een bloot gat op het plein te zien is, 
gaat dit rond als een lopend vuurtje. 

Kinderhoek: deel 1 

  

461.5 u  27690 min  1661400 sec 

Dag 10 van de aftelling 

 Het weer:  geregeld wind 

Dinsdag 21 april   

Nog 19 dagen zon aan 6u31   maan uit 6u30 

 



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

  Leuze van de Dag 
 ‘s anderendaags nog een bikke meureg,  

laat maar komen, die zeureg! 
 



  

Nog 18 dagen zon aan 6u29   maan uit 6u28 

 
437.5 u  26250 min  1575000 sec 

Dag 11 van de aftelling 

 Het weer:  op’t plen’je een mistige bank 

Woensdag 22 april   

  

We gaan nu ook het kind niet met het badwater weggooien 
want als klap op de vuurpijl kondigen wij ook aan dat wij 
persoonlijk onze handen in het vuur durven steken, of als dit 
niet voldoende is zelf voor jullie door het vuur willen gaan,  
door te melden dat jullie kleinsten zich ‘on fire’ gaan voelen 
bij onze vurige sminksters en op de luchtconstructies.  Dus 
wees er als de kippen bij want wie het dichtst bij het vuur 
zit, warmt zich het beste en kan het langst zijn hoofd boven 
water houden. 
 
 

 

Kinderhoek: deel 2 

Maar vooraleer we het vuur aan de lont steken, en u weet dat te veel vuur in 
de stoof ze doet branden, melden we enkel nog dit:  Wij zullen ons het vuur 
uit de sloffen lopen om jullie geen storm in een glas water aan te bieden.  Bij 
ons staat in ieder geval het water al aan onze lippen. 
 

 

Tekeningtip: 
 

Ook dit jaar is er weer een tekening voor de kleinsten.  U dient er echter enkel 
iets meer werk in te steken door de vier stukken die u in deze alm’nak 
terugvindt aaneen te plakken vooraleer u deze kan afgeven op onze 
kinderhoekstand op 10 mei.   Al de kinderen die een volledige  
tekening binnenbrengen krijgen een kleine verrassing.  
 (extra tekening vindt u bij de bakker of winkel) 



  Leuze van de Dag 
In den hof van de pastoor zal een artiest jullie verblijden, 

kan er tegen dan iemand de gazon daar afrijden?  
 



Bleukenlaan 9
Industriezone Veedijk
B-2300 Turnhout
tel +32 (0) 14 43 64 60
fax +32 (0) 14 43 64 28
hooyberghs@hooyberghs.be

  

413.5 u  24810 min  1488600 sec 

Dag 12 van de aftelling 

 Het weer:  zie buienradar 
Nog 17 dagen 

Donderdag 23 april   

zon aan 6u26   maan uit 6u25 

 





  

389.5 u  23370 min  1402200 sec 

Dag 13 van de aftelling 

 Het weer:  een neergeslagen zone 

Nog 16 dagen 

Vrijdag 24 april   

zon aan 6u23   maan uit 6u22 

 





  

365.5 u  21930 min  1315800 sec 

Dag 14 van de aftelling 

 Het weer:  gedrukte lucht van 1027 hPa 

Nog 15 dagen 

Zaterdag 25 april   

zon aan 6u21   maan uit 6u20 

 





  

341.5 u  20490 min  1229400 sec 

 

Dag 15 van de aftelling 

 Het weer:  een bewolkte heldere hemel 

Nog 14 dagen 

Zondag 26 april   

zon aan 6u19   maan uit 6u18 

 





 

  

317.5 u  19050 min  1143000 sec 

 

Dag 16 van de aftelling 

 Het weer:  kans op matig heldere sneeuwval 

Nog 13 dagen 

Maandag 27 april   

zon aan 6u18   maan uit 6u17 

 

  

Warme zomeravond, de crossfiets op richting den 
Bemd voor een partijtje pit pat…wanen dat je beter 
bent dan Raymond Ceulemans… hevige discussies 
of die fetsbal effectief telt of niet… klagen dat die 
tafel ni waterpas staat…  klagen dat uwe keu ni 
100% recht is… vloeken als er een takske op de 
tafel lag dat je niet gezien hebt en waardoor je je 
vermoedelijke hole-in-one bent misgelopen…   
 

Nostalgie die wij graag nog eens naar boven 
halen met onze pitpatter door Schoonbroek.  
Het concept is simpel: Pitpat jezelf een weg 
door onze Schoonbroekse bezienswaardigheden 
en laat je meevoeren van de Wamp tot aan 
pastorie, langs het school op weg naar het 
crossparcourken. 
 

