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Als jullie het niet doen, zullen we ons zelf maar feliciteren met ons

20 jarig bestaan!!
Jawel,  reeds 2 decennia’s  hebben we den eerste zondag na den 9de mei 

gehypothekeerd met tientallen straatacts, zotte spelletjes, geweldige muzikale acts 
(al zeggen we het zelf) en honderden, wat zeg ik, duizenden liters geestrijk vocht.

Voor onze speciale jubileum-editie wilden we iets groots, iets spectaculairs, iets  
indrukwekkend, iets waarvan u jaren nadien nog over zegt: “amai, da was groots, 

spectaculair en zeker indrukwekkend”.   Maar helaas hebben we dat niet gevonden 
en zult u het met hetzelfde als  andere jaren moeten doen.

Maar niet getreurd, onze comitéleden hebben weer een jaar lang Vlaanderen en 
omstreken afgedweild om voor u een prachtige programmatie ineen te boksen.

Hieronder een korte samenvatting van wat u allemaal in deze speciale editie van ons 
sponsorboekje gaat terugvinden:

 Programmatie
 Nen hoewep sponsors

U ziet: zeker de moeite om het eens binnenstebuiten te keren.

Als u toch bezig bent met bladeren, stop dan zeker eens op het middenblad, want 
daar staat onze trots,  onze troost in duistere dagen, onze rots in de branding, 

ons levenswerk!!!

Wij hopen in ieder geval op een massale opkomst vanaf 13u30 op het Kerkplein om 
samen met ons dit jubileumjaar onvergetelijk te maken!

Tot dan!!

SL Comité
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KINDERHOEK
Kind, kinder,  kinders, gekinderd, gehoekt in de kinder, gekinderhoekt..kortweg 
kinderhoek. (verplichte poëzie aangezien we een jaarblad voor cultuur zijn)

En wat kunnen onze gehoekte kinders verwachten: 

     ...veel 
     ...en nog net iets meer 
     ...maar toch weer niet té veel 
     ...maar meer dan genoeg
     ...dus eigenlijk genoeg en dan nog net iets meer
     ...maar dat net iets meer is dan eigenlijk te veel 
     …want er was al genoeg
     ..dus eigenlijk toch te veel

Met andere woorden, ze zullen niet kunnen klagen, want 
 met veel bedoelen we echt wel veel.  En als wij veel  
zeggen, mag u er vanuit gaan dat veel veel is en niet zo maar een beetje, maar dus 
genoeg en zelfs meer.

Alle gekheid op een stokje…  en niet zomaar een stokje, maar zo één die je gebruikt 
tijdens lange wandelingen in Dardennen, of zo één die je in de kant ziet liggen en 
waarvan je denkt: die ga ik toch meenemen voor het geval ik ooit ga wandelen in 
Dardennen...dus zo één...en daar kan al serieus wat gekheid op.

Ahja.. nu het belangrijkste nog...de kinderhoek. Maar wegens plaatsgebrek zijn we 
genoodzaakt dit kort af te ratelen:

“Tweeleukegrotelangemooieopgeblazenluchtconstructies-
Ervarengezichtsverversdiemeerkunnendanenkeleenvlindergezichtje-

Weerborstelrechtzettendekapstersdiekunnenkammenbruchenenkleuren-
Eengigantischlegodorpmetduizendenkleineengrotelegoblokkenenduplo-

Eneenkindertheaterwaaruverderinhetboekjemeeroverkuntlezen”

Dus geef toe, best wel veel hé...



 

10



 

11



 

12



 

13

Men In Black
Omwille van de nieuwe veiligheidsvoorschriften zien we ons 

genoodzaakt extra beveiliging op ons plein in te zetten. 
Indien u 2 onopvallende in het zwart geklede 
bodyguardachtige-undercover agenten ziet 
ronddartelen op het plein, u weze gewaarschuwd. 

 Ze hebben duidelijk de opdracht meegekregen de 
nultolerantie te hanteren  en we hebben ze de 
bevoegdheid gegeven om in het wilde weg 
GAS-boetes uit te delen.   En dan mogen jullie nog van 

geluk spreken dat zij op tijd thuis moeten zijn, anders 
was de avondklok van  20u30 zeker ingesteld!

(mej al dat zat gespuis, niks dan overlast!!)

Workshop Jongleren
 We doen dit jaar een beroep op Stefan Paridaen (Belgisch kampioen jongleren) om het 
Schoonbroekse volk de kunst van het jongleren aan te leren.   Met onder andere 
doorzettingsvermogen, structuur, methodiek en wilskracht (toevallig de meest 
voorkomende kwaliteiten in Schoonbroek) leert hij jullie de verfijnde techniek van deze 
prachtig eeuwenoude kunstvorm.

En voor ons een doordachte investering 
want dan moeten we de volgende jaren 
niet weer half Vlaanderen afschuimen op 
zoek naar een geschikte straatartiest, maar 
komen we gewoon bij jullie in den hof zien 
wie er het meeste van bakt, en die droppen 
we gewoon op het rond voor 7 cava’s en een 
jeton van de botsotto’s. 
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JOBERDEJOBERDEJOB:
“Nen bak JOB in elk Schumbroeks schop”

Eindelijk is hij daar!!
Ozze  ‘JOB’ is klaar!

