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SSchoonbroek leeft in getallen  
  

Drankverbruik: Bij warm weer 
veel, bij koud weer minder (lijkt me 
logisch). 
Wc-rollen: 48,67 stuks (indien we 
de overschot van ons bakken JOB 
nog presenteren= X2) 
Debiet water: Geen idee wat 
debiet wil zeggen � 
Nagels: Hangt er vanaf hoe goed 
den Tom in vorm is. 
Colsonbandjes: Kunnen er niet 
genoeg zijn, buiten oude nagels het 
enige wat onze kermis rechthoudt. 

 
DDe 44  vvuistregels   
vvoor een geslaagde kermisddag 
  
Regel 1:  Indien u regels nodig hebt om een geslaagde kermis 
te hebben, zou ik me wel vragen beginnen stellen. 
 
Regel 2: Aangezien we volgens de titel hier vuistregels moeten 
meegeven is op tijd komen misschien wel de belangrijkste! 
 
Regel 3:  Neem uw bankkaart mee!! Want een vuistregel is 
volgens wikipedia:  ‘Een makkelijk te leren en makkelijk toe  
te passen procedure voor een normaal gesproken 
complexe berekening”.  Vrij geïnterpreteerd is ons 
elektronisch betalingssysteem op zich dus al een vuistregel en 
aangezien u dan uw geld al niet kunt verliezen is de kans op 
een geslaagde kermis bij deze verhoogd. 
 
Regel 4:  Omdat de hoofdredactie 4 vuistregels verlangt en  
wij er zelf geen meer weten doen we hier een oproep:  
Diegene die de beste vuistregel doorstuurt naar 
info@schoonbroekleeft.be krijgt een verrassingspakket bij 
aanvang van de kermis.  (Deze kan bij de tweede druk  aangevuld worden) 

SSchoonbroek leeft in getallen  
 
Houten plankskes: Hangt er vanaf 
hoe goed den Tom in vorm is. 
Bestellingen bij de Lingo: Aan 
Lynn 1 tip, slacht al maar een paar 
Braziliaanse kiekes extra. 
Aantal keren planche verleggen: 
grrr… altijd eerste puntje op de 
evaluatievergadering. 
Aantal Cavabekers: Geen, ieder 
moet zijn eigen glas maar 
meebrengen, die onnozel klein 
stukjes zijn een hel om op te rapen.    
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Over de auteurs 
De redactie van Schoonbroek Leeft is ontstaan in 1993 in 
Schoonbroek.  Doorheen de jaren zijn er verscheidene 
redactieleden de revue gepasseerd. De één iets mooier dan de 
andere, de andere dan weer iets bekwamer dan de één.  De 
bekwamere is dan meestal weer iets bekwamer dan de mooie 
mooi is, zodat de mooie in zijn gat gebeten is omdat 
verhoudingsgewijs de bekwamere meer uit zijn bekwaamheid kan 
putten dan hijzelf uit zijn mooi zijn.  Met als gevolg dat de redactie 
weer op zoek moet gaan naar iemand anders bekwaam, 
aangezien de mooie fysiek bekwamer was dan de bekwame, en 
de neus van de bekwame er nu niet meer mooi uitzag.   
 
Wat we eigenlijk hiermee willen zeggen is dat de eigenheid, de 
essentie, het hart van Schoonbroek Leeft iets is wat veel 
belangrijker, mooier en bekwamer is dan een bende kloefklappers 
met tijd te veel achter een computerscherm.  Daarom gaan we 
niet dieper in op de auteurs en plakken we al zeker geen namen 
op wie al dan niet de bekwaamste is, maar over het algemeen is 
de schrijver wel het meest bekwaam mijns inziens. 

 
Dankwoord 
Hoewel het perfect  mogelijk is om iedereen op te noemen die aan 
dit boek heeft meegewerkt, heeft de dankwoordschrijver besloten 
om dit niet te doen  aangezien de eigenheid, de essentie, het hart 
van schoonbroek Leeft iets is dat verder reikt dan persoonlijke 
lofbetuigingen.  Dus hiervoor een speciale dank diep vanuit ons 
en hoogstwaarschijnlijk ook jullie hart aan de dankwoordschrijver. 
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Inleiding 
Over dit boek 
Dit is niet zomaar het zoveelste boek over het  werelderfgoed 
“Schoonbroek Leeft”, een status die wij onszelf al reeds  
toegeëigend hebben.   Dit boek mag u bezien als de ultieme 
handleiding om uw kermiservaring op te krikken naar een niveautje 
hoger.  In dit boek proberen we u uit te leggen wat de eigenheid, 
de essentie, het hart van Schoonbroek Leeft is en hoe u uw  heilige 
dag tot in de puntjes kunt voorbereiden om een kermisdag te 
ervaren als een ware openbaring.  

