Schoonbroek Leeft : Hoe ging dat ook alweer ??
Een symposium over de verloren kunst van
het feest vieren.
Na meer dan 2 jaar afwezigheid begrijpen we
dat uw laatste Schoonbroek Leeft mogelijk
een vage herinnering kan zijn. Maar wees
gerust, u staat er gelukkig niet alleen voor.
Wij zorgen ervoor dat u volledig ingelicht aan
het meest belangrijke kermisweekend van het
jaar kan beginnen.
Ook al heb je een overdreven “Je m’en fous”
gehalte, het lijkt ons meer dan aangewezen
om de informatie die u hier terugvindt niet in
de wind te slaan.
Mogelijk heb je al enkele slapeloze nachten
achter de rug of ben je badend in het
angstzweet wakker geworden, met maar 1
vraag die door je hoofd spookte.
“Wat moe kik aandun, da kléje van vleje jaor,
of toch mer en lange broek ?”
Geen paniek wij hebben reeds met Frank
Deboosere gebeld (zijn nr is trouwens
+31(0)476.12.08.23), er is ons goed weer
beloofd. U kan dus zonder probleem uw meest
zondagse kleren aantrekken. Meegenomen
is natuurlijk dat Schoonbroek Leeft ook op
zondag doorgaat.
Eenmaal de vestimentaire problemen van de
baan zijn, is het misschien toch eens nuttig
om te overlopen wat er ook alweer staat te
gebeuren op Schoonbroek Leeft.
Vaste waarde om 13u30, de fanfare. Ook zij
zijn dit jaar na 2 jaar winterslaap volledig terug
voorbereid om Schoonbroek Leeft groots in te
luiden. Of ook dit jaar weer de nodige pepiters
sneuvelen of partituren wegvliegen weten we
niet, maar dat nemen we er graag bij.

Na de fanfare, het volgende .“Woar is da
hukske veur de klain mannen”.
Snel de mannen daar afzetten en dan naar
de kassa om de nodige jetons in te slagen.
Waarschijnlijk zijn er nog andere met
hetzelfde gedacht, waardoor het daar wat
druk kan zijn. Gen probleem, dees jaar moette
nie aanschoiven en kunt ge da gewoon met
eiuwen telefon doen.
Jetons Check !! Woar is den toag ?
Een strategische plek aan den toog kiezen is
de op 1 na belangrijkste beslissing die je die
dag zal moeten nemen. De belangrijkste is :
“Wa goan ik iejest kaai’ke?”.
Geen probleem, verderop in dit boekje vind
ge een duidelijk overzicht en de nodige
hulpmiddelen om uw dag zo efficiënt mogelijk
in te plannen.
Nu hoor ik u al denken, “Hoe goan ik da
allemaal kleir kraaigen op nen zondag
namiddag ?”. Awel daar hebben we ook al aan
gedacht. We beginnen dit jaar gewoon al op
Zaterdag.
De zaterdag is den perfecte opwarmer voor al
diegene die nog een beetje onzeker zijn over de
zondag. Moest ge toch nog wa drempelvrees
hebben, geen probleem wij pikken u op. We
zullen u zelfs helemaal rondleiden zodat ge de
zondag met een gerust hart kunt aanvatten.
Voila, nu zijt ge helemaal kleir voor een top
weekend Schoonbroek Leeft !
Het Schoonbroek Leeft Comité

AMBACHT ARCHITECTEN
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ZATERDAG 14 MEI