20 jaar hebben we erover gedaan!
36 miljoen hersencellen die al afgestorven zijn!

64 opnames in de afkickkliniek!
36 weken op consultatie bij den AA.

Al die keren dat je iemand van het comité in licht beschonken toestand 
bent tegengekomen, was puur in functie van het dorpsbelang!

(Wat wij er toch allemaal niet voor over moet hebben hé!!)

Wij stellen met trots aan u voor:

JOB
” het bier gebrouwen met liefde en weinig verstand! “
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Wa zitte’r nè aaigelek allemoal in???
Dees bier is gemakt mej al’t beste wa ter in Schumbroekse zwette

 jeir waast.  Petatte, jerbezé-és en roei koillen zitten der ni in!  
We hemme ok kraj’njeswoater moete gebroake omda ‘t woater 

oit de veist, de wamp en de neet segewurrig stinkt gelek een mozegoot.

Hoe moete da nei oitgieten???
Op eij gemak ’t stupken deraf  en stillesoan in een pint kappe.  

Mer pazzop, ge meuget fleiske nie wedder dan plat heiwe, 
aanders hedde ok wa prut.  Das gen raamp, mer noa ne Job of 

zes- zeuven moete dan saanderendaags misschien wa platter afgoan, 
wa ambetant kan zen.

Wurder meurig van???
Omzegges 6 pessènt, dus novenant ni veul straffer dan ne gewoewene helles

En ’t beesten is der af, aggem oep hét!

Wannier stoppe???
Agge’t verschil tussen een ste’ ndjeusje en nen oggur’enbak nie 

meer zie, ist waithenne taait om der ienen over te sloagen.
(zoweda ge nievrans ni mójenèks wakker weurd.)

Oepgepaast!!!
Ze mer gerust, dees ga bèter nûr binne as nen bloewete voet in ne 

mesnatte katsjoewen bôt, dees strôft ni.

Na ewe vefde Job ew vaalse taanden, lozjies, pèrelkraansen, 
brazjieletten en ze’er ew pôternosterbûlle’es vaasthange, want 

die kunde mej gemak kwaaitspeule.

As ge ‘t fleiske toch op zenne kop hét oitgegoaten best 
saanderendoags den ieèste ker ewen achterkaant afkûssen mej een zaacht

 papirje, da avveseert ni, mer da goat de leste ker ni zen.

Scholl!! 
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SPELLETJES IN DE STRAAT
Pamperpaal

U beweert  meer  lef te hebben dan John Massis en Karen van K3 samen?
U droomt al jaren van een carrièresprong.
U vond de landing op de maan maar iets voor watjes? 
Dan hebben wij de perfecte uitdaging:“just one small step” van ozze pamperpaal, 
en we kunnen direct vaststellen of hij zijn naam niet gestolen heeft.  

Rollercoaster

Aangezien elke gerespecteerde stad de dag van vandaag uitpakt 
met een gigantische foor, konden wij niet achter blijven.  Vanaf 
heden ten dage verbleekt elke Phyton  bij het aanschouwen van 
onze enige echte rollercoaster.  Gebouwd uit gerecycleerde Fyra 
onderdelen, heeft dat materiaal toch nog een beetje nut.

Nagelslagen voor gevorderden.

Gezocht:  Timmermannen die geen stelling van doen  
hebben.  Vakmensen die hun hamer met een precisie van  
enkele micrometers op de nagelkoppen kunnen zwieren.   
Bouwvakkers die met hun uitstraling alleen al nagels van  
schrik in het hout doen kruipen. (niet voor nagelpistoolhelden!!)

Zet ‘m eens recht.

Heeft u de gave om schaamteloos met één hand je steel overeind te zetten, waarna 
deze ook lang genoeg blijft staan?   Dat willen wij wel eens zien!!

Rollend tapijt

Maak de fakir in je los!  
Kom zweven op ons rollend tapijt en trotseer zowel de 
zwaartekracht, de middelpuntsvliedende kracht, de 
veerkracht en de G-kracht.  Indien je nadien nog krachten 
over hebt mag je die perfect gaan opgebruiken aan onzen 
toog. 
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The Others
The Others zijn twee ouwe rotten die al jaren de  
straten over heel de wereld afschuimen op zoek  
naar een lach.   Ze brengen typisch ouderwets  
Engels straattheater, een ware slapstickoorlog  
met en tegen elkaar.  

Wat the Others doen is altijd net even anders dan  
anders.  Oké, af en toe zien we in ons dorp ook  
wel eens iemand op een gigantische eenwieler,  
hier en daar probeert er ook wel eens iemand  
grappig te zijn aan den toog bij den Danny, en  
jongleren, er zijn er genoeg die denken dat ze dit kunnen.