   

             Hoe gebruikt u dit boek? 
Bewaar dit boek goed en leen het zeker aan niemand uit, daar is 
het te waardevol voor. Staat de boekenkast vol, gooi dan een 
ander boek weg om plaats te maken.  Het concept van dit boek is 
zo doordacht dat de titelvraag eigenlijk gewoon een lompe vraag 
is.  Zo’n vraag stel je enkel als je het boek nog niet gelezen hebt, 
wat misschien logisch is aangezien u nog maar op pagina 7 bent.  
Dus wij vragen u om deze vraag u op dit moment niet af te vragen, 
want de gevraagde vraag blijkt een overbodige vraag aangezien u 
deze vraag na het lezen van dit boek u niet zult afvragen. 

     Hoe nu verder? 
Pakt u uzelf een kamilletheeke, kruipt onder de saizie, sla de 
bladzijde om en laat onze wijsheid tot u komen. 
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Hoofdstuk 1 
Wat is Schoonbroek Leeft? 

IIn dit hoofdstuk: 
� Wat doet Schoonbroek Leeft met een mens? 
� Wat doet Schoonbroek Leeft niet met een mens? 
� Wat zou Schoonbroek Leeft met een mens moeten doen? 
� Wat zou Schoonbroek Leeft met een mens willen doen? 
 
        choonbroek Leeft is meer dan alleen een dorpsfestival. 
        U zou het beter kunnen omschrijven als dé gebeurtenis die 
zorgt voor een drastische verbetering van het algemeen welzijn 
van de bevolking in onze contreien. Aan de basis ligt het 
gedachtengoed aangehangen door de organisatoren van 
Schoonbroek Leeft met als hoeksteen het lokaal aanbieden van 
kwalitatief superieur vertier. 
 
Wij horen u al denken: “Kan dit wel en is hier wetenschappelijk 
bewijs van?” Dat is natuurlijk volledig terecht maar als u de tijd 
neemt om dit prachtige boek ter harte te nemen vooraleer u 
vervelende clichévragen op ons af begint te vuren zal u merken 
dat elke vraag die u hierboven gesteld heeft volledig uitgehold zal 
zijn. (U merkt het, wij zijn geen voorstanders van veel vragen) 
 
WWaarin verschilt Schoonbroek Leeft van andere  
festivalletjes?  
 (Dit is dan weer wel een degelijke vraag, enerzijds omdat we hier onze pluspunten 
kunnen etaleren en anderzijds omdat dit een vraag is die we zelf stellen.  We zijn blij 
dat wij die vraag voor u stellen en ook mogen beantwoorden. ) 
 
TTen eerste: de locatie!! 
Aangezien wij het enige festival zijn dat zich in uw dorpskern 
afspeelt  (allerliefste vrienden van Retie, lees: dorpskern van uw belangrijkste en 
mooiste gehucht.  Allerliefste vrienden van een ander gehucht in Retie: onze 
excuses, maar we proberen ook maar zo veel mogelijk mensen naar hier te lokken).   
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Donderdag gesloten

HESSTRAAT 1
SCHOONBROEK - RETIE

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

CAFE

‘T HOEKSKE

Bij den Danny
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TTen tweede:  de tijdsindeling!!   
Wij kennen geen enkel ander festival dat exact dezelfde 
tijdsindeling heeft dan Schoonbroek Leeft.  Wat ons op een of 
andere manier toch uniek maakt. 
 
TTen derde: de beleving!!  
Aangezien elk festival een andere beleving is! 
En ja, weeral horen we uw denken: “Ja, maar als elk festival een 
andere beleving is, is Schoonbroek Leeft op zich niet anders dan 
al de rest van de festivalletjes.”  Maar hiervoor verwijzen wij graag 
terug naar ‘TTen eerste’   
 
EEn ten laatste: de drankjetons!!  
Noem ons eens 1 ander festivalletje waar je met jetons van 
Schoonbroek Leeft kan betalen…. (stilte)….  Dat dachten we al!!  
Case closed!!  
 
 

WWaarom een zeldzame feestdag spenderen op 
Schoonbroek Leeft? 
    
Pinksteren is altijd op een zondag, wat het concept van een 
feestdag wel een beetje uitholt aangezien je er geen dag verlof 
voor krijgt.  De dag nadien wel, dus als u uw feestdag niet wenst 
door te brengen op Schoonboek Leeft, nodigen wij u wel van harte 
uit om op maandag even langs te komen (met rijf en vuilzak). 
 
Indien u na het lezen van dit boek nog niet overtuigd bent, geven 
we hier graag enkele alternatieven mee voor 15 mei:  
- Rommelmarkt Aartselaar 
- Verkiezingen ACLVB 
- aperitiefconcert van het Academieorkest onderwijs Deurne 
- Beiaardconcert te Grimbergen 
- Vinkenzetting in Rollegem Kapelle 
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Turnhoutsebaan 212 - 2460 Kasterlee

Tel.: 014 85 01 62 - Fax: 014 85 04 81
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Hoofdstuk 2 
Hoe bereid ik me voor op 

Schoonbroek Leeft? 
IIn dit hoofdstuk: 
� Hoe bereid ik me mentaal voor op zo een hoogdag? 
� Extra tips om zorgeloos uw portefeuille te ledigen op het dorpsplein. 

