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Aarzel niet om mij te contacteren

Geschiedenis Jeugdclub Broebelke
verschijnt in Jaarboek Gemeentemuseum

Jeugdclub Broebelke, hoe vertrouwd klinken deze woorden niet in de oren van al wie in 
de jaren ’70 in volle Sturm und Drangperiode was. In 1969-1978 kleurde de jeugdclub het 
maatschappelijk gebeuren in Temse en vormde zij the place to be voor vele jongeren. 
Momenteel wordt de geschiedenis van Broebelke geschreven: Dirk Lauwers met de pen, 
huisfotograaf Erik Westerlinck met zijn indrukwekkende fototheek. De historiek wordt 
gepubliceerd in het Jaarboek van het Gemeentemuseum, dat officieel wordt voorgesteld op 
het gemeentehuis op vrijdag 25 november, 19.30 u. Belangstellenden en in het bijzonder 
oud-Broebelaars: noteer alvast deze datum, want het wordt een absolute hoogdag! 

Historiek
Auteur Dirk Lauwers bezorgde ons als voorsmaakje de hierna volgende bijdrage: zowel de 
historiek als de oproep zijn van zijn hand. 
Jeugdclub Broebelke : het belang voor de jeugd van Temse en omstreken in de jaren ‘70 
(en later) kan nauwelijks worden overschat. De overal in Europa veranderende jeugdcultuur 
in de gouden jaren ‘60 ging ook in onze gemeente niet onopgemerkt voorbij. Hippe 
popcultuur in kleding en vooral muziek kwam tot ons via zwart/wit-tv (Brussel Vlaams, 
Holland 1 en 2) in Avro’s Toppop en Tienerklanken. We luisterden naar Radio Veronica, 
Nordsea, Luxemburg en Caroline (later Mi Amigo). 
Beatles, Stones, Who, Kinks… schalden door de boxen op onze kamer. De teenagers van 
Temse hadden nood aan bewegingsvrijheid en vormen van ontspanning die hier nog niet 
gekend waren. Buiten de klassieke jeugdbewegingen - die zeker grote verdiensten hadden, 
maar niet echt meegingen in de veranderende jeugdcultuur - was er in Temse niets. 
Dat veranderde in 1969 met de oprichting van het bescheiden jongerenontmoetings-
centrum Pop-Size in het leegstaande houten kerkje op Korea (tuinwijk Hollebeek). Het zou 
op korte tijd uitgroeien tot het alom bekende Jeugdclub Broebelke.
Op socio-cultureel en ontspanningsgebied bood Broebelke heel wat mogelijkheden die toen 
in Temse niet voorhanden waren: sociale contacten, ontspanning, hobby- en sportclubs. 
En niet te vergeten de eerste danscontacten met het andere geslacht, vaak de aanloop 
tot de liefde. Voor velen ook de eerste kennismaking met cultuur, kunst, sport, sociale 
beleving... Broebelke had een groot aanbod aan hobby- en interesseclubs. De wortels van 
toneelvereniging Oberon gaan terug op Broebelke. Er werden reizen georganiseerd naar 
Londen, Spanje, Italië... Voor die tijd: een uitzonderlijk palmares!

Oproep 
T.g.v. de voorstelling van het boek op vrijdag 25 november wordt ook een 
multimediapresentatie voorzien, met een greep uit de 600 dia’s van huisfotograaf Erik 
Westerlinck. Het spreekt vanzelf dat Broebelmuziek de soundtrack zal vormen. Regie: Rudy 
Bredael en de Waaslandse Videoclub Temse.

Ik nodig graag alle belangstellenden, maar in het bijzonder alle Broebelaars uit om 
aanwezig te zijn op 25 november. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik om 
anekdotes te sprokkelen. Heb je nog herinneringen aan bepaalde Broebelgebeurtenissen, 
laat het weten:

- via mail aan dirk1.lauwers@skynet.be

- of per ouderwetse (sic) brief naar Fonteintraat 23, Temse

- of spreek mij gewoon aan in een café aan den toog 

Is het een lang verhaal, dan maak ik graag tijd voor u vrij om eens samen te zitten wanneer 
het u past. Laat het mij weten en zeg het voort! Veel waarde hebben ook korte anekdotes, 
zij zijn de bloemen van een tekst.

Helpt u mee het Broebelboek tot een succes te maken, dan zien we elkaar binnenkort! 
Broebelke (over)leeft!
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April 1972.
Broebelke 4 dagen in Londen.
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