
Een uitgave van bvba De Lork, Grote Baan 245, 3150 Haacht

Grote Baan 245 - 3150 Haacht (Wespelaar)
Tel.  016 84 55 25

info@restodelork.be   •   www.restodelork.be

 Het BISTRO-RESTAURANT is alle dagen open
 (behalve op maandag en dinsdag) van 11:00 u tot 22:00 u.

De openingsuren en activiteiten in onze FEESTZAAL vindt u in de 
kalenders in deze brochure. Privé-feesten zijn altijd mogelijk. 

Raadpleeg onze maître Steven.

Restaurant - Bistro - Feestzaal

Lekker genieten
laatste Deel 38 (VaN Nu t/m 5 september 2021)



 

stopt 

Een 
beperkte blik 

op 
27 jaar !

32

Frank, jarenlang onze maître.

Steven, Yves en Nabil, 
de nieuwe generatie.

betekende altijd feest!

Herken je dat nog. 
Achteraan links in de zaal.

De “jonge” Yves.De Lork in Haacht: het eindpunt.

De eerste foto, nu 20 jaar geleden.

Het Italiaan trio, 
gasten van het eerste uur.

De franse zangeres Monica 
was destijds zeer populair 

(bij de mannen).
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bijna 27 jaar heeft De lork in 
zijn huidige vorm bestaan. 
meer nog, de laatste vier 
jaar maakte een ruime 
feestzaal er deel van uit. 
maar, helaas, toen kwam 
Corona. een eerste keer 
werden wij verplicht de 
deuren te sluiten en dansen 
te verbieden, en in oktober 
2020 kwam dan de tweede 
en fatale keer.
Hoe wij ook probeerde, onze 
oorlogskas raakte op, en 
inkomsten waren er niet.
De laatste maand mocht er 
geopend worden op terras, 
maar een feestzaal heeft 
geen terras, en dan nadien 
tot 22:00 u, het tijdstip 
waarop de meeste feestjes 
van start gaan.
In ons lang bestaan hebben 
wij ongeveer elke Vlaamse 
artiest in de zaal gehad. 
meestal ging dat trouwens 
vergezeld van heel veel 

leute en plezier. maar plots 
mocht er niets meer, en 
moesten wij passen. tijd dus 
om het licht definitief uit te 
doen in de zaal.
Niemand van ons wenst 
nogmaals geconfronteerd te 
worden met een dergelijke 
ramp.
Onze dank gaat dus uit 
naar de trouwe klanten die 
we al die jaren mochten 
begroeten.
De lork werd dus verkocht 
en zal verkaveld worden. 
De bistro zal als restaurant-
brasserie onder een andere 
naam een onderkomen 
vinden in Keerbergen. 
We hopen u daar trouwens 
allen te mogen ontmoeten.
speciaal voor onze senioren 
zal er één dag in de week 
vrij gehouden worden opdat 
zij er aan dezelfde voorwaar-
den en tegen dezelfde 
prijzen kunnen blijven 

genieten van een senioren-
dansnamiddag.
De naam van het restaurant 
blijft nog even een geheim. 
De locatie ook, vermits daar 
serieus moet aan gewerkt 
worden. maar we kunnen 
u wel beloven dat het een 
mooi, gezellig en tof onder-
komen zal worden.
Ook op andere dagen blijven 
onze senioren welkom. maar 
dan aan de normale prijzen.
In de zomermaanden 
beschikt het pand over een 
prachtig terras waar het 
aangenaam te vertoeven is.
Dus hebben terug iets om 
naar uit te kijken.
(senioren lezen best blz 7 
van deze brochure).

Wij nemen 
definitief afscheid van 
onze trouwe klanten 

op vrijdag 3, 
zaterdag 4 en 

zondag 5 september

 tijdens een 
wervelende

 “afscheidshow” 

*** 

meer details vindt u op 
blz 26 en 27 van deze 

brochure.

Wij stoppen ermee. Helaas, Corona heeft onze plannen om zeep geholpen.