 

         angezien we ons perfect kunnen voorstellen hoe u al weken  
         uitkijkt naar 15 mei, willen we hier toch wel enkele tips 
meegeven om uw enthousiasme en verwachtingspatroon binnen 
de perken te houden zodat u uw energie (en de inhoud van uw 
portemonnee) niet de dagen  voordien al opgesoupeerd hebt omdat u 
zich niet meer kon inhouden. 
 

     Tip 1: 
Bepaal vooraf uw budget van wat u tijdens het kermisweekend 
wenst te spenderen.  Indien u hier uit bent, verdeelt u dit geld in 10 
gelijkwaardige hoopjes.  Leg 1 hoopje opzij voor vrijdag, een ander 
hoopje voor zaterdag en aangezien er nadien nog maar 1 dag 
overschiet kunnen we de overige hoopjes eigenlijk gewoon 
samenvoegen voor zondag. 
 

     Tip 2: 
Bepaal vooraf uw einduur!  Vrijdagavond is na een harde 
werkendag.  Meer dan een slaapmutsje raden wij ten strengste af, 
dus 21u30 lijkt ons echt wel de limiet.  Op zaterdag: stellen wij voor  
om tegen 14 mei weekendwerk te voorzien, zodat we ons vorige 
argument hier weer kunnen gebruiken.  Op zondag bent u dan 
volledig uitgeslapen en is er van katers geen sprake en aangezien 
het de dag nadien vrijaf is, zien wij hier geen noodzaak om er 
effectief een einduur op te plakken.   
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Hoofdstuk 3 
Hoe plan ik mijn dag op 

Schoonbroek Leeft? 
IIn dit hoofdstuk: 
� De basisstappen voor een zorgeloze kermisdag. 
� Hoe omgaan met de tijdsdruk om alles gezien te willen hebben. 
� Extra tips om keuzestress te bestrijden. 

 
       en dagje Schoonbroek Leeft brengt voor de meeste onder u  
       heel wat organisatie met zich mee.  We zouden niet willen dat 
u omwille van een slechte voorbereiding ook maar iets hoeft te 
missen van dit totaalspektakel. Daarom wijden wij ons in dit 
hoofdstuk aan het gestructureerd plannen van uw dag en geven 
we tips mee die het volgen van deze planning vergemakkelijken. 
 

         Hoeveel jetons koop ik? 
Je komt vol goede moed toe op het dorpsplein en staat direct voor 
een verschroeiende keuze:  Met hoeveel jetons ga ik beginnen?  
Je wil natuurlijk niet overijverig zijn en er veel te veel kopen, maar 
je wil je ook niet laten kennen en steeds het excuus kunnen 
gebruiken dat je nog niet naar huis kunt aangezien uw jetons nog 
niet op zijn.   
 
De ideale manier is om uw volledige budget in drie te delen. Twee 
delen koop je reeds op, hiervan gaat een eerste reeks jetons in de 
broekzak voor gebruik, de andere reeks wordt verborgen voor 
omstaanders (lees: partner). Hierdoor is de eerste reeks vrij snel op en 
krijg je zeker nog de toestemming om bij te gaan halen.   Indien je 
dan de nieuw gekochte jetons samenvoegt met de verborgen 
jetons, heb je gewoon dubbel zoveel.  Dus eigenlijk heb je dan een 
soort van winst gemaakt!  
 



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
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Brasserie In de Lint
Donk 2 - 2360 Oud-Turnhout - Tel: 014/45.00.69

www.delintbrasserie.be

Hilde Vanderplaetsen
Verhuur van verkleedkisten
voor kinderfeestjes

Pastorijstraat 11
2470 Retie
Tel. 0476 751 456

www.kokkelille.be
hilde@kokkelille.beDonk 51 - 2360 Oud-Turnhout

Tel: 014/75.42.12 - GSM: 0498/46.91.12
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        Waar parkeer ik de moemoe? 
15 mei is een zondag en ook nog eens een feestdag, wat wil 
zeggen dat de moemoe ook nog eens buiten mag.  Maar om nu 
heel de namiddag naar verhalen te luisteren over Mariette van 
nonkel Charel die nieuw gordijnen heeft gehangen heb je nu ook 
niet al te veel zin.  Daarom raden wij u aan om stipt om 13u30 toe 
te komen op het dorpsplein. Van het moment dat er vage 
kennissen van de moemoe opduiken, nodigt u hen onmiddellijk 
uit om uw tafel te vergezellen.  Als het gesprek niet direct in gang 
schiet, kan u misschien zelf even over de gordijnen van Mariette 
van nonkel Charel beginnen. Nadien sluipt u stiekem verder en 
geeft aan de naburige tafel €20 en de opdracht om op tijd koffie 
bij te bestellen. 
  
