
 

 

DAG 
SCHOONBROEK 

 
PRIMEUR 

Het geheim achter 

JOB 

Lees er alles over 
in onze volgende 

editie.  

EXCLUSIEF 

RENOVATIEPLANNEN NIEUW 
PARTIJLOKAAL AFGEKEURD 

WIN EEN JAARABONNEMENT VAN DAG SCHOONBROEK 

Meer info op 11 MEI op het kerkplein 

Een comitélid verklaart: 

Het financieringsplan was zo 
goed als rond, het enige wat nog 

ontbrak waren een paar 
pietlullige handtekeningen!! 

 

(o.a. vrijwillige afstand door kerkfabriek, architect te betalen in consumptiebonnen, 100% financiering van 
renovatie door gemeente met afstand vruchtgebruik aan SL, goedkeuring regie der gebouwen, provinciale 

subsidies voor een poolboy, goedkeuring erfgoedcel,  kapvergunning, bodemanalyse…) 
 

LEES HET VOLLEDIGE DOSSIER IN DEZE EDITIE 

Schoonbroek leeft 
stelt nieuw lid voor! 

“Hier droom ik al 
jaren van!” 
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BERG 10 Tel.: 014 38 80 68 
2470 Retie 

www.bato.be 

BOUWMATERIALEN
GYPROC - ISOLATIE

RECLAM



Beste Lezer, 

Met enige trots kondig ik onze eerste editie aan van Dag 
Schoonbroek.  In Dag Schoonbroek krijgt u de pure harde 
waarheid van Schoonbroek op uw boterham gezwierd.  Onze 
reporters gaan tot op het bot om u te informeren over het 
reilen en zeilen binnen onze gemeente.  Wij weten al wat u op 
dinsdag gegeten en op donderdag gedronken hebt, wij turven 
uw aantal visites bij Robeyns, alsook of deze terecht zijn 
geweest, of het karottentrekkerij was.  We weten ook al wat 
u denkt, wat u leest en wat u doet en kunnen niet wachten 
om het allemaal te publiceren! 

En waarom willen wij dit weten vraagt u zich af?  Ten eerste 
omdat zo’n levensbelangrijke trivia gewoon interessant zijn 
en iedereen toch wel het recht heeft om te weten wat zijn 
buurman tussen zenne boterham heeft zitten, en ten tweede 
omdat we dan onze programmatie perfect op eenieder van 
jullie lijf kunnen schrijven. 

U weze gewaarschuwd 

 

 
Iedereen doet het 
in zen broek voor: 

DAG 
SCHOONBROEK 

Uw voorzitter 

INHOUD 
Inhoud van deze inhoudstafel kan 

onvolkomenheden bevatten 

Aanvulling van de redactie 

DEZE WEEK NIET IN DAG SCHOONBROEK: 
Een exclusief interview met iemand 

HIER NOG EEN IETS LANGERE EN GROTERE TEKST OM DE LAYOUT WAT MOOIER TE MAKEN 

Twee problemen steken zich echter de kop op.  Ten eerste, 
aangezien we geen advocaat hebben en totaal niets van de wet op 
de privacy kennen, durven we van al onze bevindingen niets te 
publiceren.  En verder ligt de programmatie van deze editie al een 
tijdje vast dus zijn we met al deze gegevens nog minder dan niets. 
 
Wat uw voorzitter met al deze ingewonnen gegevens gaat doen, 
blijft voor ons echter ook een raadsel!! 

Vaste rubrieken 

Deze zijn er nog niet, maar hier 
komen dus de  vaste 
terugkerende rubrieken.  Dus 
als er ooit een rubriek 
terugkomt, hier is de plaats 
waar je hem gaat vinden. 