18u00
OPENING POORTEN
19u30

DON DIEGO
21u00

JE M’EN SEX PLEASE
22u30

DYNAMO ZJOSS
24u00

EINDE

Pastorijstraat 1
2470 Schoonbroek - Retie
Tel. 014 67 75 45

FIETSEN EN HERSTELLINGEN
DE VALKEN 56/1
2370 ARENDONK
014 67 04 07
FIETSENENC.BE

MA

14 - 17
18 - 21

DO

09 - 17
1 8 - 21

DI

09 - 18

VR

09 - 18

WO

09 - 18

ZAT 09 - 17

HEY JOHAN – WAAR BLIJFT NEW DIE BUS?
Tis lang gelede, we kunnen inbeelden da alleman het feesten wat
verleerd is. Ge wilt natuurlijk voorkomen da gij dees jaar dieje hevigen
bent die als eerste op een leeg plein komt en denkt: ‘doeme iedereen
hej precies nog wa last van plaainvriejes.’
Hoe pakte da nu best aan?
Eerst & vooral door nen dag te vroeger te beginnen met een loeiharde
optredens & persoonlijke of VIP begeleiding tot in den hof. Om te
voorkomen dat jij dus nie hopeloos alleen komt te staan op den
dansvloer zulle we iedereen gewoon efkes ophalen aan één van de
bushaltes aangegeven op ‘t beleke van’t dorp hiernaast.
Nie duidelijk, gewoon zaterdag nen buspaal zoeke, den info lezen & als
de kudde opstapt gewoon volgen. Busje gemist, geen nood, volgend
busje komt zo. Het kan wel eens zen da ge op de bus naar Tunnet zit,
mer dan zal da wel me een reje zen. Na een tocht door het dorp, met
heraangelegde straten voor onze nieven draai te kunne pakke, ben
je bijna klaar voor de meest onwennige ontvangst. Eenmaal in den
hof bieden we jullie nen aperitief van’t huis aan & gidsen we je door
ons vernieuwde opstelling. Zodoende weet je zondag ook al wat je
zeker niet hoeft te missen. Gegarandeerd da iedereen daarna zonder
pleinvrees zal kunnen lósgehen …
Daar wij ook boekskses in gans Retie rond dragen en u denkt: ‘Tjien,
die bus komt nie bekan in de buurt van mijn huis’. Klopt, maar niet
getreurd, de reden is eenvoudig. Enkel inwoners van Schoonbroek
zouden op een enkel ritje stappen zonder door te hebben da ze ’s
nachts te poot naar huis kunnen. Dus aan alle omstaanders, jullie ook
steeds welgekome in den hof of aan ne buspaal maar pak eerst efkes
den trapson vanonder ’t stof.

BUSDIENST MET APERITIEF IS BESCHIKBAAR
OP ZATERDAG 14 MEI VAN 17U45 TOT 19U00.
Daarna nog steeds welkom maar dan gaan ik er ene drinke, gewoon
efkes te poot of met de vlo de pijlen volgen en ge geraakt er ook wel.
Tot op de bus, of voor de laatbloeiers tot aan den toog,

Buschauffeur Johan

Donderdag gesloten
Hesstraat 1
SCHOONBROEK - RETIE
014 67 71 09

ZATERDAG 14 MEI

DYNAMO ZJOSSS
Deze zeskoppige
groep gaat
zaterdagavond
met een zware
knal afsluiten!

Ze brengen een spetterend feest met
een romantische ondertoon, waar
mannen niet kwaad op kunnen zijn
en vrouwen voor smelten, al zeggen
ze het zelf. Je hoort het, de mannen
van Dynamo Zjosss winden er
geen doekjes rond. Op zaterdag
14 mei moet en zal er gefeest
worden! Is het niet de zwoele stem
van de overenthousiaste zanger,
dan doet een gepeperde gitaar,
charmante contrabas, aangename

DON DIEGO TRIO
De bandnaam
verraadt al veel.

Ze spelen met 3 en Diego is
den Don aka de frontman aka
bezieler van de groep. Deze
Italiaanse rockabilly band speelt

accordeon of verfrissende viool uw
dansbenen wel jeuken. Ze hebben
met hun geimproviseerde folkpop
al op festivals gestaan zoals Mano
Mundo en Fiesta Mundial, maar
dit jaar mogen ze hun kunsten eens
komen showen op ons eigenste
Schoonbroek Leeft! Ze zijn klaar
om het kot af te breken! Hopelijk
niet te hard, want anders gaan we

nogal wa opkuiswerk hebben voor
het te zondag allemaal schonekes te
laten beginnen. Smeert uw keel en
placeert een danske zaterdagavond
met Dynamo Zjosss!
eigen nummers die klinken als
een mix van klassieke rockabilly,
sixties country met wat honky
tonk ertussen. (We moesten
zelf ook opzoeken wat honky
tonk betekent en Wikipedia wist
ons te vertellen dat dit eigenlijk
‘bewust spelen op een valse piano
in combinatie met een uitbundige

ZATERDAG 14 MEI

JE M’EN SEX PLEASE ... vreemde naam
zult u denken…
awel dat
denken wij ook!