         Ga ik een toneel zien, of niet? En zoja, welk,     
         wanneer, hoe dikwijls en met wie? 
 Met alle respect, maar moeten we echt alles met de paplepel 
meegeven?  Ik kan begrijpen dat als u voor de rekken met kaas 
of wijn in de Carrefour staat er misschien een lichte vorm van 
keuzestress kan plaatsvinden, maar als er maar drie 
straatanimaties  gepland zijn en u hebt er een ganse namiddag 
tijd voor, lijkt het ons wel gepermitteerd  om dit punt onbeantwoord 
te laten.  Wij vertrouwen erop dat u thuis zelf een uitgebreid Excel 
bestandje aanmaakt met de plattegrond, de uren van al de 
artiesten, de duur van de verplaatsingen, de verplichte rust (drink) 
momenten, de sanitaire stops en een plan B moest er toch iets 
fout gelopen zijn, en plan C voor moest plan B fout gelopen zijn, 
en …    Goedhartig dat we zijn, toch nog snel een gouden tip:  u 
kan uw wekker van uw gsm instellen 10 minuten voor de start van 
elke voorstelling, dat geeft u nog 5 minuten de tijd om uw drank 
te ledigen, twee minuten om nog gauw ene meej te pakken, en 
drie minuten om naar de juiste locatie te gaan.   
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KUPPENS
P L A N T E N K W E K E R I J

groenteplanten · zaden · plantaardappelen
perkplanten · chrysanten · kunstbloemen

P r o v i n c i e b a a n  1 1 ,  2 4 7 0  R e t i e
0 1 4  6 7  8 6  9 5  | k u p p e n s @  o u t l o o k . b e

w w w . k u p p e n s p l a n t e n . b e

BERG 10 Tel.: 014 38 80 68
2470 Retie 

www.bato.be

BOUWMATERIALEN
GYPROC - ISOLATIE
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Hoofdstuk 4 
Wat valt er te beleven in de 

namiddag? 
IIn dit hoofdstuk: 
� Wat er valt te beleven in de namiddag, de titel lijkt me tamelijk duidelijk!!  
 

“Eindelijk eens nuttige informatie”, horen we u denken.  Jammer 
maar helaas was de programmatie nog niet echt af bij het ter 
persen gaan van dit boek.  (wisten wij veel dat een dummy-boek eerst moet 
goedgekeurd worden door een eindredactie in Düsseldorf en dat het dan nog 6 
maanden duurt vooraleer hij in de winkel (lees brievenbus) kan liggen.)   Bij onze 
tweede druk begin juli  zal dit hoofdstuk iets juister zijn.  Wat we al 
wel kunnen meegeven is dat er in de namiddag drank voorzien zal 
zijn, enkele stoelen zijn ook reeds besteld en naar verluidt is er iets 
voorzien voor de kinderen.  Er zou al een mail gestuurd zijn naar 
een straatartiest, maar die had nog niet teruggemaild, dus nog een 
beetje afwachten. Maar aangezien we vier pagina’s hebben 
gekregen van de hoofdredacteur gaan we gewoon enkele 
artiesten en ideeën beschrijven die  tijdens de 
evaluatievergadering van de vorige edities ter sprake kwamen.  De 
kans bestaat dat er daar wel iets van juist is. 
   
  

     Een gewalkte act:  
 

De naam van deze walking band zegt in principe 
genoeg.  Maar voor hen die verduidelijking nodig 
hebben:  Het woord rockfanfare is tweeledig.  
Enerzijds heb je ‘rockfan’, dit zijn personen die graag naar 
rockmuziek luisteren.  Anderzijds is er ‘Fare’.  Hier denken we wel 
dat ze een schrijffout hebben gemaakt en dat ze eigenlijk ‘fair’ 
bedoelden. Dus kort samengevat hebben we hier te maken met 
eerlijke rockliefhebbers die kunnen lopen. 
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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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Roadkill Volkov 

      Lachen, gieren, brullen met: 

Met Barto hebben we een excentriek 
multi-talent binnengehaald die jullie 
(hopelijk) weet te verleiden met 
geweldig technische stunts verpakt 
in een humoristisch show om U 
tegen te zeggen.   Naast een clown, 
koorddanser, jongleur, mimespeler 

en gekke bekkentrekker krijgt u er nog een contorsieon..   
controtionis…  conrotsist…   slangenmens bovenop. Kortom, een 
niet te missen originele  en visuele one man show voor alle 
leeftijden. 