Wie wordt de puttende pitpatter van 
Schoonbroek en wint de pot? 

 

 

 



Frituur

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

  Leuze van de Dag 
 Staat er in’t halleke een paar schoenen die ge ni kent, 

er heeft er ene dochter-lief eens goed verwend! 



  

293.5 u  17610 min  1056600 sec 

Dag 17 van de aftelling 

 Het weer:  vandaag geen circumzenitale boog 

Nog 12 dagen 

Dinsdag 28 april   

zon aan 6u16   maan uit 6u15 

 

  

Kom naar het kleinste café van Schoonbroek 
 en zing mee uit volle borst: 

   kom naar ons   klei - nste   ca -   fé    oep  het  plen  -   tjeee 

doar   kund- de   drin – ke    zo    veul    als      ge      wilt 

         kom naar ons   klei - ste   ca -   fé     oep   ‘t   plehen  - tjeee 

Mor valt dan    na-    dieien   ni  on  -  deeerr      de- hen  toeweg 

Jaajaaa da rijmt niet, maar rijmwoorden op ‘wilt’ waren te moeilijk om 
iets van te maken, probeert maar eens ne zin te vormen met rotanschild 

of gebrild  



BERG 10 Tel.: 014 38 80 68 
2470 Retie 

www.bato.be 

BOUWMATERIALEN
GYPROC - ISOLATIE

GILDENSTRAAT 13

2470 RETIE

WWW.PANIZZARETIE.BE

 
TEL. 014 / 37.90.61 Turnhoutsebaan 212 

2460 Kasterlee
Tel.: 014 85 01 62
Fax: 014 85 04 81

  Dikkop van de Dag 



  

269.5 u  16170 min  970200 sec 

Dag 18 van de aftelling 

 Het weer:  alles wordt opgeklaard met een briesje 

Nog 11 dagen 

Woensdag 29 april   

zon aan 6u15   maan uit 6u14 

 



Het Bolleboosje
Kinderdagverblijf

Pastorijstraat 14
2470 Retie 

Tel. 0475/51.98.27
www.het-bolleboosje.be

  Wjsheid van de Dag 
 ás diejen ze gát in zene nèk stón, 

 bescheet ie zenen hiejelen rug. 



  

245.5 u  14730 min  883800 sec 

Dag 19 van de aftelling 

 Het weer:  krachtige windrichtingen  

Nog 10 dagen 

Donderdag 30 april   

zon aan 6u13   maan uit 6u12 

 

Kantoor Eric Thielemans bvba
Peperstraat 16/0001
2470 Retie
Tel 014/374077
Email eric.thielemans.2610@argenta.be 
www.argenta.be
 
FSMA : 43564 cA-cB
RPR Turnhout 0464984940.



  Tip van de Dag 
 Is ne frut, hotdog en hamburger met juin uw dieet, 

best niet te veel zelfvertrouwen bij een scheet! 
 



  

221.5 u  13290 min  797400 sec 

Dag 20 van de aftelling 

 Het weer:  een depressieve windhoos 

Nog 9 dagen 

Vrijdag 1 mei 

zon aan 6u13   maan uit 6u12 

 

  

En dit hebben ze eindelijk  gedaan want  na 
twee jaar met Cirque du Soleil in Noord-
Amerika getoerd te hebben, waren ze  klaar voor 
een eigen show. Met 'Scratch', een show 
geïnspireerd op cartoons, absurd theater en 
clownerie, maar vooral met innoverende en 
duizelingwekkende acrobatische reeksen zetten 
ze een totaalplaatje neer, waar wij zelf al 
gewoon trots zijn te kunnen vermelden dat we 
ze richting kerkplein hebben kunnen laten 
komen! 

 

Deze 3 acrobaten bewegen zich in een clowneske wereld rond die ons allen 
zou moeten toebehoren.   Met termen als bascule, main à main, banquine en 
natuurlijk de Chinese mast durf je al wel eens naar buiten komen.   