Deze vierkoppige Gentse band
typeert zich graag als een
garagerock
band.
Hiermee
bedoelen ze een ongepolijste
vorm van rockmuziek, soms
neigend naar protopunk, punk of
indierock. Je m’en sex please laat
je de vergeten rock-‘n-roll terug
ervaren zoals het zou moeten,
namelijk: loeihard, bloedheet van
de adrenaline die door je aders
brandt en nat van de zwetende
lijven. Of zoals een dronken fan

drinksfeer’ betekent. Klinkt als iets
voor op Schoonbroek Leeft!). Ze
speelden ondermeer al in Texas

het mooi verwoordde: “Dankzij
jullie mocht ik nog eens mijn neus
in iemans natte, harige, warme
oksel steken. Merci!” Verwacht
u aan lederen broeken, heel wat
liters bier en vrij tot behoorlijk
goede garagerock. En blijkbaar
zijn ze ook nog wa sympathiek
ook! Kan nie mis lopen en al zeker
nie als starter op zaterdagavond!

waar ze genomineerd waren
voor beste Rockabilly band op de
Ameripolitan Awards. Dit is een
Amerikaanse award die country
muziek hoog in het vaandel draagt.
De dansbare muziek van deze
driekoppige band gaat de avond
zonder twijfel onmiddellijk in
vuur en vlam zetten! Ahja, en aka
betekent ‘also known as’ oftewel
‘ook gekend als’ in’t Nederlands.

PARTY FINESSE
WEDDING & EVENT STYLIST

R. Bax bv

ramen, deuren, veranda’s
aluminium, pvc, glas
Tel 0497061112
r.bax.bvba@gmail.com
Bergenstraat 83
Dessel

R.
B

Hemme waj die foorgangers eigenlijk gemist
in het afgelope allejaars allegaartje?
“Op dezek almen’nak staan de dage precies stil
Rauwmis veur gemiste edities
Eéjen jaar gekloowet, tweeje jaar slechte veurbereiding
Hoe makte als foor eindelijk is ne keejer schoowene omzet zonder
publiek”
Al dees titels hemme het nie
gehaald in onze klaagzang hoe
da waj dees periode deur hemme
moete sleure. Want veur os is een
jaar nie gefoord, tweeje jaar nie
geleefd.
Dees tussenbla’je drage we
zekes nie oep aan de geen da
zich twieje jaar verwaarloosd
achte, mer just d’ ai’re en joeng
da in tussentijds gelijk ne gladde
paling overal tussendeur hemme
gezwomme. Zoewe van da
hangvolk da ge mist alst nie oep
den draai neffe d’elentrikkas
staan te muurblomme, mer as ze
me miejer zen ge altaj wel iet van
uitleg over kleir hed. Impessant is
ewe woef toch mer wer is bouite
gewest en wete weer aan welke
straatklinker ze deze dag zen
geraakt.
Ge wilt oewek nie wete wa da mej
os vramense doe, zoewe ne voze
vent hiejel den taajed inne ew
keuke in plek van oep de rak. & als
ge zegt ‘kgaan dan mer op café
effe oep iemand anders zenne

gevel zien’ moete eerst naar
d’overheid belle voor te vrage of
d’acht ure moeier nie verzet is.
Uiteindelijk zitte savos gewooon
na een tetje in de zeurg en ware
de vrouwkes echt wel tweeje jaar
gelukkig da we er is zen geweest.
Bij deze, volgend jaar gaat da
excuus nie op…
Uiteindelijk heeft alleman het
recht om te wete waar wij
hebben uitgehangen. Want zo
weinig publiceren in de lokaal
gazet is iet waar nen echte
schoonbroekeneir nie zo goe
mej omkan. De rede waarom
waj niks te vroeg uitbrengen is
omda telkes helemaal op zen
ves beginne stiekem in os DNA
zit. Degene da gistere goe kon
zingen, wie zegt da die da op
15 mei nog kunne, straattheaters
me vier russe stekte dees dage nie
zo snel meer in nen deu shevoo
naar Schumbruuk, & uiteindelijk
ist tgeen da we zondagochtend
ineen steke altij tgeen dat het jaar
derop oewek nog is kan dienen.
Baj deze nie verderzegge mer waj