         Een culinaire belevenis met: 
 

Aangezien wij bekend staan voor onze uitgebreide internationale 
boekingen, konden we dit jaar ook niet achter blijven.  Voor deze 
gelegenheid hebben we de gebroeders Volkov speciaal laten 
overkomen met de TransSiberische Express met hun show: 

Na een lange reis vanuit hun geboortestad Igarka vinden ze hier 
eindelijk wat ze zochten: het ideale pand voor hun eigen 
restaurant. Met de herinnering aan hun ouders die 48 jaar lang een 
roadkillrestaurant uitbaatten in het noorden van Rusland, gaan de 
broers aan de slag.   Verwacht geen 
half kippetje, videe of een boeuf 
stroganoff, maar laat je verleiden 
door de (wan)smakelijke 
specialiteiten van de gebroeders 
Volkov! 
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Pastorijstraat 1
2470 Retie
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      Na ontspanning komt de sport met :  

Deze mannen zijn echt straf…straffer…gestraft.  
”Waarom gestraft?” denk u? Awel, zoals u wellicht wel weet was 
dunking een vorm van lijfstraf gebruikt in de Middeleeuwen om te 
bepalen of je een heks was. Je werd in het water gegooid en als 
je zonk was je dood en onschuldig en als je bleef drijven was je 
een heks en werd je gedood.  Het is ons niet helemaal duidelijk 
wat dit te maken heeft met de halsbrekende toeren die deze 
Sloveense zotten uithalen met 
een trampoline en een 
basketbalring, maar de kans 
bestaat dat we de verkeerde 
verklaring op wikipedia 
hebben gekozen, maar 
wegens een strakke deadline 
zult u het met deze uitleg 
moeten doen. 

        Een gekinderde hoek 

Ooit iemand al eens nagedacht over de term kinderhoek?  Een 
hoek voor de kinders…  en wanneer moeten kinderen in de hoek?  
Jawel, als ze de pillen van het kaske van den TV hebben 
opgegeten.  Hiermee willen wij niet geassocieerd worden,  dus wij 
noemen onze kinderhoek vanaf nu: 

ppretparadijs voor kinderen 
(waar ook volwassenen mee in mogen aangezien we maar beperkt toezicht kunnen 
houden wegens personeelstekort en niet zitten te wachten op een schadeclaim van 
verzuurde kortzichtige ouders die omdat hun zoon zijn broek vuil ziet de rekening 

van het wassalon in onze brievenbus komen droppen.) 
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En een paradijs zal het worden, want na weken te hebben 
vergaderd en menige enquête te hebben gehouden hebben we 
iets origineels gevonden wat volgens ons perfect aansluit bij de 
belevenis van elk kind:  Sprookjes.  Straf hé…  dat u daar zelf niet 
op gekomen bent.  
 

Laat u betoveren door de imaginaire wereld waarin u zal treden 
met onder andere een mega sprookjesboek, een sprookjestrein en 
een sprookjesbos waar de Efteling een punt aan kan zuigen. 
(gelieve geen foto’s te nemen, we weten niet zeker of de Efteling hier een patent op heeft)  

Natuurlijk ook weer gigantische springkastelen en schminkers.  
(ik heb het enkel over de springkastelen met ‘gigantisch’ hé, niet over de schminkers).   

PPretparadijs voor kinderen  
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Bleukenlaan 9

Industriezone Veedijk

B-2300 Turnhout

tel +32 (0) 14 43 64 60

fax +32 (0) 14 43 64 28

hooyberghs@hooyberghs.be

Oude Arendonksebaan 48
2470 Retie

rie.bruyninckx@gmail.com
GSM 0473/50.56.19

RIE BRUYNINCKX
onderhoud en herstelling 

van elektrisch handgereedschap
voor hout en bouw
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Café

DE STER

Kerkhofstraat 3
2470 Retie

Tel. 014 / 37 96 09
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FRITUUR - SNACKBAR
Tel: 014/71 44 35
Europalaan 30

2470 Retie
500 m richting Retie

Ruime Parking

hoskenshoskens

Kasteelstraat 12
 2470 Retie

014 67 79 06
www.bemdhal.be

marmer - arduin - graniet - composiet - witsteen - grafzerken

STEENHOUWERIJ

Geudens en Zoon Geudens en Zoon b.v.b.a

www.natuursteengeudens.be

info@natuursteengeudens.be

Roobeek 22 - 2370 Arendonk - Tel. 014 67 71 34
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 C I  N E   M A  

Komt dat zien!!  Komt dat zien!! 

Op 15 mei nodigen wij ieder van u ook uit op de  opening van  
twee cinemazalen op het Kerkplein! 

Dit mag voor velen klinken als een 
verrassende donderslag bij heldere 
hemel, maar dat is het allerminst en in 
principe een zuivere toepassing van 
een complex algoritme dat rekening 
houdt met verschillende parameters zoals de oppervlakte van de 
trapeziumraam van het dichtstbijzijnde schoolgebouw, het al dan 
niet aanwezig zijn van een nooduitgang in de plaatselijke kerk en 
het aantal titels van de lokale voetbalploeg in de eerste afdeling 
van het arbeidersvoetbal.  

We kwamen zo tot de conclusie dat 
mensen gelukkiger zijn als er zich 
twee cinemazalen bevinden op 
wandelafstand van een windmolen. 
Bij de grootse opening op zondag 
15 mei zal een kaskraker met in de 
hoofdrol Tom Kroezel en Anthony 

Hofkens in avant-première vertoond 
worden. 