ELK JAAR MINSTENS 2500 LEZERS 1      VEURBLAD 
2      RECLAM 
3      VEURWOEERT   
4      RECLAM 
5      PRGRAMA   
6      RECLAM 
7      RECLAM 
8      RECLAM 
9      RECLAM 
10    RECLAM 
11    RECLAM 
12    VANALLES 
13    VANALLES 
14    RECLAM 
15    KINNERHOEK 
16    RECLAM 
17    PUZZEL EN WIN 
18    RECLAM 
19    STROATANIMASE 
20    RECLAM 
21    RECLAM 
22    RECLAM 
23    RECLAM 
24    RECLAM 
25    JESTE+TWEDE  
26    RECLAM 
27    LESTE (of ni?) 
28    RECLAM 
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JAN MOONEN & Zn

HOGE MAUW 570
2370 ARENDONK
WONINGBOUW

TEL.: 014 67 82 05

FAX: 014 67 15 02

E-mail: moonen@skynet.be

St. Martinusstraat 53 - T & F 014 37 09 12
www.stripes-retie.be

PITA                                     PIZZA

EGYPT

BEL EN BESTEL 

014/37.77.17

Peperstraat 8              2470 Retie

RECLAM
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WWW.PANIZZARETIE.BE

 
TEL. 014 / 37.90.61

                   SLUITINGSDAG

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

www.carwashplas.be

Markt 14 - 2470 Retie
Open: 09u00 - maandag gesloten

café.amelie@telenet.be

RECLAM
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herstellingen en retouches 
naaibenodigdheden 

handwerkbenodigdheden 
sokkenwol 

nylon kousen 
Pijnenborg Tinny   

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

 

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

Korte Pastorijstraat 2 
B-2470 Retie

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

HOUTCONSTRUCTIES bvba

RECLAM
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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

RECLAM
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Stwg op Mol 71/1

Oud-Turnhout

www.bestratingvandooren.be

RECLAM
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Frituur

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

HERMANS BOUWMATERIALEN BVBA

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


Café 

DE STER

Kerkhofstraat 3 
2470 Retie 

Tel. 014 / 37 96 09 

RECLAM



 

Kandidaten die interesse hebben mogen hun CV en motivatiebrief doormailen naar 
info@schoonbroekleeft.be, of gewoon een of ander comitélid bij zijne kraag vatten en 

dit melden.   

EVENTPLANNERS GEZOCHT! 
REGIO SCHOONBROEK 

Wij zijn een relatief jong en relatief dynamisch team dat op zoek is naar extra 
teamgenoten.  Als een echte ‘doener’ sta je mee in voor de uitwerking van Schoonbroek 
Leeft .  Wij bieden een uitdagende omgeving met veel mogelijkheden voor persoonlijke 

groei en ontwikkeling. Uw motivatie en toewijding worden gecompenseerd aan 
interessante voorwaarden. 

SCHOONBROEK LEEFT 

VERWACHTE VEREISTEN:  Geen ervaring of diploma’s vereist,  notie van Nederlands, 
ooit al een mail gestuurd te hebben, flexibele partner hebben (of bij voorkeur geen), 
denken dat je werk ziet, weten wa een vaismasjien is (kunnen gebruiken hoeft niet), 
soms van die invallen hebt waarvan de meeste mensen denken: “hier zen kosten aan” , 
van begin mei tot half mei nooit op verlof gaan, de maandag die na den eerste zondag na 
den 10e mei komt ( als 10 mei gene zondag is ) verlof pakken of hebben. 

FUNCTIEPROFIEL:   Handig zijn, ofwel niet handig zijn maar wel goed in iets anders 
zijn, ofwel niet handig zijn en ook letterlijk niets kunnen maar voor drank te voorzien 
op vergadering zoeken we ook volk. 

WIJ BIEDEN:  Avond- en weekendwerk, marktconform verloningspakket  
(=2 x per jaar nen bak meebrengen, en voor de rest van het jaar kan je gratis drinken op vergaderingen!! ),  
flexibele werkuren, een creatieve job met veel afwisseling,  doorgroeimogelijkheden, 
werkkledij, geweldig sympathieke teamgenoten, een excuus om af en toe op café te 
gaan, extralegale voordelen (=chips en nutjes op vergadering),  

SCHOO

Indien u een doctoraat in de chemie heeft, vlot 4 talen spreekt, het office pakket als geen 
ander beheerst, zich graag wil ontplooien in andere continenten, een rijbewijs CE met 
medische keuring heeft, een hands-on mentaliteit heeft, u is een teamplayer en het 

leiderschap staat op uw lijf geschreven. 
 

