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Herentals 

b De ontheemde klanten van de
failliet verklaarde Herentalse her-
berg hoeven niet langer te wanho-
pen: hun stamkroeg herrijst in
haar oude glorie, zij het dan nóg
veel meer als wielercafé.

“Voor diegenen die hier al tien-
tallen jaren de Ronde van Frankrij
mee komen pronostikeren, kan ik
al aankondigen dat wij daar on-
verkort mee doorgaan”, stelt Jef
Engelen. “Ik pronostikeer zelf al
vanaf mijn zes jaar. In juli ben ik
mijn ganse leven nog nooit op ver-
lof geweest, omwille van die pro-
nostiek.”

Sportcafé
Daarmee is de teneur gezet en

geven de broers ook aan waar het
met Café Druyts, oftewel Den
Druyts, naartoe moet. Jan Enge-
len: “We willen een nieuwe wind
laten waaien in het café en we wil-
len ook een groter doelpubliek be-
reiken. Maar in grote lijnen blijft
Den Druyts het café dat het altijd is
geweest. Sportbeleving zal daar-
bij belangrijk zijn, met de nadruk
op de wielersport. Dat zijn we aan
het rijke Herentalse wielerleven
verplicht. We willen dat wieler-

toeristen hier thuis zijn. Dat zul je
straks ook aan de inrichting van
ons café zien. 

Naast aandacht voor het rijke
Vlaamse wielerleven, willen de
broers ook de bij Den Druyts ge-
vestigde clubs soigneren: de mo-
toclub, de fotoclub en de biljar-
ters. Koers en voetbal kun je er
straks op tv zien.

Beide broers hebben al een par-
cours in de horeca achter de rug:
Jef is van opleiding sommelier en
begon zijn carrière als 16-jarige in

Den Brasseur, in de Bovenrij. Hij
werkte, net als zijn broer Jan, als
kelner in De Zalm, nog zo’n geves-
tigde waarde. Maar dan aan de
overkant van de Herentalse
markt. Jan ging later als schrijn-
werker aan de slag, maar werd
tussendoor met zijn maten nog
Belgisch kampioen barbecue. De
broers werken nu nog bij Bloso.

“We hadden al belangstelling
voor de overname van het café
toen Eddy Druyts het verkocht”,
legt Jef uit, “maar toen lukte het

niet.” Nu dus wel. “We zijn van
plan het werk onder ons tweeën te
verdelen: één van ons beiden zal
altijd achter de toog staan: de ene
opent het café, de andere sluit
het.”

Hardgekookte eieren
Nog meer goed nieuws voor de

klandizie is dat horecamonument
Jos Heremans, alias de Jokke, nog
een tijdje twee dagen per week
garçon komt spelen. 

Café Druyts blijft ook een bierca-
fé. “We zullen wel een dagsoep en
een croque monsieur serveren,
maar dat is dan ook alles”, zegt
Jan. “Op de toog komen weer
hardgekookte eieren te staan, net
zoals in de tijd bij Eddy. Ons moe
heeft dat ‘netteke’, waar die eie-
ren inlagen,  bewaard. Ma en pa
waren goede vrienden van Eddy
en zijn vrouw May. Cristal blijft
ons bier van de tap, samen met
‘een bolleke’ De Koninck en een
aantal speciale bieren. 

Wat wél verandert, is de slui-
tingsdag: in plaats van dinsdag
wordt dat voortaan maandag.
Dan kunnen we die dag in Hol-
land gaan vissen.”

De grootste uitdaging van het
duo is om van Den Druyts weer het
volkscafé van vroeger te maken.
“Waar de notaris en de loodgieter
samen een pint drinken aan de
toog”, lacht Jef. Aan zijn gevoel
voor humor zal het alvast niet lig-
gen: “Ik hou er wel van om al eens
een grapje uit te halen met de
klanten.”