duun dus oowek aan upcycling...
Gelukkis ist weer zover & kunnen
ons vijzen met platte kop weer
opgelucht ashemme als wij mej
het oepstellen met ons root
bits’en afkomen die weeral is nie
passen.
Vervolgens is ellie bonnekesschoaf
thouiwes blaj da ze weer open
mag, ja os kleur is nog altaj roewed
me van die mennekes oep. Derna
geda al wel deurhemme da os
locatie lichtjes verschoven is,
mer nie onvindbaar veur nen
deursnchnee sfeerspeurder &
zekes nie minder gezellig. Den
drank wordt nog altaj onder os
vertrouwde tente gehaald met
vakbekwame
ongeattesteerde
tappers die dringend nood
hebben aan een beke burt mer
vooral ew geklaag. Den innerlijke

mens versterkte in tussenteds
nog altaj aan’t frutkot. Iedereen
zal tege 7 uur efkes over houiwes
gaan voor vesse dansbene te
gaan hale, gene paniek, op wa
kleijen manne na komt iedereen
elek jaar terug. Ge nadien me nen
dikke kop nog naar’t café mut van
ew zogezegde maote. En als ge
dan naar huiwes trejet ge elk jaar
dezelfde in den draai zie staon.
Mer’t belangrijkste is vooral dieje
mondag na de kermis, da ge eens
aan os denkt da waj dieje opkuis
eindelijk terug kunne doen & gaj
waarschijnlijk ga blaajve ligge.
Schrijft mer oep, ge zult niks
verandert zen ten opziens van wa
jaore terug, zoniet zien we elle
graag komme 16 mei omtrent
10u ...

C.V. DAMEN
www.cvdamen.com

Centrale verwarming
& Sanitair

cvdamen@gmail.com

VAN HERCK
NOORD-BRABANTLAAN 10
TURNHOUT - 014 45 05 41

Schoonbroek
leeft gaat
digitaal!
Schoonbroek
leeft
gaat digitaal
Wie herinnert het zich niet meer, de lange
wachtrijen aan de kassa om eindelijk je jetons
te kunnen kopen.
Awel dit jaar hoeft dat niet meer.
Gedaan met twee keer aanschuiven en
maten die ‘just zonder jetonnekes zitten’.

...

o 2020
aanschuiven ann

Betalen doe je vanaf nu gewoon met je
smartphone en met de nieuwe, toffe app
SJWING.
En je kan ze nu al kopen ook. Voor jezelf, voor de kids, zelfs voor de
bomma...

stap 1

Scan hiernaast de QR code en
download de app

stap 2

Koop je jetons vandaag al in de app
en wandel rechtstreeks naar den toog

stap 3

Leg je jetons klaar door erop te klikken
en scan de QR code van de bar

stap 4

Even laten zien dat je het juist hebt gedaan
en... Schol!

ZONDAG 15 MEI
13u30 – 14u00

FANFARE VOOR HET PODIUM
14u30 – 15u00 KARTJE KILO OVERAL
15u00 – 16u00 ST RE ET CO ME DY
AAN DE KLEUTERSCHOOL

16u15 – 16u45

KARTJE KILO
17u00 – 18u00

STREET COMEDY
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18u00 – 19u00

BLACK GADGET

19u30 – 21u00

MOODCOLLECTOR
21u30 – 22u30
22u30 – 23u00

ABBA FEVER

LUCIFER’S PARTY

23u00 – 24u00

ABBA FEVER

Zonnepanelen

Dit jaar zijn we
weer flink aan het
knutselen geslagen voor
het vertier van jong en iets minder jong.
Na een inzamelactie, die 2 jaar langer heeft
geduurd dan origineel voorzien, hebben we
de peuterhoek eens onder handen genomen
om hier iets vrij uniek van te maken. Wat we
juist allemaal in petto hebben verklappen
we natuurlijk nog niet. We kunnen al wel
vermelden dat er enkelen onder
ons geen potten babyvoeding
meer kunnen zien of
ruiken zonder licht
onwel te worden.

Voor zij die willen is er ook
een team van sminksters
aanwezig om allerlei mooie,
schattige, kleurrijke of
zelfs griezelige gezichtjes
tevoorschijn te toveren.

Een winnende
combinatie moet
men ook niet veranderen
dus hebben we ook de verdeler van de
gebruikelijke springkastelen nog eens laten
langskomen om te kijken welke er het beste
zouden passen op ons nieuw terrein. Voor hem
was het allemal geen probleem, hij ging dat
wel “arrangeren” zij hij. Ook enkele bekende
spelen die we ooit al eens voorzien hebben
gaan we onder het stof onderuit halen
en maken terug een intrede.

