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Michel Lambrechts houdt volkscafé op
50ste verjaardag net 25 jaar open
Uitbater Neptunus viert vrijdag dubbel feest
09/11/2017 om 02:00 door Jan Boey

Linda Verschueren met haar man, feestvarken Michel Lambrechts die al 25 jaar goedlachs
achter de tapkraan van café Neptunus staat. Foto: jan boey
Willebroek -

In Café Neptunus in de Dr. Persoonslaan staat Michel Lambrechts morgen exact 25 jaar
achter de tapkraan. Op dezelfde dag viert hij zijn 50ste verjaardag. Vanaf 19u is het dus tijd
voor een stevig feestje.
Neptunus is tot een van de oudste cafés van Willebroek die nog onder de oorspronkelijke
naam bekend zijn. “Eigenlijk weten we niet precies wanneer dit café is ontstaan, maar in de
jaren vijftig was het er al”, zegt uitbater Michel Lambrechts. “Ik heb het overgenomen in
1992. Neptunus is sindsdien nog meer een volkscafé waar jong en oud zich thuisvoelt, waar je
rustig een babbeltje kan doen of een kaartje kan leggen. Dat laatste is wel wat geminderd. Ik
heb enkel ’s morgens nog een tafel die komt pandoeren. De jeugd kent dat niet meer.”
Als Michel ’s morgens zegt, dan mag u dat letterlijk nemen. De vroege vogel staat elke dag
om 4.30u op om het café te poetsen.
“Neptunus opent de deuren al om 8u. Toen ik het overnam, was dat nog 9u”, vertelt hij. “Ik
heb het openingsuur bewust vervroegd en – raar maar waar – inmiddels zijn er nog enkele
Willebroekse horecazaken die vroeger starten. ’s Avonds zijn we wel op tijd dicht. Om 18.30u
worden de laatste pinten getapt en om 19u zet ik iedereen met de glimlach aan de deur.”
Prins Carnaval
Carnaval en jaarmarkt zijn de jaarlijkse hoogtepunten. “We liggen net uit de loop van de
mensen als er in het centrum wat te doen is, maar met carnaval is het hier altijd feest. Ik ben
in 2012 zelf nog Prins Carnaval van Willebroek geweest, mijn dochter Laura was
Jeugdkeizerin in 2015 en mijn moeder Simonne Otto was Prins Carnaval in 2003. Verder
hebben in al die jaren nog vier anderen het met de steun van Neptunus tot Prins geschopt.”
De uitbater zou zijn café niet kunnen missen. “Ik zou niet weten wat ik anders moet doen”,
klinkt het. “Goede klanten komen altijd terug. Zij zijn voor mij zelfs meer dan familie. De
eigenschappen van een goede cafébaas? Horen, zien en zwijgen, vriendelijk zijn en klanten
helpen waar het kan. Ik onthoud ook heel goed namen zodat mensen zich snel op hun gemak
voelen, ook buiten het café”, vertelt Michel.
Braadworsten en hamburgers
Echtgenote Linda Verschueren, die voltijds elders werkt, beaamt. “Michels leven staat in het
teken van het café. Ik moet soms zijn ‘geheimen’ vernemen van de klanten, zo close is hij met
sommigen. Ik hoop dat, zolang het marcheert en de gezondheid het toelaat, hij het nog vele
jaren mag volhouden. Daarom geven we vrijdag een feestje zodat iedereen in de vreugde kan
delen.”
De pret begint om 19u in Café Neptunus. Er zijn braadworsten, hamburgers en een stevige
streep muziek voorzien.

