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Jeugdclub Broebelke (her)leeft!
Boek, multimediapresentatie, cd-rom, 

muzikale verrijzenissen en fuif

Jeugdclub Broebelke kleurde 10 jaar (1969-1978) het leven van honderden 
jongeren. 38 jaar nadat de Jeugdclub het verslagboek dichtklapte, wordt het 
opnieuw geopend. De historiek wordt gepubliceerd in het Jaarboek van het 
Gemeentemuseum, dat op vrijdag 25 november wordt voorgesteld. Ook de 
voorstelling is gewijd aan Broebelke. De dag erna vindt in JOC De Nartist 
een heuse Broebelfuif plaats. 

Historiek in Jaarboek Gemeentemuseum

Dirk Lauwers dook in de archieven, spitte talloze documenten boven en 
reconstrueerde de geschiedenis: 190 pagina’s, inclusief meer dan 100 
illustraties. Die komen uit de fototheek van Erik Westerlinck, huisfotograaf 
van Broebelke. De publicatie is vooral ook een blijvende hulde aan de talrijke 
jongeren, die zich onbaatzuchtig en idealistisch hebben ingezet om de jeugd 
zinvol en verrijkend te gidsen naar de wereld van de volwassenheid.
De voorstelling vindt plaats op het gemeentehuis (Markt) op vrijdag 25 
november om 19.30 u. 
Het programma omvat o.m. een toelichting door de auteur, muzikale 
optredens van Yvette & Werner en drummer Jeffrey, en een 
multimediapresentatie rond de historiek. In de nieuwe omroeper van 
volgende week wordt het volledige programma gepubliceerd. Naast het 
Jaarboek (25 euro) is ook een dvd (10 euro) verkrijgbaar met meer dan 
1.000 foto’s en filmopnamen uit 1971. 
Belangstellenden zijn welkom, maar worden verzocht tijdig vooraf hun 
aanwezigheid te melden via 03 710 12 52 of museum@temse.be.

Broebelfuif

Een dag na de voorstelling van het Jaarboek vindt in JOC De Nartist, 
Clemens De Landstheerlaan 26A, een oerdegelijke ouderwetse fuif plaats 
met de alom geprezen Swinging Broebelke’s Discotheek van dj Rudy 
(Bredael). Inkom: 4,99 euro. De opbrengst gaat naar Villa Vief, project voor 
jongeren met een matig verstandelijke beperking. Iedereen is welkom. Er 
is ook een bodega, met de ongeëvenaarde paella van Frank Vermeulen. 
Daarvoor wordt best vooraf ingeschreven. 

Je zwembroek meebrengen zou belachelijk zijn, maar je ‘dancing shoes’ zijn 
een absolute must, aldus de organiserende Vriendenkring, die bestaat uit 
4 historische figuren van Broebelke: Dirk Lauwers, Erik Westerlinck, Rudy 
Bredael en Werner Maerevoet.

Info: Dirk Lauwers, dirk1.lauwers@skynet.be

burgemeester@temse.beLuc De Ryck
AC De Zaat Temse 

tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83 woensdag 9 november 2016

Zittend: Dirk Lauwers en Erik Westerlinck; staand: Rudy Bredael
museum functionaris Elke Koppen, burgemeester Luc De Ryck en Werner Maerevoet.

De Jaarboeken zijn 
een uitgave van de 
beheerraad van het 
Gemeentemuseum. 
U herkent voorzitter 
Romain Van 
Hautekerke en 
bestuursleden met de 
burgemeester, schepen 
Franky De Graeve 
en geschiedschrijver 
Roger Colaes. 


