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WATERPOMPEN &
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Geachte lezer

Met enige trots stellen we u voor “ Stadsgids van De Wereldstad”.
Dit duurde 26 jaar, maar daar krijgt u dan ook kwaliteit voor. 
Verdwalen in Schoonbroek behoort vanaf nu tot het verleden. De 
grote vragen omtrent het ontstaan, krijgen hier een antwoord. 
Kortom een gids voor de meerwaardezoeker.
Op 12 mei aanstaande kan u in première deze gids komen 
proefdraaien.
U bent van harte welkom op het  kerkplein vanaf 13u30.
Het einde is voorzien omstreeks 24u.
Indien de terugweg naar huis stroever verloopt dan verhoopt, kan 
dit niet aan de stadsgids toegewezen worden.

Met de meest hoogachting.
Het onderzoeksteam van De Wereldstad

“ De voorstelling van “Een stadsgids van de Wereldstad” valt samen met 
Schoonbroek leeft. Dit berust op toeval, er is geen enkele belangenvermenging 
met dit evenement.”

HIER kan je met  betalen!
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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

Kelderbeemd 13a 2470 Retie
014 38 85 82 0474 90 65 22

www.auto-cyriel.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
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Onze stadsgids is nog 
maar net uit of we zijn al 
toe aan een update.  Dat 
er in Schoonbroek grote 
veranderingen op til zijn, 
is ondertussen door de 

meesten geweten. Tijdens één van de volksvergaderingen zijn er 
plannen getoond welke wegen eigenlijk niet de meest makkelijke zijn 
om te bewandelen, laat staan fietsen / lopen. 
De Beekstraat blijkt aan al deze criteria te voldoen. Het voorstel de 
Beekstraat te voorzien van een laagje fluisterasfalt, werd direct met 
een berg argumenten van tafel geveegd. Het idee om fluisterasfalt te 
leggen naast de toekomstige flats bedoelt voor oudere mensen die 
vaak al gehoorproblemen hebben, leek toch een beetje absurd.  U 
ziet het al aankomen, er is die avond zwaar gepalaverd over de pro’s 
en contra’s van de meest gangbare verhardingen. (Onze excuses om 
het woord gangbaar en Beekstraat in één zin te gebruiken)
Alle realistische voorstellen werden op de één of andere manier 
toch geboycot. Na wat onderzoek is gebleken dat de Beekstraat 
gespreksonderwerp nummer 1 is bij die bende gele/groene en blauwe 
fietsfanaten die elke zondag onze straten onveilig maken.  Met een 
mogelijke heraanleg nemen we hen die ellenlange discussies af hoe 
je best de Beekstraat doorkomt: op de rand van de weg, door het 
midden, halverwege overschakelen, op binnenblad 32 in combinatie 
met ne valsen 8 of toch gewoon maar en bloc ne koffiemolen draaien.
We vonden het ook al vrij bizar dat er verdacht veel bijstand was 
op het voorstel om de hellingsgraad van de beekstraat naar 15% te 
halen en de Goriënberg te voorzien van een verharde afdaling met 4 
haarspeldbochten.
U ziet, hierover is het laatste nog niet gezegd.  Wij hopen alleen dat 
de gemiddelde Schoonbroekenaar zich niet laat beïnvloeden door de 
zware wielerlobby die op zondagmiddag steeds het volledige terras 
inpikt zodat ge zelf met 35 graden binnen aan den toog  zit weg te 
smelten met uwen half gekookte ice tea.

BEEKSTRAAT

SCHOONBROEK
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INFO@DREDI.BE  |  WWW.DREDI.BE

Ben
0498 49 49 10

Steven
0497 76 24 57

BINNENDEUREN | MAATKASTEN | AFKASTINGEN
SCHUIFDEUREN |GLAZEN DEUREN

HOUTEN VLOEREN | ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ 
& VEEL MEER...
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www.bato.be

BOUWMATERIALEN
GYPROC - ISOLATIE

Berg 10
2470 Retie

014 38 80 68
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In de plaatselijke taal: “ 
Den ove-pad , den Oven-
a-er” Belangrijk is om 
de dubbele K niet uit te 
spreken. 
Den Overpad is 
vermoedelijk een tikfout bij 
het kadaster en moet zijn, 
den Ove-pad. Hoe de naam 
precies ontstaan is, is niet 
zeker. Volgens enkelingen 

komt dit door de plaatselijke bakker. Wanneer het brood 
in de oven bijna klaar was verspreidde dit een honger 
stimulerende geur over het dorpsplein. Dus de geur van 
vers brood uit ‘den ove’. Als dat bepalend was voor de 
naamkeuze, had men wellicht gekozen voor bakkerspad, 
broodweg… of iets in die aard.
Een andere verklaring houdt meer steek. In de geschiedenis 
werd er kermis gevierd op de hoek van de Ovenakker en 
de Hesstraat. Wel is er op die plaats ooit een slip gevonden 