Tot slot hebben we ook nog
iets groots voorzien, echt iets
voor de waaghalzen onder ons.
Hiervoor is het belangrijk dat je niet
bang bent van hoogtes en snelheid.
Niet bang zijn van spinnen, muizen of
kleine ruimtes is dan weer handig
meegenomen maar niet per se van
toepassing. Gespierde armen
dan weer eerder wel.

Zoals u kan
lezen, voor ieder
wat wils Zondag
15 mei!!!!

NIEUWBOUW & VERBOUWING, OOK BADKAMERRENOVATIES

sanitaire installatie - verwarming
woningventilatie - zonneboilers
warmtepompen

Loodts bvba
Mariëndal 17 - B-2400 Mol - T. 014 37 11 39
info@verwarmingloodts.be - www.verwarmingloodts.be

KUPPENS
PLANTENKWEKERIJ
groenteplanten · zaden · plantaardappelen
perkplanten · chrysanten · kunstbloemen

www.kuppensplanten.be

ZONDAG 15 MEI - STRAATTHEATER

COMPAGNIE
THAT’S IT LUCIFER’S PARTY
Met 4 zijn ze, de mannen en vrouw
van Compagnie That’s It. Ze zullen
ons zondagavond laten genieten
van een ware vuurshow! Verwacht
je aan een combinatie van acrobatie,
jonglerie en evenwichtstechnici
en dit terwijl hun jongleerballen
of diabolo in brand staat.
Met een breed spectrum van
circusdisciplines gemend met
vuurkunsten, gaan de 4 acrobaten
op een speelse manier connectie
proberen te maken met het publiek.
Wat zal starten met een kleine
lucifer, eindigt misschien wel in
een heuse vuurspuwingsact! Gene
paniek, den brandweer heeft al een
test-evacuatie met succes afgerond
en we hebben ons verzekerd tegen
het eventueel afbranden van de
pastorie. Der kan dus niks meer
verkeerd gaan!

RADIO MANO
SPORT

Tommeke,
Tommeke,
Tommeke wat
doe je nu?
We horen het Michel Wuyts nog
steeds vol ongeloof roepen en
de wielerlegende komt zondag
terug tot leven met Radio
Mano Sport. Niet Michel en
Jose, maar wel Martial en Noël
brengen live sportverslaggeving
op Schoonbroek Leeft. De
krakende vinylplaten, jingles
à la ‘Rodaniaaaaaa’ en zelfs
reclameboodschappen maken het
live radioprogramma helemaal
compleet. Je moet zelfs niet van je
stoel om Martial en Noël tegen het
lijf te lopen, ze komen naar jullie
toe!

STRAATTHEATER - ZONDAG 15 MEI

STREET COMEDY

2 Britten lopen
na de Brexit in
Schoonbroek
een café binnen.
Het lijkt het begin van een slechte
mop, maar tijdens Schoonbroek
Leeft blijkt het de harde realiteit.
De Britten Garaghty en Thom
brengen een zeer energieke
circus/comedy-show naar de
Pastorie. De twee anciens in het
straattheatergebeuren jongleren
er op los, maar improviseren
tegelijkertijd ook met van alles dat
in hun opkomt.

Star Wars films meegespeeld.

Deze meeslepende mix zorgt er
voor dat ze een show brengen
vol gestructureerde chaos. Ze
hebben de hele wereld al gezien
van Libanon tot Zwitserland om
uiteindelijk in Schoonbroek terecht
te komen. Garaghty heeft naast zijn
job als straattheatermaker, ook nog
een acteercarriere achter de kiezen!
Zo vertolkt hij naar eigen zeggen
een buikdansende orang oetan op
Egyptische TV, samen met David
Attenbourough een dinosaurus op
BBC en heeft hij in 2 verschillende

Komt dat zien, komt dat zien!

Thom is dan weer groot geworden
met het circus. Op zijn vierde liep hij
weg van huis om terecht te komen
in circus ‘Space’ te London waar
hij zijn carrière met glans startte.
Verwacht jullie aan geroep en
getier, gejongleer en ge-eenwieler,
gelach en gebrul. Kortom, Street
Comedy is een straattheater voor
jong en oud.