De feestzaal De Lork verdwijnt na 27 jaar. 
Het restaurant vindt elders een onderkomen maar niet 

langer onder dezelfde naam.
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Het feit dat De lork ophoudt 
te bestaan op 6 september, 
betekent niet dat onze trouwe 
senioren (klanten van 60+) 
vergeten worden. Zoals u op 
pagina 4 & 5 kon lezen verhuist 
de bistro naar Keerbergen om er 
een volwaardig restaurant-bras-
serie te worden onder een naam 
die voorlopig nog geheim blijft. er 
wordt momenteel verbouwd aan 
het pand en wij hopen te kunnen 
openen op vrijdag 1 oktober 
2021. Dit restaurant zal twee 
sluitingsdagen kennen, namelijk 
op woensdag en donderdag. 
maar !!! De meeste donderdagen 
zullen open gesteld worden voor 
een VZW die de naam draagt “De 
Vrienden Van De Lork”. Op die 
donderdagen zorgt Yves Ombe-
lets voor een uitstekend menu 
en speelt en zingt hij de rest van 
de namiddag. Dit alles voor de 
aantrekkelijke prijs die de seni-
oren gewoon waren. Voorlopig 
mag er nog niet gedanst worden, 
maar tegen die tijd zal dat verbod 
ongetwijfeld wegvallen. Opgelet, 
allleen leden van de VZW mogen 
toegelaten worden. Verder heeft 
de VZW nog talrijke verrassingen 
in peto. Zo wordt er gedacht aan 
gelegenheidsmenu’s, gastzangers 
en busuitstappen naar merkwaar-
dige, leuke mooie bestemmin-
gen. lid worden van de VZW kan 
door jaarlijks het luttele bedrag 

van € 5,00 per persoon te storten 
op de rekening van de VZW. Geld 
dat dient om de administratieve 
kosten te dekken. en die zijn. een 
VZW is immers een wettelijke 
vereniging die verplicht is de 
richtlijnen te volgen. een jaarlijkse 
algemene vergadering krijgt bo-
vendien inkijk in alle in- en uitga-
ven, zodat alles perfect verloopt. 
Op die vergadering wordt om de 
zoveel jaren (te bepalen door de 
leden) een bestuur gekozen. 
De personen die werden aange-
zocht om het eerste bestuur te 
vormen en zeker aanblijven tot
31 december 2022, zijn de 
volgende. bij hen kan u terecht 
om lid te worden van de VZW, 
een vereniging die onze senioren 
extra in de watten gaat leggen. 
Hier zijn ze:

Henri Janssen, 
voorzitter

lizette tisson, 
secretaresse

Yves Ombelets, 
penningmeester

steven marchal, 
feestbestuurder

onze muzikale 
namiddagen voor 

sENIoREN
Ook tijdens de zomer 

van 2021, ook wel eens 
“Corona-zomer” genoemd 
organiseren wij muzikale 

namiddagen voor 
senioren Yves Ombelets 

en zijn éénmalige vervan-
ger martin Van reusel, 

verzorgen de begeleiding 
tijdens een uitstekend 
drie gangen menu met 
huisapperitief vooraf en 

koffie nadien. Voorlopig is 
het nog luisterend genie-
ten van de muziek, maar 

wie weet, misschien 
komt binnenkort de dag 

wel dat er weer mag 
gedanst worden. senioren 
zijn welkom mits betaling 

van de unieke prijs van

r 22,50 p.p. 

opgelet, wij vergeten onze senioren niet.

De Lork leeft verder in 
een VZW genaamd 

“DE VRIENDEN VAN DE LoRK”

Reserveer tijdig 

voor volgende data: 

JUNI 

DoNDERDAG 24 

*** 
JULI 

DoNDERDAG 8 

en 

DoNDERDAG 22 

*** 
AUGUstUs 

DoNDERDAG 5 

en 

DoNDERDAG 8 

*** 
en tenslotte 

sEptEMBER 

DoNDERDAG 2



 
    

DE PEPPERS RECYCLAGE
GROND & AFBRAAKWERKEN

GRONDWERKEN

* Uitgraven van opritten
* Uitgraven van kelders
* Uitkuisen vijvers & grachten
* Aanleg parkings & opritten
* Leveren opval & zwarte grond

AFBRAAK

* Opruimen & Saneren
* Recycleren

CONTAINERS

* Ruim aanbod containers voor
 alle doeleinden, zowel open
 & gesloten van 6 tot 40 m3
* Voor gemengd of grof puin,
 grond- en steenafval,
 tuinafval & afbraakhout.