Dan zijde eigenlijk feitelijk nen heel bekwame mens  maar zulde uw talenten niet ten volle 
kunnen ontplooien bij deze kudde kloefkappers 

1211

Hilde Vanderplaetsen
Verhuur van verkleedkisten 
voor kinderfeestjes

Pastorijstraat 11 
2470 Retie 
Tel. 0476 751 456

www.kokkelille.be 
hilde@kokkelille.be

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

2470 Retie
500 m richting Retie 

Ruime Parking

2470 Retie
0499/40 23 99

RECLAM



 DE ONMOGELIJKE EISEN  VAN NAKUPELLE  

Nakupelle nodigt iedereen uit voor een  superleuk 
gezellig dinertje .  Als u al versteld staat van zo’n 
zotte japanner die met messen staat te zwieren 
aan uw tafel, gaat u zeker de kunsten van 
Nakupelle kunnen pruimen want technologie en 
natuur gaan de strijd aan met een ongelukkige 

dwaas.  Met andere woorden: sublieme slapstick,  gekke muziek, hilarische 
rekwisieten.  Kortweg  fysieke komedie  op zijn best! 

PROBEER MAAR EENS WINTERGROETEN OP DE KOP TE 
TIKKEN ALS ER GENE  WINTER IS GEWEEST, WIJ VERZEKEREN 
U, EEN BIJNA ONMOGELIJKE OPDRACHT! 

“Ik ken nu ni veel van bouwen, maar ne metser kan toch 
ook ni metsen zonder mortel,  of hij moet beslist hebben 
om te lijmen, maar naar ‘t schijnt kost da wel meer, en ‘k 
vind da nu ook ni zo schoon, allé, hangt er vanaf, soms 
wel, maar dikwijls ook niet.”  

ORGANISATIE KLAAGT: 

        “KAT DIENT KLACHT IN TEGEN BAAS! 
     MISHANDELING OF ENTERTAINMENT, EEN DUNNE LIJN! 

Wie kan er nu aan het jammerlijke geklaag van een lief klein 
poesje weerstaan?  Wij in ieder geval niet,  en al zeker niet als 
ze in de penarie zit.  Daarom hebben we de brandweer laten 
uitrukken die deze katachtige gaat trachten op een hilarische 
humoristische manier te redden uit haar benarde situatie… 
als dat maar goedkomt!! 

“’t is elke week dat dieë mij 
daarboven dropt, en denk je dat 
hij ooit al eens gevragen heeft of 
ik da wel leuk vind?” 

RED THE CAT 

mt!!

“’“ t
dddddddddddadadddddd
hhi
ik



 

Deze 5 muzikanten komen whole the way 
van Campwood to Cleanpants.  Ze blowen 
Culture Beat en Technotronic nieuw leven 
in op hun gehele own way.  Peopels die the 
broken circle breakdown hebben gezien 
zijn al zeker sold for dit genre. 
They bringen een mengeling van klassics from the naintees tot now, moar then 
vergebleugrassed.  Met different words, sure de moeit om  mee to slap on the 
bils.  hihaa  !! 

BLAUW GRAS IN SCHOONBROEK? 

“I come from Campwood belgium with a banjo on my knee 
I go to Cleanpants-Retie for a show, or maybe three.” 

ee

FANFARE DE HEIDEGALM HAALT SLAG THUIS 

Naar jaarlijkse gewoonte zal onzere 
eigenste dorpsfanfare de Heidegalm 
Schoonbroek Leeft weer letterlijk en 
figuurlijk op gang blazen omstreeks 
13u30!   

Kom hen massaal steunen,  al dan 
niet met de eerste pint van de dag 
in de hand.   Er mag zelfs ook al  een 
beetje gedanst worden!  

“elk jaar zijn wij verplicht om al vanaf 14u te 
beginnen met pintelieren, het wordt tijd dat we daar 
een beetje respect voor terugkrijgen!” 

 “AL JAREN ZIJN WIJ DE OPENINGSACT, EN NOG NOOIT  
 HEBBEN WIJ EEN ARTIKEL GEKREGEN IN HET BOEKJE.”  

 BLIND HOARNY TOATS  



DE AANLOOP NAAR DE KERMIS DOORGELICHT!! 