 

4D MOVIE 

We 
m

w



www.carwashplas.be
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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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Hoofdstuk 5 

Is er ’s avonds ook nog iet te 
doen? 

IIn dit hoofdstuk: 
� Het antwoord op bovenstaande vraag!  

 
Op deze vraag kunnen we volmondig ‘JA’ antwoorden! 
 
 

Hoofdstuk 6 
Euhm, en watte dan? 

IIn dit hoofdstuk: 
� Het antwoord op bovenstaande vraag!  
� En nog andere onzin! 

 
Waar zullen we beginnen?  Als het goed is voor jullie starten we 
bij de eerste groep. Aangezien zij eerst moet spelen leek het ons 
logisch om deze groep als eerste te vermelden.  Is het u trouwens 
al eens opgevallen dat op veel affiches de eerste groep meestal 
laatst staat!  Op zich toch een verwarrende redenering om uw 
laatste groep eerst te zetten en uw eerste groep laatst, of als je 13 
groepen programmeert uw derde groep 11de en uw zesde groep 
achtste te zetten.  Ik denk dat je dan stiekem  hoopt dat je 7de 
geprogrammeerd staat, om er zelf nog aan uit te kunnen. Dit even 
ter zijde… 
  
À propos (altijd al eens willen gebruiken):   met groep bedoelen we 
muziekgroep (noot aan de redactie: altijd in uw achterhoofd houden dat we te 
maken hebben met dummies.)  
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Turnhoutsebaan 134 - 2470 Retie
Tel. : 014/37 20 32

E-mail : freddy.vangorp@telenet.be

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
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CCREEDENCE CLEARWATER SURVIVAL  
Met noemenswaardige songs als : Trotse Maria, slechte stijgende 
maan, neer op de hoek, rond de bocht, kijk uit mijn achterdeur, heb 
je ooit regen gezien, ik betover je en  katoenen velden neemt deze 
band je volledig terug mee naar de jaren 60 en 70.   

Met hun prachtige ode aan CCR 
en hun mix van land, blauwen, 
steen en rollen (voor dummies: 

country/blues/rock&roll), zijn wij ervan 
overtuigd dat ze jullie op dit 
vroege uur al stevig aan het 
dansen krijgen.    

RRESERVOIR DOGS BAND 
Cool, smerig, vuil maar waanzinnig entertainment. Dat zijn de 
basisingrediënten van een Tarantinofilm, en in deze leefwereld 
zullen we worden meegesleept tijdens het optreden van The 

Reservoir Dogs Band.  Ze 
brengen een oeuvre van de 
soundtracks van de 
grootmeester van de 
cinema met onder andere 
surf, rock, soul en bleus 
ondergedompeld in een 
heerlijke audiovisuele 
Tarantino wereld.  

It will be a god damn f*cked up motherf*cking hell of a show, 
you motherf*cking f*cker!!  



SCHRIJNWERKERIJ

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

Ronny
bvba

Wens
binnendeuren - 
buitendeuren - Ramen

Trappen
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GILDENSTRAAT 13

2470 RETIE

WWW.PANIZZARETIE.BE

TEL. 014 / 37.90.61

1ste keus 
jonge occasies
met garantie

Kelderbeemd 13
2470 Retie
GSM 0474 90 65 22
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TTHE BROKEN BOTTLE BIGBAND 
Vergeet die immens dure sessies in een fitnesscentrum om uw 
billen/buik/benen te trainen.  Kom gewoon anderhalf uurtje gratis 
dansen, shaken en swingen op de geweldige muziek van:  

THE BBBB 

en u traint er meteen een extra B bij! (Bijnier of blinde darm, hangt er 
vanaf welke danspas u kiest) 
 
Met onder andere reggae, R&B, 
hiphop, pop, dubstep en zelfs platte 
house blaast deze negenkoppige 
band je met hun vijf blazers letterlijk 
en figuurlijk omver!  Met veel knap 
vlees en muzikaal bloed op het 
podium zijn wij ervan overtuigd dat 
ze jullie zelfs zover kunnen krijgen 
om een stagediveke te placeren. 
 
 
    Een gestapt plan tot stagediven 

Een uitgebalanceerde tekening zegt meer dan 1000 woorden: 

 

 

 

 

 

 
(Mogen wij wel vragen om de micro NIET te betrekken in uw duivelse plannen) 
(De trappen aan de kiosk zijn enkel voor artiesten toegankelijk) 
(Als u er ’s avond  zo uitziet, lijkt het ons niet al te verstandig om nog een duik te nemen)  
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Hoofdstuk 6 
Hoe overleef ik the day after? 

IIn dit hoofdstuk: 
� Keuzemenu: maar kans is groot dat je bij keuze 2 uitkomt! 
� Hoe vul ik de overige 364 dagen van het jaar op? 