GROENE ZONES

* Aanleg van tuinen van A tot Z
* Zaaiklaar leggen van tuin

SPECIALITEIT

* Leveren van ZWARTE Grond

Leuvensestwg 102
3190 Boortmeerbeek

Tel. 015/ 51 54
Fax. 015/ 51 83 14

info@depeppers.be
GSM 0475 / 62 98 51

B
V
B
A
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Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Tartaar van Deense Zalmforel met 

Granny smith, komkommer en 
Dilledressing 

***
Romig Soepje van Broccoli 

***
Gevulde Mechelse Koekoek met 

Jonge Bladspinazie, Mozzarella en 
Rode wijnsaus 

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 35,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

CANDLE LIGHt 
MEt 

YVEs oMBELEts

VRIJDAG 
9 JULI 

Vanaf 
18:00 uur



  

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Kroontje van Italiaanse ham en Meloen, 
Harlekijn van Mango en Rode Vruchten 

***
Gevogeltebouillon met Groenten-mozaiek 

***
Atlantische Tongrolletjes met saus van 

Baby Kreeft en Puree van lente-ui 

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 39,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

DE LoRK 
BAND

VRIJDAG 
16 JULI 

Vanaf 
18:00 uur
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een toffe avond vol muziek…



  

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Krabcocktail met Steurgarnalen 

***
Tomaten-suprème met Balletjes 

***
Zeebrugse Tomaat-Garnaal 

met Frietjes 
*** 

Dame Blanche 

***
Koffie

€ 35,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

MENU 
21 JULI
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WoENsDAG 
21 JULI 

(NAtIoNALE 
FEEstDAG)

Vanaf 
18:00 uur

Met 

JACk & tHe 
JiLLArOOS

Op algemene 
aanvraag zijn ze er

 weer: het trio 
“Jack & The Jillaroos”,
 uniek in zijn all round 
muziek. Ambiance is 

dus verzekerd.



 

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Witloofslaatje met Jonagold, Rozijntjes en 

Affligemse Kaaskroketjes 

***
Cappuccino van tomaten 

***
Châteaubriand met Fijne Boontjes 

geglaceerde Cherrytomaatjes en Krielaardappel 

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 52,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

MEt 
LiSA DeL BO

VRIJDAG 
23 JULI 

Vanaf 
18:00 uur

  

aan- en verkoop occasiewagens onderhoud 
en herstellingen van alle merken.

PRIMOTOURS

14 15 

Lisa is terug in De Lork. We kunnen ons niet 
inbeelden dat we bij de samenstelling van 
dit zomerprogramma, niet aan haar zouden 

denken. Haar prachtige stem, haar vriendelijke 
omgang met het publiek. Niet te missen. 

Dus tijdig reserveren.



 

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Hollandse Maatjes met 

Honing-Mosterd Dressing 

***
Créme van Mergpompoen 

***
Op zijn vel gebraden zalm met 
Tomatentapenade “Dugleré”

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 52,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

MEt 
Dirk & Vanessa

ZAtERDAG 
31 JULI 

Vanaf 
18:00 uur

Lolbroek Dirk en Eurosong-zangeres Vanessa 
bewezen in het verleden dat zij een zaal en-
kele uren kunnen amuseren. Dus moesten zij 
erbij zijn in dit zomerprogramma van De Lork. 
Geniet van zijn humor, geniet van haar stem. 

Zorg dat je erbij bent. Reserveer tijdig.

provinciesteenweg 16
3150 Wespelaar
016/250.410

Openingsuren
Di tot za 9u.- 18u  
Zon        9u.- 12u30

info@potvolblomme.be

SPECIALITEIT

•   FEESTGEBAK
•   GROOT ASSORTIMENT TAARTEN 
 EN KOFFIEKOEKEN
•   GANS HET JAAR: 
 VERSE FRUITTAARTEN

Lobbenstraat 165
3271

Scherpenheuvel-
Zichem 

Tel. 013-77 20 18 

Staatsbaan 199
3460 Bekkevoort
Tel. 013-32 78 78

 Zammelseweg 112
2440 Geel

Tel. 014-86 84 10 

Dorp 4
2230 Herselt

Tel. 014-54 48 57

 Brusselsestraat 106
3000 Leuven

Tel. 016-90 68 39

1716



 

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Taboulé met Gesmoorde Kippenblokjes, 

Scampi “Black Tiger” 

***
Bisque van Doornkreeftjes 

***
Waterzooi met 

Suprème van hoevekip 

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 35,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

CANDLE LIGHt 
MEt 

YVEs oMBELEts

VRIJDAG 
6 

AUGUstUs
Vanaf 

18:00 uur

Lambrechts C. 
Mechelbaan 211 - 2580 Putte 

 Tel 015 76 28 05 - Fax 015 76 06 31

MAZOUT

HOUTPELLETS

GASFLESSEN

CHAMPION OLIE

18 19



 

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Geroosterde Tijgergarnalen 

met zachte Curry 

***
Créme van Parijse Champignons 

***
Gebraden Snoekbaars met stoofpotje 

van Asperges uit Nice

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 52,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

MEt 
gArrY HAgger

VRIJDAG 
13 

AUGUstUs 
Vanaf 

18:00 uur

Ook gastzanger van het eerste uur, Garry Hagger, 
mocht niet ontbreken in dit zomer-

programma van De Lork. 
Dit is niet alleen Garry”s maar ook ons 

“Mooiste moment” en dat willen we niet 
missen. Reverveer dus tijdig.