22u30: even gezellig 
bekomen van het harde 
labeur 

14u00: stramme spieren 
wat loswerken 

13u00: platte rust,  eten laten 
zakken is belangrijk 

SCHOONBROEK LEEFT ACHTER DE SCHERMEN 

09u30: gezellig ontwaken 
10u00: een lekker ontbijtje 11u00: mentaal klaarstomen  11u30: bekomen van 

 het mentale klaarstomen 

12u00: een klein hapje eten 
14u30: snel ff kiosk 
opstellen 

14u45: toch terug wa 
stramme spieren gekregen 
precies 

15u45: rap ff tentje optrekken 

15u55: een wel verdiend  
4-uurtje binnenspelen 16u30: ff doen alsof we nog 

moeten vergaderen se 

17u30: etenstijd (het hoeft 
niet altijd pizza of kebab te 
zijn) 

18u30: platte rust, eten laten 
zakken is nog steeds belangrijk 19u30: oei, beetje 

overslapen, bijna 
bonnetjeskraam 
vergeten te zetten 

19u45: testen of de tap 
werkt 

20u45 al de rest van bij 
de pappie met de kraan 
naar ‘t pleintje tillen 

23u00: genieten van u 
welverdiende nachtrust 

20u55: nog een laatste 
check up dat we niets 
vergeten. 

U wenst uw zuurverdiend verlof zo ook op te offeren?  Lees hiernaast  hoe het moet!! 

13 14

hoskens

Kasteelstraat 12 
 2470 Retie

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

Pastorijstraat 1
2470 Retie

RECLAM
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lucas: 

Ik heb eens op teevee gezien 
dat er mensen gesminkt 
worden zoals ne piraat, Het 
is mijnen grootsten droom 
om ooit zelf ook eens 
gesminkt te worden 

Marloes: 
ik moest van ons papa vragen dat ze dit 
jaar de kinderhoek met hogere hekken 
kunnen afsluiten, zodat hij pintjes zou 
kunnen drinken en niet altei naar mij moet 
omzien 

joris: 

DE KINDERLEZERSBRIEVEN 

emma: 
Later wil ik 
brandweerman worden,  
en ik houw heel veel van 
poezen 

Wij hebben aan de kinders van ons dorp gevraagd wat ze graag dit jaar op Schoonbroek Leeft zouden 
doen.  Hieronder vindt u een bloemlezing van de antwoorden die we hebben binnengekregen.  

Kindervrienden die we zijn, hebben we gewoonweg zo goed als alle verzoeken ingewilligd!! 

Ik rei heel graag met ne 
fiets maar os Wies ook 
en onze papa heeft maar 
ene fiets en nu hebbe wij 
altei ruzie daarom vragen 
wei twee fietsen op de 
kermis, maar den thomas 
die reid soms ook graag 
en da is ne kei leuke dus 
dri fietsen zijn nog beter, 
maar de seppe die heeft 
ooit ook al eens ne 
platten band gehad en 
toen moest die papa hard 
vloeken want die kanda 
zelf ni zo goe plakke 

eva: 
Ons moemoe is ni thuis met de 
kermis en ik moes van os ma 
vragen of jullie geen oproep 
konden doen of er iemand op mij 
en os kato kan passen vanaf zeve
uur 

Omda kik mij altei verveel tussen  
1 mei en de kermis wil ik graag 
kleure dan want meester maarten 
vint da kik kei schowen kan kleure 
ma da zecht die ook tege de wouter en 
die kan ni kleure vinde kik.   

eufrazie: 

Liefste DAG SCHOONBROEK 
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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

AQUAHYDRO

RECLAM



Tip= spiegelei 

                
                              

        
          

                      
            

                              
                    

                
              

NABESTELBON 
Indien u deze editie van DAG SCHOONBROEK niet ontvangen hebt, knip dan 
deze bon uit, vul je naam en adresgegevens in en bezorg hem aan uw voorzitter. 

Naam lezer: …………………………………………………………………………………………….

Straat: …………………………………………………………………………………………………….. 

Nr: …………………………….     Bus: ………………..…  Postcode: ……………………..… 

Petazie 
Zjeljespringe 

Zeksmojer 
Mojeneks 

Vrawetonge 
Heusken 

Vanajges 
Ne pèjs 
swejns 

Trekaajzer 

PUZZEL EN WIN NIKS 

Geef synoniemen voor volgende dialectwoorden.  Mail het  gevonden gele 
woord door naar: info@schoonbroekleeft.be en maak kans op geen cadeau.  

