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De stad kan daar in principe niet
opruimen omdat het om een stuk
privéterrein gaat dat bij de voor-
malige Hayes Lemmerzfabriek
hoort. De eigenaar werd een paar
keer gecontacteerd, maar het ge-
raakte niet opgelost. Dus is er op
bevel van de burgemeester een
andere oplossing gevonden. Er
staan sinds vorige week dinsdag
herashekken rond de zone alsook
enkele mobiele camera’s van de
politie. Door dat bevel van de bur-
gemeester kan de dienst stadsrei-
niging daar ook het afval oprui-
men, op kosten van de eigenaar. 

Dat is evenwel een tijdelijke op-
lossing. In de toekomst zou de ei-

Van januari 2020 tot juli 2021
heeft de stad maar liefst 481 mel-
dingen over sluikstort aan de La-
geweg ontvangen. Dat zijn dus
vier of vijf meldingen per week.
Het is er dan ook vaak een illegale
vuilnisbelt, waar volle zakken af-
val, grote meubels en nog veel
meer koudweg gedumpt worden.

Hekken en cameratoezicht van de 
politie moeten een einde maken 
aan de stroom van sluikstort aan 
de Lageweg in Hoboken. Het is 
een tijdelijke oplossing van de 
stad. In principe moet de 
eigenaar van de grond voor een 
permanente oplossing zorgen.

Hekken en camera tegen 
sluikstort aan Lageweg 

HOBOKEN 

genaar permanente hekken moe-
ten plaatsen. Maar het is niet met-
een duidelijk wie die eigenaar is.
Daarover loopt nog een rechts-
zaak tussen de familie Dumarey
en de jonge vastgoedman Issam

Zizaoui. Advocaat Guy Van-
houcke, die de familie Dumarey
vertegenwoordigt, zegt dat hij ze-
ker is dat zijn cliënten de eige-
naars zijn. Hij geeft de boodschap
door. (anro)

De hekken zijn een tijdelijke oplossing. FOTO DIRK KERSTENS

BERCHEM 

Acht jaar had Rita De Meyer (65)
The Memories onder haar hoede.
Maar door corona moest ze nood-
gedwongen de handdoek in de
ring gooien. De compensaties van
de overheid waren niet langer vol-
doende om haar geliefde danscafé
naast de Sint-Willibrorduskerk in
de Heilig Hartstraat 14 in Ber-
chem open te houden. Met pijn in
het hart legde ze de boeken neer.
Er was een hele tijd overleg met
een potentiële overnemer, maar
die haakte uiteindelijk af. 

“Ja, de aankoopprijs lag erg
hoog”, zegt Thierry Blomme, lid
van de Old School DJ-Crew. “Maar
wat wil je... Op zo’n ideale locatie
aan de rand van de stad, iets dat al
dertig jaar bestaat. Met verenigde
krachten en onder meer de hulp
van een cateringbedrijf hebben wij
The Memories kunnen redden.
Het was een lange bevalling, maar
drie weken geleden is de akte ein-
delijk ondertekend bij de notaris.”

Maar de essentie van het verhaal
– ondanks wat veranderingen aan
het interieur en een aanpassing
naar Studio Memories – blijft een
café voor 40-plussers. “Onze Old
School DJ-Crew heeft een stevig
palmares. Deze dj’s hebben voor-
namelijk in het Antwerpse ge-
draaid: Bel-Air (Wommelgem),
City Club (Ekeren), Chalet (Ant-
werpen), Castel (Kapellen), Mar-
tinique (Wuustwezel), BBC (Beve-
ren), Amnesia (Wommelgem),
Bar-Clays (Emblem), Highstreet
(Hoogstraten. En ja, het is triest
om nu ten volle te beseffen dat al
deze dancings niet meer bestaan.
Bij ons gaat het om de muziek,

maar ook om vrienden van weleer
terug te ontmoeten in Studio Me-
mories. Wij voelen dit bijna als on-
ze plicht, als een missie... Onze
slogan is dan ook ‘Studio Memo-
ries, sharing love, music and me-
mories, creating new memories
for the future’”