in de brandnetels. Hoe die slip daar is terecht gekomen was lang een 
raadsel. Een rondvraag bij de nog overlevenden gaf een glimlach, 
fonkelende ogen en de uitspraak “der zal er wel ie-jen meeij derre 
ove hemme bloewet geleege”. Die uitspraak is door onze archeoloog 
opgenomen op band en voorgelegd aan een taalkundige. Ook deze tast 
helaas in het duister. Na uitbundig sporen- en buurtonderzoek, tonen de 
bewijzen dat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden richting ‘den Ove-
pad’.  Of deze gebeurtenis invloed heeft gehad op de toekenning van 
de straatnaam, dat wordt verder onderzocht. 

DEN OVERPAD

SCHOONBROEK

Poorten
Bijgebouwen

Terrasoverkappingen
Maatwerk

www.meeus-houtconstructies.be
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meeus
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In de plaatselijke taal, 
meerdere uitspraken 
mogelijk:
 “Kerkplaain, De Mèt, ’ 
t Plè-inje, ‘t Centrum van ’t 
dorp. 

Waar de meeste dorpscentra worden doorkruist door een provincieweg 
en bezaaid met vervelende winkels waar tonnen Japanse toeristen op 
afkomen, spreken we hier in Schoonbroek nog van een authentieke 
dorpskern. Het is hier geen parking of een weide, maar uniek zoals we 
zijn, is dit een combinatie van beide.
Volgens de oude grotschilderingen die in ‘wijlen’ de grot 
van de kleuterschool zijn teruggevonden, blijkt dat het 
kerkplein vroeger bezet was door wild(e) paard(en). Ons 
bronnenonderzoek bracht ons bij de aannemer die destijds 
de renovatie en klinkerwerken uitvoerde. Sinds die heraanleg 
werd de man werk onbekwaam verklaard. Oorzaak, het te veel inademen 
van de giftige dampen, komende van de tonnen paardenmest die hij 
heeft moeten afvoeren.
Ook in de grot was te zien dat er ooit een bankfiliaal, een bedrijvige 
winkel en een telefooncel onze dorpskern bezette. Het bewijs dat er 
vroeger wel degelijk  bedrijvigheid in de dorpskern is geweest.
Nu is er wel wat veranderd, maar één keer per jaar, de periode van de 
ijsheiligen, verzamelen alle dorpelingen zich opnieuw op dit plein. Die 
bijeenkomst eindigt steeds met een dansfestijn en een overconsumptie 
aan alcohol.  Dat overmatig alcoholgebruik noemt men in het plaatselijke 
dialect: “ Zooipen lèk pjeiren”.  Dit refereert dan vermoedelijk naar het 
herdenken van de verzamelplaats voor paarden in onze dorpskern.

KERKPLEIN

SCHOONBROEK
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sanitaire installatie - verwarming
woningventilatie - zonneboilers

warmtepompen 

NIEUWBOUW & VERBOUWING, OOK BADKAMERRENOVATIES

Loodts bvba
Mariëndal 17 - B-2400 Mol - T. 014 37 11 39

info@verwarmingloodts.be - www.verwarmingloodts.be
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Davy Nuyts                                                             BE 0704 875 541 
Hoekstraat 16                                                            0485/ 082751 
2470 Retie                              davynuytselektriciteitswerken@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

Kinschot 9 - 2470 Retie 
Tel: 014 45 42 41

info@wens-dausy.be
www.wens-dausy.be

Algemeen bouwbedrijf 
Private en openbare werken
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Spreek uit; Kûte-
pasteraistroat of Lange-
pasteraistroat. 
Tijdens het bestuderen 
van de documenten op 
het kadaster viel ons oog 
op de Korte en de Lange 
pastorijstraat. Vanwaar 
komt die naam kort en 
lang? Waarom is welk deel 
van die pastorijstraat zo 
benoemd. Dit vraagt om 