        Den dag na de kermis 
Hier kunnen we verscheidene keuzes aanbieden onderverdeeld in 
verschillende subcategorieën.   We zullen starten met ’s morgens 
…   …   …   …  … … … … … … … … … … … … … nee, niks! 

Vervolgens zitten we al aan de middag.  Hier moeten we eerst 
weten wat uw intenties zijn voor de rest van de dag.  
 
KKeuze 1   
Ik wens een productieve dag te hebben en heb beloofd:  
     het gras af te doen en de garage op te kuisen.   
     De gang te stofzuigen, stoofvlees te maken   
In dit geval bent u ons doelpubliek met onze ‘for dummies’ uitgave, 
en hebt u dit jaar pech, maar zal u volgend jaar wel beter weten. 

KKeuze 2 
Ik wens met rust gelaten te worden want elke beweging die ik maak 
is er één te veel.  Als u voor deze optie kiest, gelieve dit aan ons 
te laten weten zodat wij op gepaste tijdstippen iemand kunnen 
langssturen om u mee te helpen omrollen en zo doorligwonden te 
voorkomen. 



logo KBC allebei_achterkantboekje.pdf   1 3/04/2014   17:26:39
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BEHANG – VERF – GORDIJNEN – TAFELLINNEN – ZONWERING 
         VELUX RAAMDECORATIE – LADDERS EN STEIGERS 
                                      www.wensludo.be 
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KKeuze 3 
Aangezien u dit jaar een extra verlofdag over hebt (maandag is 
een wettelijke feestdag, dus u dient deze al niet in te plannen) en 
u wilt niet het risico nemen dat deze gespendeerd gaat moeten 
worden aan een dagje shoppen in de solden in Wijnegem, kan je 
deze beter direct op dinsdag 17 mei inplannen.  Hierbij stellen wij 
het volgende voor:   
Maandag: half 11 kerkplein –  effe handen uit de mouwen steken, 
ideaal voor die poes in uw hoofd-  blijkt het toch een venijnige kat 
te zijn, effe pintje drinken zodat de zorgen verplaatst worden naar 
morgen – 19u de botsauto’s onveilig maken – nadien beengitaar 
op AC/DC in een Schoonbroeks café – op uw kousevoeten den 
trap op thuis – toch maar de logeerkamer gebruiken 
Dinsdag:  zie keuze 2 
  

        Het jaar na de kermis 
U denkt:  “Lap, da was het weeral.  Wat moet ik nu weer gaan doen 
tussen nu en 14 mei 2017? “  In principe is dat uw zorg, maar 
aangezien wij toch wel een beetje een schuldgevoel hebben dat u 
weer een jaar moet wachten vooraleer u weer een hoogdag in uw 
leven kan beleven willen we hier ook wel een paragraaf aan 
wijden.  Aangezien de plaats op deze pagina echter beperkt is en 
er maar 1 paragraaf aan gewijd kan worden, zitten we hier met 
plaats tekort.  ‘Da’s niet eerlijk’ denkt u.  Maar wij hebben gezegd 
dat we hier een paragraaf aan gingen wijden, en zoals u ziet en 
ook aan het lezen bent, lijkt me dit toch wel een volledige paragraaf 
dat hieraan gewijd is geworden.  Dus technisch gezien zijn we wel 
eerlijk geweest. Hier hebben we zelfs een risico mee genomen 
aangezien dit een zeer lange paragraaf is, wat puur leestechnisch 
niet interessant is en ook niet mooi oogt,  maar aangezien we jullie 
een warm hart toe dragen hebben we dit risico toch genomen.   
U: ‘Dank u’  wij: ‘Graag gedaan en tot volgend jaar!!’ 
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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.

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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TIJDSINDELING 
 

13u30:    Jeugd ’t Fanfareke Schoonbroek 

14u00:  Rockfanfare 

14u30:   In Eigen Nat (30 min)  voor de kerk 

15u00:   Rockfanfare 

15u00:   Barto (45min)  in de tuin van de pastorie 

16u00:  In Eigen Nat (30 min)  voor de kerk 

16u00:   Rockfanfare 

16u45:   Barto (45min) in tuin van de pastorie 

17u30:   Dunking Devils (45 min) op het dorpsplein 

18u30:   Creedence Clearwater Survival 

20u00:   Reservoir Dogs Band 

22u:00:  The Broken Bottle Big Band 

23u59:   Aftellen naar Pinkstermaandag 
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WWoordenlijst 
HHet:  Woord dat je combineert met een onzijdig zelfstandig 

naamwoord. 

DDankwoord: Is het gebaar dat ieder van u op maandag 16 mei mag 
komen uiten op het Kerkplein omstreeks 10u30 
vergezeld van een vajesmachien, kroiwoagen en een 
rajef. 

DDummies:  Antropomorfe testapparaten die de afmetingen, 
gewicht verhoudingen van het menselijk lichaam 
simuleren. 