 

(Geef toe, klinkt mooi hé, zeker als je weet dat je dit nauw 
aansluitend pakje niet openbaar zou moeten dragen zodat 
de ondertussen gekweekte bierbuik enkel voor jezelf een 
confrontatie is, en de hier opvolgende goede voornemens 
toch maar weer 2.5 dag standhouden. )  
 

 
 

Acrobarouf 
 

Wat als we ons strakke pak van de dagelijkse, volwassen sleur konden 
omruilen voor een kruippakje van fantasie en spontaniteit? 

 



Het is voor iedereen ne verlofdag, 
dus ook voor onze redactie! 

  Verlof - Dag 

Burg. Fr. Somerslaan 14
2350 Vosselaar
Tel. 014/61 67 51
Fax 014/61 90 15



Stwg op Mol 71/1

Oud-Turnhout

www.bestratingvandooren.be

  

197.5 u  11850 min  711000 sec 

 

Dag 21 van de aftelling 

 Het weer:  wisselvallige smeltende regen 

Zaterdag 2 mei 

Nog 8 dagen 
zon aan 6u10   maan uit 6u09 

 



Als 1 dag gelijk is aan 2, hoe ver zouden we dan 
moeten springen om een kleur te geven aan het gras? 

  Raadsel van de Dag 



  

173.5 u  10410 min  624600 sec 

Dag 22 van de aftelling 

 Het weer:  vandaag geen maximumtemperaturen  

Zondag 3 mei 

Nog 7 dagen 
zon aan 6u08   maan uit 6u07 

 

  

Mr. Sousa & The Barracudas is een 7-koppige 
blazersformatie uit de Kempen. Individueel zijn ze 
professionele muzikanten en samen proberen ze het idee 
uit de wereld te helpen dat orkesten per definitie saai en 
on-sexy zijn.     The barracudas zijn ‘funky as hell’ met 
ne gezonde hoek af.  Door hun massieve kaken en 
koperinstrumenten hebben ze de perfecte ingrediënten 
voor een heerlijke hutsepot van toeters en blazen.  
 

Alle genres die je je maar kan voorstellen zullen de revue 
passeren, van pop naar jazz, van funk naar soul en ze kunnen 
zelfs hun plan trekken in het latijn (wel raar, want er wordt niet 

gezongen, maar ze geven zelf aan Latin music te spelen).  Haal die 
majorettestokken nog maar eens vanonder het stof, liefst met 
bijhorend pakje   
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ALG. RENOVATIEWERKEN

BADKAMERRENOVATIE

GYPROC

VLOER- EN TEGELWERKEN

tim@bouwwerken-adriaensen.be

www.bouwwerken-adriaensen.be

  Leuze van de Dag 
Zij ge nogal los van aars, voor je weet loopt het 

vanachter in uw laars! 
 



Donderdag gesloten

HESSTRAAT 1 
SCHOONBROEK - RETIE

TEL. 014/67.71.09
www.thoekske-schoonbroek.be

CAFE 

‘T HOEKSKE

Bij den Danny

  

149.5 u  8970 min  538200 sec 

Dag 23 van de aftelling 

 Het weer:  zuidoosterlijke noorderwind 

Maandag 4 mei 

Nog 6 dagen zon aan 6u06   maan uit 6u05 

 



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

  Wijsheid van de Dag 
De vierkante wortel van 12 dozijn, 

moet altijd het atoomnummer van magnesium zijn! 



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

  

125.5 u  7530 min  451800 sec 

Dag 24 van de aftelling 

 Het weer:  kans op een gewolkt veld 
Nog 5 dagen 

Dinsdag 5 mei 

zon aan 6u05   maan uit 6u04 

 



  Leuze van de Dag 
Hebt ge op 11 mei pijn aan uw haar,  

laat liggen die snoeischaar! 
 



  

101.5 u  6090 min  365400 sec 

Dag 25 van de aftelling 

 Het weer:  een teneergeslagen zon 

Woensdag 6 mei 

Nog 4 dagen zon aan 6u04   maan uit 6u03 

 

  

Fat Cats brengen ons de mix van the 
blueueuues, de jaaazzzz a little bit of 
mambo, and an itsy bitsy teenie weenie 
rock and roll .  In het verleden hebben we 
een deel van hen al mogen ontvangen op 
ons podium onder de naam Fieldwork, 
maar vanaf heden zijn ze gestart met een 
nieuw project.   