een onderzoek met tastbare bewijzen. Zo geschiedde en is men op 
een dag gewapend met wandelschoen, potlood en papier ten velde 
getrokken. Het deel pastorijstraat is duidelijk aangezien den hof van 
de pastoor tegen die straat ligt.  Maar wat met dat korte en lange 
deel. Korte en Lange pastorijstraat zijn elk 132 stappen, gemeten 
vanaf hun snijpunten tot aan de Hofstraat. Er werd gespeculeerd dat 
er destijds verkeerd is gemeten. De boekhouding van de gemeente 
spreekt dit tegen. Er werden voor beide straten evenveel klinkers 
voorzien en betaald. Sommige Individuen beweren dat het met de 
factor tijd te maken heeft en dat het Gemeentepersoneel trager zou 
gewerkt hebben aan de Lange. Niet volgens insiders, wie durft zoiets 
ook maar te denken.
Dan maar een buurtonderzoek. In de lange Pastorijstraat werd 
er geïnsinueerd dat de mannen in de Korte Pastorijstraat anders 
geschapen zijn dan de mannen in de Lange pastorijstraat. Dit werd 
met klem ontkent door de mannen van de Korte Pastorijstraat. Toen 
deze vraag bij de vrouwen werd geponeerd, hielden zij  de lippen stijf 
op elkaar. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de gemiddelde 
lichaamslengte, helaas, ook dit bracht geen soelaas. Er is nu een 
aanvraag ingediend om met opgravingen te starten. Zoals u weet moet 
deze aanvraag langs meerdere departementen voor dat de eerste 
‘schup’ mag gezet worden. Intussen zitten we niet stil. De urinoirs op 
het kerkplein worden op 12 mei sterk geobserveerd. Voornamelijk 
als de mannen van de Korte en de Lange 
Pastorijstraat hun gevoeg doen. Is het niet om een 
begin van rivaliteit in de kiem te smoren, dan wel 
om ons onderzoek in de lengte te verifiëren. De 
vouwmeter ligt klaar in de jetonnekes kraam en 
dient droog terug gebracht te worden.

KORTE PASTORIJ

SCHOONBROEK

STRAAT

LANGE PASTORIJ

SCHOONBROEK

STRAAT
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Pijnenborg Tinny  
Hoogakkers 6 • 2470 Retie

Tel. 0486 88 58 45
www.ti-ret.be • ti-ret@telenet.be

herstellingen en retouches
naaibenodigdheden

handwerkbenodigdheden
sokkenwol

nylon kousen
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14 - 17
18 - 21

09 - 18

09 - 18

09 - 18

09 - 17

09 - 17
18 - 21

DE VALKEN 56/1
2370 ARENDONK

014 67 04 07

FIETSENENC.BE

FIETSEN EN HERSTELLINGEN 

+32 3 254 09 09
info@vanmoer.com
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Nog wa archeologisch niefs
Er zijn zeker twee eeuwen oude mysteries die ons dorpje in de ban 
houden. Zoals: wat hebben ze proberen te begraven met een nieuw 
pelleke asfalt over een nog zo goed als nieuwe Provinciebaan? Of wie 
is er destijds op zijn / haars kin geschoten en is dat het ontstaan van 
de naam Kinschot?  U krijgt geen sluitend antwoord, wel onderbouwde 
speculaties en theorieën.
Als eerste de doofpot operatie die ons al maanden in de ban 
heeft gehouden. De nieuwe asfaltering van de Provincie baan. Als 
onderzoeksteam hebben we 2  pistes die we kunnen bewandelen. 
De eerste en meest logische piste, is het vermoeden, dat na de 
vernieuwing van de provincie baan, nu ook de Schoonbroekse ringweg 
doorgetrokken wordt. Bijkomend zullen enkele straten, waaronder 
de Hofstraat, Hoekstraat een een deel van de Schoolstraat, van naam 
veranderen tot Ringlaan. Er wordt dan ook een snelheidsbeperking van 
70km/h opgelegd.
De tweede piste is dat er bij de vernieuwing van de E34  betaald werd 
voor de gehele lengte, dus ook voor het stuk van Oud Turnhout tot en 
met de Nederlandse grens. Echter bij aanvang van het laatste deel stuitte 
men op juridische problemen. 
Bij nader onderzoek bleek dat de overgang van “het in perfecte staat 
zijnde Nederlandse wegdek naar het in dramatische staat verkerende 
Belgische wegdek” op de lijst van UNESCO’s werelderfgoed staat. 
Er is toen last minute beslist om de overschot aan asfalt, snel over de 
provinciebaan te leggen.
Het tweede mysterie gaat over de naam Kinschot. Al jaren loopt de 
discussie waar de oorsprong ervan ligt. Volgens ons staken de eerste 
geruchten, waarbij Kinschot vernoemd werd, de kop op in 1827. 
Bij stoffelijke resten van ‘Oudt Turnhoutsche ridders’, die gevonden 
zijn tijdens graafwerken op de domeinen van Padpid, werden telkens 
gebroken onderkaken vastgesteld. Deze lijken zijn ongeveer 150 jaar oud, 
wat overeen komt met de 2de onafhankelijkheidstrijd die Schoonbroek 
toen voerde. 
Op dezelfde site zijn logboeken teruggevonden waarin men spreekt over 
het feit dat de verzetslui als favoriete wapen de katapult gebruikten. Dat 
wapen werd met grote precisie op de onbeschermde onderkin gericht, 
met alle gevolgen van dien.
Of dit de ware oorsprong van Kinschot is zullen we echter nooit weten. 
Er zijn ook geruchten die spreken over “op een kin schieten”,  maar dit 
zou eerder op een vulgaire manier gebeurd zijn. Of we deze geruchten 
moeten geloven lijkt ons sterk, het gaat volgens ons eerder over pro-
Oudt Turnhoutsch propaganda.
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Garage Verwaest bvba
Hulselstraat 9
2470 Retie