Op een openingsdatum, pinnen
de broers zich liefst nu nog niet
vast: “We gaan het sanitair ver-
nieuwen en het café opfrissen en
herinrichten. Dat kan dus al snel
een dag schelen in de afwerking. 

Rendez-vous eind februari of be-
gin maart!”

Goed nieuws voor de
dorstigen. Een werk
van barmhartigheid is
in de maak: café

Druyts heropent eind februari 
de deuren. Achter de 
tapkranen staan de broers Jef 
(42) en Jan (35) Engelen, 
ervaringsdeskundigen in het 
Herentalse stamineegebeuren.

Gebroeders 
Engelen zetten 
traditie van wijlen 
Eddy verder

MARC HELSEN

‘Den Druyts’ heropent 
eind februari als wielercafé

JEF ENGELEN
Aspirantcafébaas

‘‘We veranderen wel 
van sluitingsdag: in 
plaats van dinsdag 
wordt het maandag. 
Dan kunnen we die 
dag in Holland gaan 
vissen.”

Jef en Jan Engelen: rasechte Herentalsenaren aan de tapkranen van een Herentals oercafé. FOTO MIA UYDENS

Turnhout
Calvariekruis is niet 
meer te herstellen
b Het gietijzeren calvariekruis op
de begraafplaats in de Kwakkel-
straat is niet meer te herstellen.
Het kruis, dat al in een erg slechte
staat verkeerde, werd door de
jongste storm vernield. “De kans
dat het nog kan worden hersteld, is
erg klein”, zegt schepen Luc Her-
mans (CD&V). “Bovendien dekt de
verzekering deze stormschade
niet.” Er waren plannen voor de re-
novatie van het kruis, die voor de
storm al op 75.000 euro werd ge-
raamd. “We onderzoeken nu de al-
ternatieven”, zegt Hermans. “Een
replica, zoals we met het kruis op
de Kruisberg hebben gedaan, is
een mogelijkheid. Het calvarie-
kruis was een baken op de begraaf-
plaats en dat willen we behouden.
Geef ons dus nog even de tijd om
een oplossing te bedenken.” (gvn)

Beerse
Capaciteit scholen 
neemt weer toe
b De capaciteit in de lagere
school van Schransdries ver-
hoogt van 325 leerlingen naar in
totaal 350 leerlingen. “In de
school is een lokaal vrijgekomen,
waardoor we de capaciteit kun-
nen optrekken. Het aantal leer-
lingen is aan een gestage groei
bezig”, zegt Hans Cornelis
(N-VA), schepen van Onderwijs.
Ook de inschrijvingsnorm van
maximum vijftig leerlingen per
geboortejaar in de basisschool
Albertstraat wordt opgeheven.
“Dit schooljaar verlaten in de Al-
bertstraat drie klassen van het
zesde leerjaar de school. Daar-
door kunnen we de inschrijvings-
norm schrappen”, aldus Hans
Cornelis. De gemeenteraad in
Beerse zette ook het licht op
groen. (bvdl)

Balen
Kunstveiling 
voor ALS-liga
b Kunstkring Balen (KuBa) houdt 
zaterdag 3 februari een veiling van 
kunstwerken ten voordele van de 
ALS Liga. KuBa werkte samen met 
verscheidene artiesten om zo een 
verzameling kunstwerken bij elkaar 
te krijgen. Naast schilderijen, zijn er 
ook enkele unieke voorwerpen aan-
wezig, zoals bijvoorbeeld een hou-
ten muziekdoos. De veiling vindt za-
terdag om 18u plaats in vrijetijds-
centrum De Kruierie. De opbrengst 
ervan wordt integraal doorgestort 
aan de ALS-Liga. Veilingmeester 
van dienst is Raf Jansen, onder 
meer bekend als Dieter in de soap 
Thuis. Professor Ludo Van Den 
Bosch is ook aanwezig op de vei-
ling. De kunstwerken kun je tot en 
met 3 februari bekijken in de expo-
ruimte tijdens de openingsuren van 
De Kruierie.  (mto)