Maar dit alles gecombineerd op zo’n verbazend scherpe en virtuoze en komische 
manier als  The Others hebben wij (als ervaringsdeskundigen (kuch)) nog niet veel 
tegengekomen. 
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ARNO HUIBERS
In een prachtig decor met o.a pipo-caravan,  
pistekleden, sierhekjes en veel meer  
brengt Arno Huibers ons een  
clownerie dat ontroert door zijn  
subtiele humor.

Samen met zijn stoffige  
huisknecht brengt hij de  
voorstelling “De glimlach en de Bom” .  
Een voorstelling met  live-muziek,  
levend poppenspel, pantomie en verscheidene maskers.   
De voorstelling is zowel voor kinderen als volwassenen toegankelijk en elke 
toeschouwer wordt op een creatieve wijze in het spel van de clown betrokken. 

DE NIEUWE HELDEN
Om ons plein in de namiddag nog wat muzikaal op te fleuren hebben we dit jaar ons 
oog laten vallen op De Nieuwe Helden.  

Drie  rasechte aangename, aanstekelijke en enthousiaste Nederlanders (jawel, 
ze bestaan!!), die jullie tafels wat komen opfleuren met muziek van de jaren vijftig 
tot de tachtiger jaren.  Swingjazz, tex-mex, retro pop, rock ’n roll, country en soul 
aangevuld met Spaanstalige bolero’s, wat verwacht u nog meer op een (hopelijk) 
zonnige namiddag!

Met onder andere een contrabas, harmonica, 
gitaar en hun drie zangstemmen brengen ze 
een verrassend herkenbaar repertoire van 
eigen interpretaties van bekende nummers.

Zeker een aanrader om hen op één of andere 
manier naar je tafel te lokken!! 
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Big Bucks and Easy Money
Twee ouwe rockers op  een akoustische 
gitaar,  is da alles? (hoor ik u al denken)

Ja...  da’s effenaf alles!!

Maar zij hebben niet voor niks in ne wip en 
ne flik heel Nederland en verre omstreken 
doen verbazen met hun virtuositeit, humor 
en repertoirekennis.  

De combinatie van vingervlugge snarentovenaar en ambachtelijke liedjesman met 
immense songrepertoire in zijn hoofd blijkt een geweldig succes te zijn.  Big Bucks 
and easy money brengen onder andere pop, rock, country, blues, funk, soul en als 
ze op dreef zijn zelfs disco.  Geen gezever met elektronica of effecten, maar muziek 
van het zuiverste soort!

Liptease and the Backstreet Crackbangers
.
Bier,  goeie muziek, zweetlucht, vrouwen en sigarettendoemp, dat waren vroeger 
de vereisten  voor een geslaagde, gezellige rock-n-roll avond.  

Ambitieus als we zijn, willen we deze tijden weer doen herleven.  Bier is geen 
probleem en ergens op het plein zal ook wel een naar zweet riekende smorende 
vrouw rondlopen, dus nu enkel de goeie muziek nog!!

En die hebben we gevonden  in de gedaante van Liptease And The Backstreet 
Crackbangers. 

Drie vetkuivige mannen en 
drie supersexy pin-upstijlige 
frontzangeressen              
steken  bekende hedendaagse muziek 
in een volledig ouderwets jasje.  Niets 
houdt u tegen om den Twist, den 
Chachacha, den Hokey Pokey en den 
Boogie Woogie wat af te stoffen tegen 
de kermis, want ge gaat ze nodig 
hebben !!!
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The Amazing Flowers
Een echte Oast-Vlaemsche coverband 
met 7 ervaren klassemuzikanten die de  
ambiance- en dansmuziek van de  
voorbije decennia de reveu laten 
passeren.  

Ze brengen een wervelende show vol 
hits&medleys met  één brok energie en 
soul als leading lady. 

 Vanaf noot één tot het laatste tromgeroffel zullen bekende dansbare deuntjes 
uw trommelvliezen doen trillen zodat u genoodzaakt bent mee te trillen om uw 
evenwicht, naar mate van het mogelijke, terug op peil te houden.

Kortom, al de ingrediënten zullen aanwezig zijn om het plein te doen daveren op 
zijn grondvesten en indien dit niet voldoende is, kan je nog altijd een Jobken of 6 
bestellen, gegarandeerd dat je dan wel zult daveren!! 
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UITSLAG V.I.S. KWIS
Op zaterdag 4 mei worden de winnaars van onze 

V.I.S.-KWIS bekendgemaakt.  Dan komt Schumbroek te weten 

 welke 4 kandidaten als ware V.I.S.-ers zullen ontvangen 

worden op ons dorpsfestival.  

Dus bij deze een oproep aan al de kandidaten, 

supporters en sympathisanten  om u tegen 19u naar het 

kerkplein te begeven voor de langverwachte uitslag.

Tevens kan u dan ook gebruik maken van onze:

Aangezien  u tijdens het dorpsfestival wel wat beters te doen hebt dan uren aan te 
schuiven aan de kassa om uw zuurverdiende centen uit te geven aan sloten drank,

 is er op 4 mei ook de mogelijkheid om al drankjetons aan te kopen.



 