Nieuwe lichtinstallatie
Sinds de aankoop heeft het col-

lectief alleszins niet stilgezeten: er
is een nieuwe geluidsinstallatie en
het plafond is vernieuwd met bete-
re verlichting. Ook de toog en de
tabletten werden aangepakt. Niet
alles werd veranderd, het moet
een vintage gevoel geven met een
knipoogje naar de vroegere klei-
nere dancings die in het Antwerp-
se floreerden. Vorig weekend heb-

ben ze ‘proefgedraaid’ op het ter-
ras. Aankomend weekend beloven
ze een zomerse barbecue met acht
soorten vlees, twee soorten vis en
een saladbar om u tegen te zeg-
gen. Het dansen zelf zal nog even
moeten wachten tot augustus of
september, hoopt Thierry. “Smul-
len kan gelukkig wel 2 uur à vo-
lonté en dit voor 24,50 euro per
persoon.”

Naast het traditionele weekend-
gebeuren zal de zaak ook toegan-
kelijk zijn voor B2B-events. Recep-
ties, bedrijfsfeesten, after-
works…met alle bedrijvencenters
die om en bij de Singel en de Ring
gelegen zijn, schept dit ook een re-
sem aan opportuniteiten. “Welke
dagen dat zullen zijn, houden we
nog even stil.”

“Maar we gaan ook onze eigen
speciale events organiseren, zoals
Club She  – een ladies night – maar
ook pakweg een ‘Extravaganza’.
En dan mag je je daar gerust een
party bij voorstellen waar wij met
extravagante decoraties, figuran-
ten en artiesten gaan werken.” 

Met de barbecue komend week-
end wil het team achter Studio
Memories vooral de boodschap
uitdragen dat het allemaal terug
beter gaat worden. Want dansen
mag uiteraard nog niet. “Het zal
enkel headshaking op het terras in
eigen bubbel worden”, zegt Thier-
ry. 

Rita De Meyer, de ‘moeder’ van
The Memories, is van harte wel-
kom, maar is nog niet komen kij-
ken. “Dat ben ik niet meteen van

plan, dat is te pijnlijk”, snikt ze.
“Alles heb ik in dat café gestoken
en de regering heeft het doodge-
knepen.”

Niet te vergeten: The Memories is
al jaren het clubhuis van de Ami-
go’s, een grote groep vrienden die
samen dingen organiseren. “Vrij-
dag 16 juli is er een meet & greet
gepland. Goed wetende dat ieder-
een welkom is en dat 5.500 men-
sen een lidkaart hebben, gaan we
nog wat moeten regelen”, lacht
Thierry. 

i Reserveren voor de barbecue 
kan nog tot vrijdag 12u via tothe-
point@glo.be, Studio Memories, Heilig 
Hartstraat 14 in Berchem, www.studi-
omemories.be

“Nu al die oude dancings dicht zijn, 
móésten we deze kroeg wel redden”

Populair danscafé voor 40-plussers The Memories vindt dan toch overnemer

The Memories in Berchem is over-
genomen. Sinds een drietal weken 
is het gekende café in handen van 
enkele vrienden en het catering-
bedrijf Eat, Drink & Dance. Het 
collectief Old School DJ-Crew wil-
de zoiets uniek niet verloren laten 
gaan. “Dat danscafé is al meer 
dan dertig jaar een legende.” 

SASKIA CASTELYNS

“Ja, de aankoopprijs lag erg hoog”, zegt nieuwe uitbater Thierry Blomme, lid van de Old School DJ-Crew. “Maar wat wil je... Op zo’n ideale locatie 
aan de rand van de stad, iets dat al dertig jaar bestaat...” FOTO DIRK KERSTENS

ANTWERPEN
Drie inbrekers gevat

De politie heeft drie verdachten
kunnen arresteren na een inbraak-
poging op de Oudesteenweg. Zij
bleken illegaal in het land te ver-
blijven. De mannen worden voor-
geleid bij de onderzoeksrechter.

“Een buurtbewoner verwittigde
de politie omdat hij zag hoe vier
mannen probeerden in te breken
in een handelszaak”, zegt Willem
Migom, woordvoerder van de Ant-
werpse politie. “Bij aankomst van
de politie werden braaksporen
vastgesteld.” De camera-
operatoren konden in de omge-
ving een groepje in beeld brengen
dat in aanmerking kwam voor de
feiten. Het snelleresponsteam
(SRT) en enkele interventie-
patrouilles werden aangestuurd.
De drie verdachten werden gear-
resteerd en worden voorge-
leid. (nelo)