Fat Cats 

Ze hebben twee blazers en een toetsenist aangenomen en hun repertoire enige 
decennia  teruggedraaid.   Het resultaat mag er in ieder geval wezen. 
Een ideaal moment om  samen de boogie en de woogie nog eens boven te 

halen. 



HERMANS BOUWMATERIALEN BVBA

Steenweg op Ravels 175
2360 Oud-Turnhout
Tel.: 014/41 38 45
Fax: 014/43 79 27
hermansbmtot@skynet.be

hoskens

Kasteelstraat 12 
 2470 Retie

  Leuze van de Dag 
Dju seg, inspiratie ver zoek, en die van den druivelaar 
moeten zo 365 dagen opvullen.. pf, waar blijven ze het 

halen  (moppen.nl) 
 



  

77.5 u  4650 min  279000 sec 

Dag 26 van de aftelling 

 Het weer:  zonnige nevel 

Donderdag 7 mei 

Nog 3 dagen 
zon aan 6u03   maan uit 6u02 

 

Wat mag je van de Cuverups verwachten? 
Nen hoewep covers als het ware… maar niet 
de gewone versies die we overal te horen 
krijgen, maar Rock-, pop- en dancecovers in 
hun eigen rockversie!   
 
 

 Menige café's, jeugdhuizen en festivals konden de 

vettige gitaarrocksaus zeer smaken en gingen plat 

voor de originele manier waarop die bekende hits 

gebracht werden.  Door hun frisse nummerkeuze 

bleken de Cuverups  voor het publiek een ware 

verademing!   Na enkele jaren stilte hebben ze 

besloten er weer vollenbak voor te gaan en wij 

hebben ze speciaal voor jullie op hun kop kunnen 

tikken (of zoiets) 

  

Met muzikanten die meegespeeld hebben bij Gorki, Zornik,  K’s choice, Lady 
Linn en nog vele meer, verwachten we niet minder dan een spetterend concert. 
 
 

De rockers onder jullie gaan voor een keertje 
in de watten gelegd worden want deze 4 
klassemuzikanten rammen er de ene gitaarrif 
na de andere door.   

 



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

1ste keus  
jonge occasies 
met garantie
 
Kelderbeemd 13
2470 Retie
GSM 0474 90 65 22

  
Spreuk van de Dag 

Rookworst zonder R  is … ook worst. 

 



  

53.5 u  3210 min  192600 sec 

Dag 27 van de aftelling 

 Het weer:  een geslagen regenbui 

Vrijdag 8 mei 

Nog 2 dagen zon aan 6u01   maan uit 6u00 

 



014 67 79 06 
www.bemdhal.be

  Leuze van de Dag 
Het is bijna zoe waait godmiljaardenondedju, 

en ik kan hem nie vaaine, menne sondagsen tenue! 



 

29.5 u  1770 min  106200 sec 

Dag 28 van de aftelling 

 Het weer:  nen opgeklaarde nachtelijk vors 

Zaterdag 9 mei 

Nog 1 dag zon aan 6u00   maan uit 6u00 

 

 

OAH 
Noah is een 6-koppige band uit Nederland. 
(ook 6 lichamen, dus het is niet zo dat we een freakshow geboekt 

hebben)  En als er 1 ding is dat we zeker weten van 
onze noorderburen, is dat ze weten hoe ze het kot op 
stelten kunnen zetten.   
 
 
 

 

Met hun zeer uitgebreide en uiteenlopende setlist schuwen ze geen enkel genre 
en is er steeds interactie met het publiek dat naar hartenlust verzoeknummers 
op het podium mag smijten (figuurlijk dan toch, gelieve geen partiturenboeken naar hun 

kop te zwieren aub) 
 

In Nederland zijn ze al 14 jaar bezig en hebben al een 1000-tal shows achter 
hun naam staan.  Tijd dachten wij om hun een retourticketje over de grens aan 
te beiden om jullie te kunnen laten genieten van deze uitzinnige band. 
 



JAN MOONEN & Zn

HOGE MAUW 570
2370 ARENDONK
WONINGBOUW

TEL.: 014 67 82 05

FAX: 014 67 15 02

E-mail: moonen@skynet.be

 Leuze van de Dag 
 As da nè ni ferm is,  

merge ist schumbroek kermis!! 
 