ZOEK HET VERSCHIL 

17
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TIM advertentie tegelwerken 127.3 x 60 '10 ol.pdf   10-10-2010   11:43:00

ALG. RENOVATIEWERKEN

014 67 79 06 
www.bemdhal.be

RECLAM

AANGEZIEN ER NOG EEN VAKJE OVER IS
ZULLEN WE ONSZELF OOK MAAR

SPONSOREN ZEKERS!



“Het gebruik van een spanband 
is geen bedrog, het is gewoon 
creatief omgaan met de regels.” 

VOLGENS INSIDERS HEEFT HIJ LIJM AAN ZIJN HANDEN 

    PASCAL ROUSEAU 

HET BEWIJS? 

gezond verstand.  Kijk vooral  je oogbollen uit naar de halsbrekende toeren die deze 
‘zotten’ uithalen.  Tip: vooraleer je het in je hoofd haalt ne spanband tussen de serre 
en de waspaal te spannen, raden wij u aan om het eerst zelf eens uit te proberen 
onder begeleiding van deze kenners.  Aansluitend aan het optreden geven zij een 
workshop. 

BETRAPT!! 

van de Schoonbroekse bevolking gaat leggen!   Dit hebben we hem  
 al ten stelligste afgeraden, zeker bij zijn tweede act, maar tevergeefs. 
 Laat je gerust meeslepen in zijn waaghalzerij! 

Deze flexibele Parijzenaar neemt ons 
mee naar de kunst van acrobatie en de  
choreografie.  Met zijn lichaam al 
buigend naar alle kanten die je je maar 
kan voorstellen creëert hij een 
spectaculaire acrobatische act doorspekt 
met  humor.  Het publiek wordt deel van 
zijn act, den artiest wordt deel van zijn 
publiek. Hij meldde ons met volle 
overtuiging dat hij zijn leven in handen 

“da is gene pattex, da’s 
uiercrème tegen de kloven” 

.

Slackline is de combinatie van 
enerzijds koordansen en anderzijds 
trampoline springen.  Het enige dat 
je nodig hebt is een spanband, 
twee bomen en zo weinig mogelijk 

     SLACKLINERS VERVANGEN STIEKEM   
     DE KOORD DOOR EEN SPANBAND! 

19
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reclame schoonbr leeft 09.pdf   09-03-2009   09:13:39

Donderdag gesloten

HESSTRAAT 1 
SCHOONBROEK - RETIE

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

CAFE 

‘T HOEKSKE

Bij den Danny

RECLAM
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decopackaging.pdf   1 4/04/2014   19:30:20

RECLAM
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DAMES - HEREN
KINDERKAPSELS

Enkel op afspraak
Maandag gesloten

Binnenheide 22
2360 Oud-Turnhout

Tel. 014 45 00 36

RECLAM
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SCHRIJNWERKERIJ

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

Ronny
bvba

Wens
binnendeuren - 
buitendeuren - Ramen

Trappen
  

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

E-mail: jegaset@skynet.be

Grafisch ontwerp
en druk

  

 

STERSLAGER GEERT 
SINT MARTINUSSTRAAT 8  RETIE 

014/373734 – hermansgeert@skynet.be 

STERSLAGER GEERT & WENDY
SINT MARTINUSSTRAAT 8  RETIE 

014/373734 – hermansgeert@skynet.be

RECLAM
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Het Bolleboosje
Kinderdagverblijf

Pastorijstraat 14
2470 Retie 

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

Kelderbeemd 13A - 2470 Retie - Tel 014 377689 

Onderhoud ALLE merken - Aircoservice

RECLAM



HEBBEN ZE EINDELIJK GEVONDEN WAT ZE ZOCHTEN? 

“eigenlijk zijn we al zo lang aan het zoeken,  
dat we op den duur zelf ni mer weten naar wat“ 

wachten staat.  Wij raden iedereen gewoon aan om met een frisse pint in de hand de 
melancholische tonen en fantastische  zanglijnen op u af te laten komen. 

