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Deel

Foto Aerts Cafébaas Michel Lambrechts vierde zijn 50ste verjaardag met zijn vrouw
Linda en zijn klanten.
Willebroek In café Neptunus in Willebroek is het dubbel feest. Cafébaas Michel
Lambrechts viert zijn 50ste verjaardag en meteen ook een kwarteeuw achter de
tapkraan. “De klanten zijn mijn vrienden, het café is onze living”, reageert
Lambrechts.
“Ik draaide al enkele jaren mee in de horeca toen ik op mijn 25ste de kans kreeg café
Neptunus - een van de oudste cafés van Willebroek - over te nemen. Dat lukte me op die
jonge leeftijd enkel dankzij de steun van mijn ouders. Zij stonden mee borg en werkten de
eerste jaren ook mee in de zaak”, zegt Lambrechts.
”Het vaste publiek van café Neptunus was in die tijd 70 tot 90 jaar, ik heb als jonge snaak

toch wat mijn draai moeten zoeken. Maar ik genoot ervan op eigen benen te staan en hard te
werken. De openingsuren van mijn voorganger heb ik min of meer behouden. Elke dag gaat
het café om 8 uur open - vroeger was dat 9 uur - en de laatste pint tap ik om 18.30. Om 19 uur
gaat de deur dicht en zit de werkdag erop. Zondag is onze vaste sluitingsdag, tegen de regels
van de horeca in. Ik heb die beslissing genomen toen mijn vrouw zwanger was. Ons
gezinsleven verdient ook de nodige aandacht. Het is een riskante keuze geweest, maar de
klanten houden er rekening mee. Niemand blijft laat hangen en de stamgasten staan ’s
morgens vaak al om 8 uur te wachten om hun eerste koffie te drinken, een rondje te kaarten of
de krant te lezen.”

Wakker om 4u30
“Ik sta om 4.30 uur op om het café te poetsen, de drank bij te vullen, naar de krantenwinkel te
gaan en zelf ook eerst de krant te lezen. Dat laatste hoort er ook bij: als cafébaas moet je op de
hoogte zijn van al het nieuws. Vooral de sportbladzijden lees ik heel aandachtig”, gaat Michel
verder. “Neptunus is nog een volkscafé, zonder afstand of streken. Ik ken alle klanten bij
naam en we vertellen elkaar over onze problemen. Als iemand hulp nodig heeft, proberen we
te helpen waar we kunnen.”

Tussen vrienden
Ondanks de lange dagen zou Michel zijn café niet kunnen missen. “Ik weet niet wat ik anders
zou moeten doen. Eigenlijk bedien ik geen klanten, maar zit ik een hele dag tussen mijn
vrienden. Zolang de zaken blijven draaien en mijn gezin gezond blijft, blijf ik achter de toog
staan.” (EDT)

