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Sam (80) en Lisette (77) ruilen ’t Park voor 

New Cambrinus: “Half Mechelen heeft hier 

gewerkt, zelfs de burgemeester” 

Mechelen/BlaasveldHet Vrijbroekpark in Mechelen neemt zaterdag muzikaal afscheid van 

Sam De Graeve (80) en Lisette Mertens (77), die liefst 47 jaar brasserie ’t Park runnen. De 

uitbaters zeggen echter geen vaarwel, maar beginnen in Blaasveld ondanks hun leeftijd 

gewoon met iets nieuws. Zelf vinden ze dat absoluut niet bijzonder. “Als wij drie dagen niks 

doen, lopen we de muren op.” 
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’t Park, gelegen vlak bij de hoofdingang van het groendomein, sluit eind november de deuren 

voor een renovatie. De taverne is immers verouderd en kampt met grondverzakkingen en de 

provincie wil het in de oude glorie van Expo 1935 herstellen. 

Je zou dan denken dat de uitbaters met pensioen gaan, maar dan ken je Sam en Lisette niet. Ze 

beginnen gewoon opnieuw. “De meeste mensen verklaren ons zot”, lacht Lisette. “Ze maken 

daar zo’n spel van, maar je bent zo oud als je je voelt”, relativeert Sam. 
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“We hebben er veel gezien die na heel intensief werken zoals wij gingen genieten van hun 

pensioen. Een halfjaar later waren ze dood. Als wij drie dagen niks doen, lopen we de muren 

op”, vervolgt hij. 

Burgemeester 

Over twee weken trekken ze de deuren van ’t Park definitief achter zich dicht. En ook al 

hadden ze dan graag ’t Park voortgezet, ze vertrekken zonder rancune. Meer nog: ze bedanken 

de medewerkers van het park en de deputatie voor de prima samenwerking van de voorbije 

decennia. 
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Ze hebben er dan ook iets moois opgebouwd. Terwijl ze er in het begin enkel waren voor de 

tennis- en hockeyclubs, moeten ze nu elke week klanten weigeren. Elke dag weten Sam en 

zijn zoon Yves nieuwe gerechten en smaken op tafel te toveren. 

“Weet je trouwens dat half Mechelen bij ons heeft gewerkt? Menig horecaondernemer zette 

hier zijn eerste stappen, zoals Danny Vanderschueren van Silo’s. Zelfs burgemeester 

Alexander Vandersmissen heeft hier gewerkt, als jobstudent.” 

  

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/224073365/
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/224073365/
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/224073365/


Glaswerk 

Maar ook letterlijk werd er gebouwd. Sam zette de veranda eigenhandig en ook al het kleurige 

glaswerk, de lichtarmaturen en beeldhouwwerk zijn van zijn hand. “Bij ons thuis 

restaureerden we kerken”, verklaart hij. “We nemen zoveel als mogelijk mee.” 

Ze hopen New Cambrinus, dat ze zullen omdopen tot ’t Park van Cambrinus, half januari te 

kunnen openen. Nu wordt de horecazaak op het kerkplein op de Mechelsesteenweg nog 

uitgebaat door Mireille en Andre. Zij nemen op 5 december afscheid na dertien jaar. 
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Sam en Lisette willen er hetzelfde doen als in ’t Park. Dat betekent dat de frituur verdwijnt. 

“Er is wel een verschil: hier hebben we de honden dertig jaar verwend met koekjes. Dat 

kunnen we daar niet doen”, lacht Lisette. 

Het restaurant zal er dagelijks geopend zijn vanaf 11.30 uur, uitgezonderd op sluitingsdagen 

maandag en dinsdag. “Daar willen we nog enkele jaartjes creatief blijven en doen wat we 

altijd hebben gedaan. Een beetje werken en de mensen ontvangen”, aldus Sam. 
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Muziek 

Dat het Vrijbroekpark hen zaterdag met muziek uitzwaait, is overigens geen toeval. “De rode 

draad in ‘t Park is altijd muziek geweest. De gekke avonden waarop honderden klanten zich te 

pletter amuseerden en ‘Het slavenkoor van Nabucco’ zongen… Of de Jazzfeesten die we 

organiseerden”, blikt Sam terug. 

Wie zaterdag komt optreden, blijft een verrassing, maar iedereen is welkom om om 20 uur 

mee te genieten en de twee monumenten uit te zwaaien. Het concert is gratis, inschrijven niet 

nodig. 
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