Turnhoutsebaan 180 / 2480 Dessel
T +32(0)14-67 94 03 / F +32(0)14-67 13 83
info@g-s-v.be / www.g-s-v.be

Fruitbedrijf Wens-Machielsen
Corsendonk 4, 2360 Oud-Turnhout

algemene aannemingen,
transport, grondwerken,
afbraakwerken,
ontbossen, …
+32 14 74 71 63 - 0497 37 98 04

info@ba-bv.be
www.ba-bv.be

Rbat

Renovatiebedrijf
Adriaensen Tim

Totaalrenovaties en nieuwbouwprojecten
Bouw van woningen en bijgebouwen
Gyproc- en isolatiewerken
Vloer- en tegelwerken
Totaalprojecten
Tim Adriaensen - Looiend 48 - 2470 Retie - GSM: 0499/434158

ZONDAG 15 MEI - MAIN STAGE

BLACK GADGET

Rock- en metalcovers
We starten den avond met een band
die ons een brede waaier van rock- en
metalcovers gaat aanbieden gaande
van Neil Young tot Motörhead en dit
met een Schoonbroeks kantje! Een van
de bandleden is namelijk gehuisvest in Schoonbroek. De coverband uit de
Stille Kempen blies al meerdere malen café- en tentdaken eraf en dit jaar is
het de beurt aan het dak van de gemeentelijke Kiosk! Voor zij die soms in
den Heracles passeren, kan je de band al eens aan het werk gezien hebben.
Tijdens het typen van dit tekstje zijn geen drumsticks gebroken, maar we
kunnen niet beloven dat dat niet het geval zal zijn op zondag 15 mei! Rock
on!

MOODCOLLECTOR Ska, reggae en andere

dansbare muziek

Recht vanuit de droge Kempense zandbodem. Moodcollector voor-ziet
het allemaal! Om dat droge wat weg te spoelen speelt deze groep heel wat
catchy, tropische, zelfgemaakte nummers. Combineer dit samen met een
vers getapt pintje en ne goeien hamburger met curry ketchup, mosterd,
mayonaise en gebakken ajuin en de avond kan niet meer stuk! De eventuele
wolken zullen plaats maken voor de
Jamaicaanse zon eens Moodcollector
de eerste noten van hun opzwepende
ska en reggae op ons los laat. Stilstaan
is hier geen optie en achteruit gaan
al zeker niet! Zoals Moodcollector
het zelf graag verwoordt: Keep on
Skanking! We zijn er zeker van dat dat
zal gebeuren.

MAIN STAGE - ZONDAG 15 MEI

ABBA FEVER
Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid.
Voor de leken onder ons zouden het
zomaar inwoners van Schoonbroek
kunnen zijn. De vreemde buurman
waar je dagelijks eens vriendelijk
naar lacht, de cafebaas van
t’ Hoekske of Bikoro waar je
wat verlegen een pint bestelt, de
toevallige passant waar je de weg
naar de Pastorie aan vraagt,…
het zou allemaal kunnen hier
in Schoonbroek. Echter, voeg
de eerste vier letters van de
voornamen samen en je krijgt
ABBA. We horen jullie al denken,
‘just, das een band van de jaren 80
zeker’. Klopt! En we zorgen er met
Schoonbroek Leeft voor dat deze
band terug tot leven gewekt wordt
met behulp van onze Zweedse
vrienden van A-Fever!

Gimme, Gimme, Gimme maar
A-Fever voor af te sluiten op
zondag! Het is een van de beste
tribute bands uit Europa die 40
jaar na de Zweedse wereldhits de
nummers nieuw leven in blazen.
A-Fever onderscheidt zich door
de
prachtige,
handgemaakte
kostuums,
de
sfeervolle
podiumsetting inclusief
witte
vleugel op het podium en de
adembenemende stemmen van de
Zweedse zangeressen die niet te
onderscheiden zijn van de echte
ABBA-dames. Dit alles zal er voor
zorgen dat we maandagmorgend
een onvergetelijke editie van
Schoonbroek Leeft achter onze
kiezen hebben in combinatie met
een al even onvergetelijke dafalgan.

GOUD, ZILVER & METALLIC laten drukken
Goud of zilver laten drukken, het lijkt te gek voor woorden.
En hoewel het uiteraard niet dezelfde waarde heeft als de echte edelmetalen,
kan het wel degelijk. Net als tal van andere stralende metallic kleuren.
Bovendien doen we dat met een betaalbare methode die een uniek alternatief biedt voor
goudfolie of ander foliedrukwerk.

