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TURNHOUT
Restaurant wordt kantoor, viswinkel blijft wel open

De Weerelt sluit br
brasserie
en breidt visserie verder uit
“Voor ons voelt het als een bevrijding.” Wim Van Beek rouwt
niet nu de beslissing om de brasserie De Weerelt te sluiten, is genomen. “Het is wel jammer dat
we niet meer de tijd hebben om
alle klanten uitgebreid te bedanken.”
Wim Van Beek (55) en Vicky
Wuyts (46) hadden de beslissing
al eerder genomen. Drie jaar lang
combineerden ze het restaurant
op de bovenverdieping met de viswinkel op de benedenverdieping.
Het restaurant De Weerelt bestaat
al 24 jaar. “Maar zeventien uur
per dag werken, werd wat te veel
van het goede. Toen ons vorig jaar
wat mensen zijn ontvallen en we
hebben moeten vaststellen dat de
overheid niet erg ondernemersvriendelijk is, hebben we besloten
om een keuze te maken. We gaan
voort met de viswinkel en stoppen met het restaurant.”
Veel haast leken Vicky en Wim
niet te hebben, tot zich de voorbije maanden diverse kandidaten
aanboden om de bovenverdieping te kopen. “We hadden de
keuze en we hebben de kandidaat
gekozen waarbij we zelf het beste
gevoel hadden. Het restaurant
wordt een kantoor. Een softwareontwikkelaar die twaalf personeelsleden wil huisvesten op deze
plaats.”

Eeuwige dankbaarheid
Nu de knoop is doorgehakt, gaat
het plots erg snel. “Tegen 1 december moet de bovenverdieping
ontruimd zijn. Daarom hebben
we beslist om over twee weken al
te sluiten. 15 november is de laatste dag dat klanten in het restaurant terechtkunnen, want een
dag later verzorgen wij de hapjes
op een feest naar aanleiding van
de Dag van de Ondernemer. We
hebben geen spijt van onze beslissing, maar we vinden het wel jammer dat we niet meer tijd hebben
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‘‘17 uur per
dag werken
werd wat
te veel van het
goede.’’
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om afscheid te nemen van onze
klanten, met wie we vaak een
emotionele band hebben opgebouwd. We zijn hen, en alle mensen die hier ooit hebben gewerkt,
eeuwige dankbaarheid verschuldigd.”

Turnhoutse kaviaar
Vicky en Wim vallen niet in een
zwart gat, want Visserie De
Weerelt blijft wel bestaan en
breidt zelfs uit. “We zijn ondernemend en creatief”, lacht Wim.
“Dat verandert niet. We hebben
heel concrete plannen, zoals een
take-away met zomer- en winterterras naast de winkel. We breiden ook het aanbod aan bereide
gerechten uit en we gaan producten leveren aan foodtrucks en cateraars. Bovendien is er nog onze
automatenshop in Arendonk,
waar je terechtkunt voor bereide
gerechten.”
Het zullen geen zeventien uur
per dag meer zijn, maar veel
scheelt het toch niet. “Ik weet
het”, knipoogt Wim. “Ik blijf ook
achter het fornuis staan. We willen elke dag plezier maken en met
de viswinkel lukt dat. Afhaalgerechten zitten in stijgende lijn,
we willen focussen op gezonde
voeding en we blijven het adres
bij uitstek voor Turnhoutse kaviaar. De sluiting van ons restaurant voel ik niet aan als een verschraling van het aanbod in Turnhout, want er zijn veel nieuwe
zaken op komst. Alleen hebben
wij nu onze keuze gemaakt.”
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Visserie De Weerelt breidt uit met een take-away en een zomer- en winterterras... FOTO BERT DE DEKEN

maar brasserie De Weerelt sluit na 15 november definitief de deuren. FOTO BERT DE DEKEN