TEL: +32 (0)14 37 72 69
FAX: +32 (0)14 37 24 34

gar-verwaest@skynet.be
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Veldenstraat 5b
2470 Retie
Tel:014/370552
info@ronnywens.be

SCHRIJNWERKERIJ
Ronny Wens bvba

Turnhoutsebaan 212
2460 Kasterlee
T: 014 85 01 62
F: 014 85 04 81

AUTO- INDUSTRIE- 
LANDBOUWONDERDELEN

DAMES - HEREN
KINDERKAPSELS

Enkel op afspraak
Maandag gesloten
Binnenheide 22
2360 Oud-Turnhout
014 45 00 36



26

Hoogstraat 10a | 2470 Retie
dennis@dnsbouwenadvies.be | +32 494 76 78 21

www.dnsbouwenadvies.be
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Skipiste

Het schoonbroek Leeft comité werd dit jaar enkele keren gecontacteerd 
door Manu en Michiel Beers. Deze organisatoren van een feestje in de 
schorre in Boom, hadden graag geweten hoe men dat in Schoonbroek 
aanpakt. Helaas voor deze jongens hebben we vriendelijk bedankt. 
We eisten geen firmawagen of een copyright op de ideeën van het 
comité. Enkel aanvaardbare tarieven voor eten en drinken plus gratis 
inkom. Dat was voor hen onoverkomelijk. Ze besloten dan maar hun 
feestje te organiseren zonder ons. Toegegeven, ze hadden wel wat 
volk, maar of de sfeer ook op het niveau van Schoonbroek geraakt, 
‘nog nie tot on os kniejen’.
De gebroeders Beers brachten ook een 
incognito bezoek aan onze kerststal. En of wij dit 
niet doorhadden? Kom, geef toe, 2 volwassen 
venten zonder kinderen en ne warme choco in 
de hand, dat is te doorzichtig. Helaas wisten 
we niet wat hun bedoeling was. Blijkt dat de 
mannen ook een winter editie van hun feestje 
gehouden hebben in Alpe d’huez.
Dit ruikt naar bedrijfsspionage en zoiets vraagt om een antwoord. 
We nodigen dus alle bezoekers van dat feestje in Schoonbroek uit. 
Zo kunnen ze aan den lijve ondervinden hoe het er eigenlijk wèl had 
moeten aan toe gaan!
Kort nadat dit boekje gedrukt is werd één van onze leden gecontacteerd 
door de burgemeester van Ischgl. Het was een slechte verbinding en 
wat er precies aan de hand is weten we nog niet. Volgens insiders  wil 
graag langs komen op 12 mei en overweegt men om onze aanpak te 
implementeren in hun skigebied. 
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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

 

BEHANG – VERF – GORDIJNEN
TAFELLINNEN – ZONWERING 

VELUX RAAMDECORATIE
LADDERS EN STEIGERS
    www.wensludo.be  
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0478 35 66 56               yule@telenet.be
      Yule Hermans Illustratie                 @yulesillustrations
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Geologische site op het kerkplein.

Lap, tis weer van da. Ze hebben de 
straat nog niet open liggen en ze 
leggen de werken weeral stil. 
Het zal je maar overkomen. En 
inderdaad, het kerkplein zal de dans 
niet ontspringen. 
Tijdens de voorbereidingen van de rioleringswerken die er zitten aan 
te komen, is men op préhistorische  vondsten gestoten die men echt 
niet verwacht had. Of we daar blij mee moeten zijn? De uitgevers 
van geschiedenis boeken en drukkers van atlassen wrijven al in hun 
handjes. Ik dacht zelfs dollartekens in hun ogen te zien. Wij zijn echter 
door het gemeentebestuur aangesteld om u de primeur te gunnen.
U zal geduld moeten uitoefenen tot 12 mei. Dan zal u live kunnen 
aanschouwen wat er aan de hand is. Let op, wegens contaminatiegevaar 
zijn fototoestellen, GSM’s met camera, alsook de camera obscura en 
de bijhorende schildersatributen, niet toegestaan binnen deze site. U 
weze gewaarschuwd.