GGroep:   Elk deel van de elektrische installatie in een gebouw, 
boot, caravan etc. dat afzonderlijk is beveiligd met een 
smeltveiligheid of installatieautomaat. 

DDactyloscopie:  Dit is de techniek voor het zichtbaar maken, 
classificeren en identificeren van vingerafdrukken.  

ZZondag  Is een van de zeven dagen van de week volgens 
de gregoriaanse kalender. Het is de dag die op 
de zaterdag volgt, de dag na zondag is maandag.  
Tussen maandag en zondag zit ook nog dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. 

BBronvermelding: 

KKleine Nete:   Deze rivier ontstaat uit vele door de regen gevoede 
beekjes in het gebied van Arendonk , Retie en Mol - 
Postel in de Belgische Kempen. 

DDe Wamp:   Hij ontspringt in Arendonk, vormt de grens tussen Oud-
Turnhout en Retie, dan tussen Kasterlee en Retie, en 
stroomt bij Kasterlee in de Kleine Nete. De totale 
lengte bedraagt 16 kilometer. 

DDe Vest:    Tot op heden nog niet gevonden 
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Stwg op Mol 71/1

Oud-Turnhout

www.bestratingvandooren.be

VAN HERCK
NOORD BRABANTLAAN 10
2300 TURNHOUT 
014/ 45 05 41
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Provinciebaan 33 - Schoonbroek-Retie
Tel.: 014 67 99 74

E-mail: jegaset@skynet.be

Grafisch ontwerp
en druk

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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Dan hebben wij misschien de ideale oplossing : 

WIN EEN HUISKAMER/TUINCONCERT 
Wij zorgen voor de praktische organisatie. 

U daarentegen moet enkel voor een huiskamer/tuin zorgen. 

U dient deze pagina in te vullen, chirurgisch te verwijderen van dit naslagwerk en te 
droppen in de hiervoor voorziene bus bij Bakker Hofkens-Debie  in Schoonbroek. 

NAAM:  …………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFOONNR: ………………………………………………………………………………………………. 

MAILADRES …………………………………………………………………………………………………… 

VOORKEUR GROEP: ……………………………………………………………………………………….. 

AFMETINGEN LIVING: …………………………………………………………………………………….. 

OPPERVLAKTE TUIN: ………………………………………………………………………………………. 

Schiftingsvraag:        Hoe graag zou u dit willen winnen? 

O  graag      O  zeer graag   O  moet niet, mag wel    O liever niet    O  aan dieë zever doe ik ni meej 
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“ Een schoolvoorbeeld van een pageturner”   
 -  Kerk en Leven – 

 
 

“Jeder mensch in Schöne-Hose must ein exemplaar in seine 
buchenkast habben”   

- Der Spiegel – 
 
 

“Het bewijs dat een bestseller van superieure kwaliteit kan zijn”  
- NRC Handelsblad – 

 
 

-Volksdagblad China- 
 
 

... -.-. .... --- --- -. -... .-. --- . -.- / .-.. . . ..-. – 
-Inspector Morse- 

 
 

“Weeral een half uur van mijne kostbare tijd verprutst” 
- Elke recensie die na de publicatie zal verschijnen –  

 
 

Aangezien dit de eerste druk van ons boek is, kunnen we hier eigenlijk nog geen quotes van 
recensies weergeven. Maar omdat we deze ruimte toch vrij moeten houden voor straffe quotes 

voor onze tweede druk, zijn we zo vrij geweest om deze zelf in te vullen. 

 
 

Hartelijk dank dat u het hebt volgehouden tot het einde!!   
Graag zien we jullie allemaal terug op 15 mei vanaf 13u30 op het 

Kerkplein te Schoonbroek!! 
 
 

Het SL-comitéj 



Tekst en uitleg in
begrijpelijk Nederlands
Tips en tricks
Een vleugje satire
Handig spiekbrief
Informatie klaar voor
ggebruik

Ook beschikbaar :

Gematigd slimme
mensen lezen

Zondag
15 MEI

voor Dummies

www.schoonbroekleeft.be

In ‹Schoonbroek Leeft voor Dummies› komt u te weten wat de 
eigenheid, de essentie, het hart van Schoonbroek Leeft is.
Deze helder geschreven gids biedt u tevens tal van
mogelijkheden ter voorbereiding van uw kermisdag, alsook
komt u te weten wat er er op 15 mei allemaal van u verwacht
wordt. Er worden verscheidene tips naar uw hoofd gezwierd
zzodat u tijdens uw kermisdag niets, maar dan ook niets aan
het toeval dient over te laten. Indien u toch iets overlaat, hebt
u volgens ons al te diep in het glas van uw theewater gekeken
zodat die zatte ladders komen bovendrijven en stukken in uwe
frak komen gieten.

De tijden van onvoorbereide
             kermisdagen zijn voorbij !!

Een kwalitatief hoogstaand
naslagwerk ter voorbereiding
van de belangrijkste dag 

van het jaar !


