
 

Sam en Lisette (links op de eerste rij) werden verrast met een jazzoptreden.  — © Stijn Van 

de Sande 

Sam (80) en Lisette (77) nemen na 47 jaar 

afscheid van brasserie in Vrijbroekpark: 

“Maar we starten een nieuwe zaak in 

Blaasveld” 

Mechelen, Blaasveld -  

In het Vrijbroekpark in Mechelen werd zaterdagavond muzikaal afscheid genomen van Sam 

(80) en Lisette (77), de uitbaters van brasserie ’t Park. Om hen te bedanken voor 47 jaar 

trouwe dienst in de horecazaak, werden ze verrast met een jazzoptreden. Stoppen doet het 

koppel echter niet. Begin volgend jaar openen ze een nieuwe zaak in Blaasveld (Willebroek). 

Stijn Van de Sande 

Zondag 20 november 2022 om 09:44 

Het einde van een tijdperk komt steeds dichterbij. Eind deze maand valt het doek over 

brasserie ’t Park in het Vrijbroekpark. De voorbije 47 jaar baatten Sam De Graeve en Lisette 

Mertens de zaak met veel liefde uit, maar er werd vanuit de provincie Antwerpen beslist om 

de overeenkomst met het koppel niet te verlengen. De provincie wil de brasserie namelijk 



grondig verbouwen. In het voorjaar van 2024 moet er dan een nieuwe kleinschalige 

horecazaak openen.  

“We begrijpen de keuze van het provinciebestuur”, zeggen Sam en Lisette, die geen rancune 

voelen over de beslissing. “Natuurlijk waren we hier graag nog enkele jaren gebleven, maar 

het gebouw is effectief op. Het is volledig versleten. We hebben de voorbije jaren regelmatig 

zelf verbouwingswerken laten uitvoeren en de provincie heeft ons altijd heel goed geholpen. 

We hadden een goede samenwerking, maar een grondige renovatie dringt zich nu echt wel op. 

Je moet ook aan de veiligheid denken.” 

 

Sam en Lisette in de zaak die ze bijna 50 jaar uitbaatten. — © Dirk Vertommen 

Na 47 jaar komt er dus een einde aan brasserie ’t Park, maar dat wil niet zeggen dat de twee 

kranige horecaondernemers stil gaan zitten. “We openen een nieuwe zaak in het dorpscentrum 

van Blaasveld (Willebroek)”, zeggen ze. “We hebben lang gezocht naar een geschikt pand, 

maar stootten uiteindelijk op een voormalig restaurant op de Mechelsesteenweg 131, recht 

tegenover de kerk. Wanneer we precies kunnen openen, weten we nog niet. Dat hangt af van 

hoe de verhuizing loopt en hoe snel we ons kunnen inwerken. Maar we mikken op half 

januari.” 

  



Zelfde concept 

Vaste klanten zullen in de nieuwe zaak alvast heel wat herkennen. “Een deel van het 

personeel verhuist mee en zelfs de naam behouden we”, zeggen Sam en Lisette. “Vlak bij de 

zaak ligt namelijk ook een park. Ook het concept blijft behouden. We willen lekker eten 

aanbieden aan een betaalbare prijs. De specialiteiten, zoals paling in ’t groen en mosselen, 

zullen zeker op de kaart blijven staan. We hebben een dubbel gevoel. Het is moeilijk om het 

Vrijbroekpark achter te laten, maar we kijken ernaar uit om in Blaasveld te kunnen beginnen.” 

 

Na 47 jaar sluiten Sam en Lisette de deuren van brasserie ’t Park. — © Stijn Van de Sande 

Om hen te bedanken voor hun decennialange inzet, bedankte het Vrijbroekpark Sam en 

Lisette zaterdagavond met een jazzoptreden. Ze kregen ook enkele attenties, zoals een 

Vrijbroekpark-biertje en een pot honing van de imkers van het park. “Sam en Lisette hebben 

zich 47 jaar lang met hart en ziel ingezet voor de zaak”, zegt Barbara Pardon van het 

Vrijbroekpark. “We wilden hen dan ook op een gepaste manier bedanken. Omdat Sam in het 

verleden nog grote jazzfestivals organiseerde, leek het ons leuk om hem op deze manier te 

verrassen.” (svds) 

 