The Searching staat garant voor sterke, sfeervolle 
nummers in een akoestische verpakking.   Deze 
vijfkoppige rasechte Kempense band brengt een 
ietwat vreemde soort van soms jazzy,  soms pop, 
soms rock... ze schuwen diepte noch hoogte, links 
noch rechts, boven noch onder.  Met andere 
woorden, nu ben je nog niets wijzer van wat je te  

    MELBONDO 
VAN HET WITTE DOEK NAAR DE ZWARTE KIOSK!! 

“euhm… ik denk dat we hier verward worden met 
Jean-Paul Belmondo” 

THE SEARCHING 

doorspekt met hits van de jaren 80.  Hou je van  
electro, dance en pop maar dan met af en toe een 
stevige gitaarriff, dan is dit wel spek voor je bek.  Ze 
sodemieteren de gehele muziekgeschiedenis door 
elkaar en de muzikale hoogstandjes beuken in een 
vliegensvlug tempo tegen je trommelvliezen.   melvliiiezezezezezezezezzeneeneee .  

Verrassend, vernieuwend, eigentijds… Melbondo staat garant voor een frisse 
cocktail (en gene muffe wodka redbull)  van herwerkte  hedendaagse covers  

MAAKT DRASTISCHE  CARRIÈREWENDING 
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RECLAM



   
   POP IT UP 

MONSTERPROCES AAN HUN BROEK ? 

brengen ze de ideale mengeling van muziek, energie, sfeer en ambiance op onze 
kiosk.  Een playlist van gemakkelijk 100 nummers gaande van pop naar gothic, funk 
naar disco en af en toe misschien zelfs een Deutsche Slager erbij (of misschien ook 
niet, of misschien een Vlaamse schlager,  of helemaal geen schlager, wie zal het 
zeggen….  wij… maar nu nog niet).  Zorg er in ieder geval voor dat je in de juiste 
stemming bent, en wij beloven u dat deze band het nodige gaat doen om die 
geweldige mooie en gespierde dansbenen van jullie in gang te krijgen.  

Alhoewel de naam misschien de indruk 
geeft, is Pop It Up geen pop-up groep, 
maar zeker een blijver.   Ze staan garant 
voor een wervelwind aan geweldig 
hedendaagse dansbare ambiancemuziek.  
Met hun twee frivole frontvrouwen en 
enkele rasmuzikanten op de achtergrond  

“Als ik me niet vergis, zijn wij nog steeds een coverband 
en zie dus niet goed in waar deze beschuldigingen op 
gebaseerd zijn. Wij begrijpen er zelf niet veel meer van.” 

 DAG 
SCHOONBROEK 

DE MOOISTE 
KERSTSONGS VAN 

DJ DJANGO 
         
 
 
 
 

 
Voor Slechts € 5.95 

J DJJJAAAAAANN

         INEENS PUILDE ONZE BRIEVENBUS UIT VAN   
         BESCHULDIGINGEN VAN PLAGIAAT 

      NEEM NU EEN JAARABONNEMENT OP:  

Voor slechts € 36 
En ontvang jaarlijks ons magazine gratis in je brievenbus! 

Dag Schoonbroek niet ontvangen? 
Papier verkrijgbaar op ons partijlokaal, zelf af te printen op: 

www.schoonbroekleeft.be 

 VOLGENDE KEER: 
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HOOFDREDACTIE 
Schoonbroek leeft 

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER 

Schoonbroek leeft 
ART DIRECTOR 

Schoonbroek leeft 
LAY OUT 

Schoonbroek leeft 
EINDREDACTIE 

Schoonbroek leeft 
CORRECTIE 

Schoonbroek leeft 
FOTO EN ARCHIEF 
Schoonbroek leeft 

CONTENT MANAGER 
PRINT 

Schoonbroek leeft 
REDACTIESECRETARIAAT 
Nonnestraat: partijlokaal 

LOSSE MEDEWERKERS 
Schoonbroek leeft 

MARKETING 
Schoonbroek leeft 

MEDEWERKERSBEHEEER 
Schoonbroek leeft 

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Uw voorzitter 

DAG 
SCHOONBROEK 

WIJ VERWELKOMEN U VAN HARTE OP 11 MEI 
VANAF 13u30 TE KERKPLEIN SCHOONBROEK 

Redactieadres: 
Partijlokaal 

Nonnestraat 
2471 Schumbroek 

www.schoonbroekleeft.be 
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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