Wij delen
graag ons

GOUD!

Kelderbeemd 18 |

drukkerij meeus

2470 Retie | T 014 67 25 64 | info@drukkerij-meeus.be

www.drukkerij-meeus.be

poorten - bijgebouwen
terrasoverkappingen - woninguitbreidingen

www.meeus-houtconstructies.be

TECHNICS
poortautomatisaties - herstellingen

0499 34 51 39

het

Het is gebeurd,

komt naar Schoonbroek!
De artiesten van Circus Dunaldi kwamen al in alle grote steden van de wereld zoals bevoorbeeld
Milaan, Rome, Parijs, Butchenbach en Scherpenheuvel-Zichem maar nu hebben we hun eindelijk
kunnen strikken om hun meesterwerk te komen vertonen op ons eigenste Schoonbroek Leeft!
Al jaren zijn wij met ons comité aan het lobbyen om dit prachtige gebeuren waar te maken. Helaas
was ons budget niet toerijkend. We hadden zelfs al aangeboden om de Jannes mee te laten doen
om de prijs te drukken. De Jannes kan namelijk zeer goed een olifant nadoen. Moest je hem 15 mei
tegenkomen op het plein mag je hem hier altijd over aanspreken en vragen om dit eens voor te doen.
Ookal met dit prachtig voorstel stemden de performers van Dunaldi niet toe.
Maar nu, na corona is het ineens prijs! Circus Dunaldi heeft zelfs zelf naar ons gebeld dat ze mochten
komen. Gesmeekt bijna om te mogen komen. Hoewel we dat in eerste instantie vreemd vonden
hebben we toch niet te lang getwijfeld en bijna direct toegestemd. Het zit ook niet in onze aard
om een gekregen paard in zijn of haar bek te kijken. Dat paard heeft dat meestal niet zo graag, en
van horen zeggen hebben sommige van deze dieren al eens last van Halitose of Foetor ex ore. Ferm
beestjes wel natuurlijk.
Het Circus brengt ook niet enkel paarden mee, dat zou maar saai worden op den duur. Welke dieren
er nu juist gingen meekomen konden ze nog niet zeggen. Waarschijnlijk omdat zij met strakke
trainingsschemas zitten om hen in topvorm te krijgen. We verwachten enkel de hoogste kwaliteit van
voorstelling van hen.
Ik hoop dat u, net zoals ons, nu staat te popelen van ongeduld om uzelf en al uw naasten omver
te laten blazen door de ongetwijfeld onvergetelijke voorstelling die Circus Dunaldi ons zal brengen
Zondag 15 Mei.

Vele malen dank aan

voor alle vorige jaren als sponsor van

SCHOONBROEK LEEFT!
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Svenheidestraat

Halte Kabienstraat - Van Bijlen

Halte Hoekstraat – Slegers

Halte het wit tipke

Halte Middenakkers 33

Halte Middenakkers 26

Halte zaal 7

Festivalterrein

05:57:00 PM

05:55:30 PM

05:54:00 PM

Halte Schoolstraat – Van der Veken 05:52:30 PM

Halte Slimakkers – Bax

05:58:30 PM

05:51:00 PM

05:49:30 PM

05:48:00 PM

05:46:30 PM

05:45:00 PM

06:13:30 PM

06:12:00 PM

06:10:30 PM

06:09:00 PM

06:07:30 PM

06:06:00 PM

06:04:30 PM

06:03:00 PM

06:01:30 PM

06:00:00 PM

06:28:30 PM

06:27:00 PM

06:25:30 PM

06:24:00 PM

06:22:30 PM

06:21:00 PM

06:19:30 PM

06:18:00 PM

06:16:30 PM

06:15:00 PM

06:43:30 PM

06:42:00 PM

06:40:30 PM

06:39:00 PM

06:37:30 PM

06:36:00 PM

06:34:30 PM

06:33:00 PM

06:31:30 PM

06:30:00 PM

06:58:30 PM

06:57:00 PM

06:55:30 PM

06:54:00 PM

06:52:30 PM

06:51:00 PM

06:49:30 PM

06:48:00 PM

06:46:30 PM

06:45:00 PM

Uurregeling KERMISBUS
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