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Quincy Mariën zet brasserie Lambik weer op de kaart na faillissement en uitbaterswissel Dealers wilden

“Het authentieke karakter
is bewaard gebleven”

drugs verkopen
aan politie
Bij de heropening van de terrassen merkte de Antwerpse politie
afgelopen weekend helaas ook
hoe enkele personen open en
bloot drugs gebruikten op straat.
Tijdens toezicht in burger werd
de politie zelfs aangesproken met
de vraag of ze drugs wilden kopen.
Het
wijkondersteuningsteam
van de regio West hield anoniem
toezicht in de omgeving van het
Mechelseplein. Het plein zat zaterdag afgeladen vol, met lange
wachtrijen als gevolg. Er werd
blijkbaar niet alleen alcohol genuttigd, maar er werden ook
drugs in het openbaar gebruikt.
Drie personen kregen een boete
omdat ze open en bloot cocaïne
gebruikten op straat. “Tijdens het
toezicht werden twee politiemensen aangesproken door twee minderjarigen met de vraag of ze
daar hadden afgesproken. Omdat
dat een gekende techniek is van
drugsdealers om hun klanten te
identificeren, werden ze gecontroleerd”, vertelt woordvoerder
Willem Migom van de Antwerpse
politie. De twee bleken in het bezit van 32 zakjes cocaïne. De
drugs werden in beslag genomen,
net als de bromfiets waarmee ze
zich verplaatsten. De twee 16-jarigen werden voorgeleid bij de
jeugdrechter. (jtp)

Quincy Mariën (22 jaar) kon afgelopen weekend eindelijk van start in brasserie Lambik, dat nu een overdekt, winddicht terras heeft.
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Sinds het faillissement in augustus van de oude brasserie Lambik
- met een uitbater die effectief
een beetje op de Suske & Wiskestripheld leek - heeft het in de
zaak intern wat gerommeld. Daarom vond de échte vuurdoop van
de zaak pas dit weekend plaats.
Een nieuwe kandidaat-uitbater
zag de bruine brasserie bij de
overname in de zomer van vorig
jaar meer als een klasserestaurant
en deed de nodige renovaties, zoals de aanleg van een inpandig
terras. Maar vergunningsproblemen rond het terras dwarsboomden de geplande opening. En intussen staat er weer iemand anders aan het roer.
Quincy Mariën (22 jaar) wil er
alleszins al haar krachten tegen-

aan smijten. Zij kent de laatste
uitbater en toen die liet weten dat
hij het allemaal niet meer zag zitten, was ze er als de kippen bij om
de zaak over te nemen.
“Hij is eigenlijk kok en doet dat
liever. Plus, hij heeft echt zijn
start gemist in het najaar toen alle
terrassen tijdens de coronaluwe
periode even weer open mochten,
terwijl hij in die periode zijn terras moest afbreken en daarna
weer opbouwen.”
“Maar mijn grote droom kwam
wél uit, toen hij me vroeg de zaak
over te nemen. Ik heb aan de hotelschool gestudeerd en wilde altijd al een brasserie openen.”

Vuurdoop
Quincy stond zaterdag voor haar
échte grote vuurdoop.

“ We hebben een luifel en het terras op het hoekje van de Lange
Leemstraat en de Van Breestraat
is beschut tegen de wind. Het was
nog geen overrompeling, maar ik
ben al heel blij dat we weer wat
perspectief hebben. Al bij al ben
ik heel tevreden met onze start.”
Momenteel kan Quincy aan zestien mensen een tafeltje geven,
dus werkt ze voorlopig met een
terraskaart. “Die is wat kleinschaliger zodat we alles vers kunnen
blijven aanbieden.” Maar als de
horeca weer helemaal op volle
toeren kan draaien, zal ze er klaar
voor zijn. Een gloednieuwe kaart
met dagschotels en Belgische
klassiekers als steak tartaar,
stoofvlees, zeetong, balletjes in
tomatensaus moet de brasserie de
uitstraling van weleer geven.

Maar er zal ook ruimte zijn voor
af en toe wat gekkere dingen zoals gamba’s à volonté.”

Lambik
Ondanks de opfrissing van de
zaak, met onder meer een andere
toog, is het toch nog altijd de authenticiteit van de zaak die Quincy aanspreekt.
“Die grote bollen boven de toog
zijn uniek, echt imposant. De link
met stripfiguur Lambik is wel iets
minder prominent dan voorheen.
Zo zijn alle stripcovers boven de
toog weg. Maar er hangt nog wel
een groot kader met zijn portret,
én hij staat ook nog op de kaart.
En boven de witte muur van de
toiletten wil ik nog een mooie tekening laten maken.”
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ANTWERPEN-KIEL
Twee fietsers
zwaargewond
Twee fietsers (33 en 27 jaar) zijn
zondagavond zwaargewond naar
het ziekenhuis gebracht na een
ongeval op de Kolonel Silvertopstraat. Een bestuurder wilde er de
Ring opdraaien en reed daarbij de
fietsers aan.
“Volgens een van de slachtoffers
reed de wagen met een hoge snelheid en vertraagde hij niet om af
te slaan”, zegt de Antwerpse politie.
De bestuurder van de wagen kon
de politie geen geldig rijbewijs
voorleggen. “Hij beweerde dat het
document thuis lag, maar na een
controle bleek de man niet over
een geldig rijbewijs te beschikken. Hij zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden”,
aldus nog de politie. (jtp)

Zet je afval altijd op dezelfde dag buiten,
ook op een feestdag zoals 13 mei!
Bekijk wanneer je afval mag buitenzetten op de
Recycle! App of op Antwerpen.be/ophaalkalender