  

Elke eerste zaterdag van de maand:

 

SPETTERENDE

THEMA-AVONDEN
 

 

 

Voor meer info:

BEKIJK ONZE FACEBOOK-PAGINA

2120



 

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Meli-melo van gesmoorde kippenreepjes 

met Tandoorikruiden 

***
Minestrone met Grissini en Prosciutto Crudo 

***
Waaier van Eendenborst a l’orange met 
gestoofd Wiliamspeertje, Broccoli puree

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 52,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

MEt 
Les Filles de 

Malines

VRIJDAG 
20 

AUGUstUs

 Vanaf 
18:00 uur

Een leuke avond? Kom naar de laatste 
travestietenshow in De Lork. 

Plezier gewaarborgd met Les Filles de Malines.
Reverveer tijdig.

  

BVBA DRANKEN VAN oostERWYCK 
Nieuwstraat 91 – 3140 KEERBERGEN 
BE 0431.077.304 - tel. 015/23.30.62

22 23 



  

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Krabcocktail 

***
Waterkersroomsoep 

***
Varkenshaasje, graanmosterdsaus, 

gratin Dauphinois 

***
Dessert van de Chef 

***
Koffie

€ 39,00 p.p.

Apero en koffie zijn steeds inbegrepen.
(Wijn tot de koffie: € 15,00 p.p. ) 

DE LoRK 
BAND

VRIJDAG 
27 

AUGUstUs
 Vanaf 

18:00 uur Voor de laatste keer…

  

Brood en Banket

Bosmans

Oudestraat 107
3190 Boortmeerbeek
TEL 016/60 49 65
FAX 016/60 99 75
maandag gesloten 

Specialiteit :
Kindertaarten Disney

Fototaarten

24 25
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met spijt in het hart nemen we 

vandaag definitief afscheid van 

de De lork met zijn bistro en 

feestzaal. We konden dit echter 

niet zomaar laten voorbijgaan. 

Dus hebben we gezorgd voor 

een spetterende show (en een 

aanlokkelijk menu) die zowel 

vrijdag- en zaterdagavond en 

zondagmiddag herhaald wordt.

andy reivan, 
presentator, 
top-zangtalent en 
ambiancemaker, 
gidst u doorheen 
het aFsCHeID.

Vrijdag 3, zaterdag 4 en 
zondag 5 september 2021

(VrIJ eN Zat VaNaF 18 u, ZON VaNaF 11:30 u)

HEt GRotE AFsCHEID

Wij nemen afscheid van De Lork 
met een grootse “Vaarwel show”

Nest, de “jongste” van de 
straNGers brengt samen met 
u een ode aan de legendarische 
antwerpse groep In het kader 
van “allez, Chantez”.

OnS MenU 

Apero van het huis

***
Hapjesbord

***
Ceviche van Tonijn, 

Avocado, Parmezaan, 
Vene Cress en 

Wasabimayonaise 

***
Crèmesoep van 

groene Asperges 

*** 
Gebakken Kwartel, 

Veenbessencompot en 
kroketjes 

*** 
Verassing Dessert 

***
Koffie

€ 69,00 p.p.
Apero en koffie zijn steeds 

inbegrepen.

(Wijn tot de koffie: 
€ 15,00 p.p. ) 

Ook aanwezig: 

De rOmeO’s. Chris, 
Gunther en Dave 
mochten niet ont-
breken op deze 
prachtige show. 
Zij zijn toch uit De 
lork ontstaan.

en natuurlijk zit “singing Chef “ 
Yves achter zijn piano. 
Hij mocht niet ontbreken op 
deze 
laatste
show.

Is het Julio of is het Fernando? 
De man uit lyon heeft een 
repertoire dat je met verstom-
ming slaat. Is het Julio Inglesias 
of is het Fernando? Kom en 
luister naar onze Franse gast.

Wij zijn leo peeters zeer 
dankbaar omdat hij het
 mogelijk gemaakt heeft 

deze show samen 
te stellen.
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