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André Verbelen en Mireille Verlinden stoppen met hun restaurant New Cambrinus in 

Blaasveld © David Legreve  

Mireille en André nemen afscheid van 

Restaurant New Cambrinus: “Gaan samen 

voor nieuw leven in Spanje” 

Willebroek13 jaar lang stonden ze samen in de zaal en keuken van Restaurant New 

Cambrinus in Blaasveld (Willebroek), maar op zondag 4 december nemen Mireille Verlinden 

(53) en André Verbelen (55) definitief afscheid van hun klanten en zaak. “We gaan samen 

onze grote droom realiseren: we verhuizen naar Spanje, en starten daar een klein 

restaurantje.” 

Els Dalemans 25-11-22, 14:56  

“We leerden elkaar 15 jaar geleden kennen, en toen we dit pand te koop zagen staan besloten 

we de sprong te wagen om hier samen een zaak uit te bouwen. Cambrinus was oorspronkelijk 

een café, waar later een frituur werd bijgebouwd, en zo groeide ook het café uit tot eethuis. 

Wij doopten het geheel om tot ‘Restaurant New Cambrinus’, mét behoud van de frituur. We 

verhuisden naar het appartement boven de zaak, en namen het interieur beneden flink onder 

handen. André is chef-kok van opleiding, Mireille leerde al doende de knepen van het vak. En 

zo brachten we de voorbije jaren samen heel hard werkend door.” 

https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224467515/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224467515/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224467515/


Continue aan het knokken 

“Een horecazaak runnen wordt onderschat, en wij combineerden met de uitbating van het 

frituur en restaurant eigenlijk twee jobs. Door boven de zaak te wonen, was er niet voldoende 

afstand tussen werk en privé, en we sukkelden ook allebei al met onze gezondheid. Goed en 

voldoende personeel vinden was de volgende uitdaging, en toen kwam Covid-19… Ons 

frituur mocht gelukkig open blijven, en dat is onze redding geweest. Maar met de coronacrisis 

achter de rug, was de energiecrisis alweer daar. Ondertussen werden en worden de prijzen van 

alle grondstoffen alsmaar duurder, er lijkt maar geen einde te komen aan alle uitdagingen. We 

hadden meer en meer het gevoel dat we niet meer gewoon aan het werken waren, maar 

continue aan het knokken zijn.” 

 
 

Sam De Graeve en Lisette Mertens nemen na 47 jaar afscheid van ’t Park in het Vrijbroekpark 

in Mechelen en starten een nieuw restaurant in New Cambrinus in Blaasveld. © Wannes 

Vansina  

“Om af en toe te kunnen vluchten van die drukte, kochten we jaren geleden al een huis in 

Spanje. Al snel werd die stek onze tweede thuis: we maakten er vrienden, leerden de taal… en 

daar is ook onze nieuwe droom gegroeid. We gaan definitief verhuizen naar de zon, en een 

restaurantje openen in een rustig dorp. We kiezen heel bewust voor een kleiner exemplaar, om 

het werk beheersbaar te houden. Onze liefde voor de horeca is nog altijd even groot, maar we 

willen onszelf niet meer volledig verliezen in ons werk. We kiezen voluit voor een heel ander 

leven.” 

 

https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224073364/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224073364/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224073364/


Gezond zenuwachtig 

“We zijn ook gezond zenuwachtig, omdat we in Spanje nog heel wat dingen moeten leren en 

uitzoeken. En natuurlijk gaan we hier in Willebroek mensen missen. Heel wat klanten werden 

door de jaren heen vrienden, enkelen hebben al beloofd om ons in Spanje te komen opzoeken. 

We raakten ondertussen ook bevriend met Sam De Graeve (80) en Lisette Mertens (77), die 

onze zaak zullen overnemen. Zij runden maar liefst 47 jaar brasserie ’t Park in Mechelen, en 

we gaan regelmatig bij elkaar eten. Zij zullen onze zaak omdopen tot ’t Park van Cambrinus, 

we zijn maar wat blij dat ook nu weer een stukje van de naam behouden blijft.” 

 
 

André Verbelen en Mireille Verlinden stoppen met hun restaurant New Cambrinus in 

Blaasveld © David Legreve 

https://www.hln.be/mechelen/sam-80-en-lisette-77-ruilen-t-park-voor-new-cambrinus-half-mechelen-heeft-hier-gewerkt-zelfs-de-burgemeester~abecbc1c/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224467516/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224467516/
https://www.hln.be/willebroek/mireille-en-andre-nemen-afscheid-van-restaurant-new-cambrinus-gaan-samen-voor-nieuw-leven-in-spanje~a3cd474a/224467516/

