
CD&V lanceert voorstel om Vlaamse
zanger blijvend te huldigen: “Draag
een straat of plein op aan Louis Neefs”
Gisteren om 03:30  door Sven Van Haezendonck

MECHELEN - De Vlaamse zanger Louis Neefs zou begin deze maand 80 jaar zijn
geworden. De Mechelse CD&V wil hem graag blijvend eren door een straat of een
plein aan hem op te dragen.

Louis Neefs zetelde ooit voor de christendemocraten in de gemeenteraad. Bij het grote publiek is hij
bekend als de zanger van (Oh oh) Ik heb zorgen, Laat ons een bloem en Mijn vriend Benjamin, allemaal
liedjes die tot het collectieve geheugen behoren. Op 8 augustus zou hij zijn 80ste verjaardag vieren,
maar op kerstdag 1980 kwamen Louis en zijn vrouw Liliane om het leven bij een verkeersongeval in Lier.

“Als kind beseften we al dat vader iets losmaakte bij mensen. Dat er nu een voorstel is om een straat of
een plein aan hem op te dragen, doet ons natuurlijk enorm plezier. Wij vinden dit een hele eer”,
reageert zoon Ludwig. Binnenkort brengt Universal het werk van de verongelukte zanger ook opnieuw
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Organisator Ward Leemans en CD&V-lijsttrekker Wim Soons met een affiche voor het huldeconcert.
Foto: sven van haezendonck



uit. “Zelfs in Nederland spreken mensen ons nog aan als ze de naam Neefs horen. Dat er binnenkort
een straat of een plein in onze geboortestad naar hem wordt genoemd, is toch speciaal”, zegt Ludwig
nog.

CD&V wil het voorstel binnenkort op de agenda van de cultuurraad zetten en vervolgens op die van de
gemeenteraad. “Het is zijn 80ste verjaardag die ons op het idee heeft gebracht om in Mechelen een
nieuwe straat of een plein naar hem te vernoemen. Waarom? Zelfs vandaag is hij als een van de
bekendste Vlaamse zangers nog altijd een van de uithangborden van onze stad. Bovendien wil hij met
zijn muziek een boodschap brengen. Denk aan Laat ons een bloem, waarmee hij opkwam voor ons
leefmilieu. Daarmee heeft Louis Vlaanderen toch een geweten geschopt. Hij verdient deze erkenning”,
vertelt CD&V-lijsttrekker Wim Soons.

De partij, die deel uitmaakt van de meerderheid in de Dijlestad, wil niet te lang talmen om dat
eerbetoon ook effectief vorm te geven. “Het zou leuk zijn als we dat binnen het jaar kunnen realiseren.
Een van de mogelijke pistes voor een straatnaam met Louis Neefs is de toekomstige woonwijk Zorro
aan de Leuvense Vaart. Louis Neefs heeft destijds in die buurt gewoond”, zegt Soons nog.

De partij organiseert op vrijdag 13 oktober om 20u ook een huldeconcert in de stadsschouwburg. Zijn
zus Connie, zijn nichtje Hannelore en musicalster Hans Peter Janssens trekken naar de Vlaamse
theaterzalen met Louis Neefs, wat een leven. Die voorstelling is dus ook te zien in Mechelen. Tickets
kosten 15 euro, een drankje is inbegrepen. “We hebben bewust de prijs laag ge houden. Alle Mechelaars
zijn welkom. Het moet een fijne, gezellige, sfeervolle avond worden. Om een ticket te reserveren, kan je
een mailtje sturen”, zegt Wim Soons. De partij wil ook nog een aantal tickets wegschenken aan een
Mechelse kansarmoedeorganisatie. “Het is niet onze bedoeling om winst te maken”, klinkt het.
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De traplift prijzen-vergelijker. 3

offertes v/d beste leveranciers.

Prijs van een traplift ?

Koop vastgoed voor belachelijk

lage prijs in Duitsland. Nooit

gezien in België!

Doe een gouden zaak!

Investeer in jouw eigen Ibis

hotelkamer met 5% bewezen

rendement per jaar

Investeer vanaf €122.500
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Welke job zoek je?  

Aanbevolen Jobs

Tijdelijke marketing & communication coördinator
Go4Jobs Merelbeke

Digital Marketer
MEDIAGENIX

Junior Marketing Communications Specialist
Materialise NV

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE - Retail sector
Profile Group

Communication Manager
TriFinance T&S Brussel

Stafmedewerker alumnirelaties: communicatie en databeheer
KU Leuven

Teamlead réalisation éditions VAN IN – De Boeck
Van In

Communicatie Specialist
Page Personnel


