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De SIM-route (Schelde Internationale Muziekstroom-route) is een 

route die zich als een muzikale draad door het landschap slingert, over 

de grenzen van onze Kleinbrabantse gemeenten heen. 

Minstens één maal per jaar 'herbenoemen' we een straat, steeg, 
wegeltje, dreef, pleintje of andere locatie met een typisch karakter, 

een pittoreske uitstraling en een eigen verhaal naar een 
'wereldberoemde' Belg die ons land en onze cultuur uitdraagt, maar 

bij ons vaak een beetje vergeten wordt. 

 

Franske Comhaire (+)  en Simon Ielegems - initiatiefnemers 
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WAT? 

De verschillende initiatieven 

Een mooie en pittoreske streek als Klein-

Brabant roept bij haar bewoners en 
bezoekers vaak lyrische gedachten op; dat 

heeft het verleden bewezen. Maar ook 
vandaag nog groeien er initiatieven om haar 

toeristische troeven nog meer in de verf te 

zetten. 

Zo ontstond bij Simon Ielegems en Franske 
Comhaire het idee om een muzikantenroute 

te 'bouwen', de SIM-route (Schelde 
Internationale Muziekstroom-route), 

die zich als een muzikale draad door het 
landschap slingert, over de grenzen van de 

Kleinbrabantse gemeenten heen. 

Op 8 juni 2003 werd het eerste straatje 

ingehuldigd. Als eerste gast werd meteen 
zeer hoog gemikt: we vroegen Baron Toots 

Thielemans om de eerste steen van onze 
muzikantenroute te leggen. Sint-Amands 

heeft sindsdien, in de schaduw van de 
mooie Dam, de Toots Thielemans 

Boulevard. Zoals u misschien weet gaat 
het over een bijna 'vergeten' straatje, maar 

net dàt element vonden Toots, zijn vrouw 
Huguette en zijn managers zo charmant en 

origineel. Baron Toots onthulde er een 
basreliëf van de hand van keramist Willy 

Permentier, met een opvallende markies 

van Henri De Bruyn. Tars Lootens stond met 
zijn gelegenheidsgroep achter Toots op ons 

Dampodium. 
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Op 11 september 2004 benoemden we de Arno 
Hintjens Kaai, aan de boorden van de Schelde in de 

tuin van de historische herberg “Koningsrek – Bij 
Zates (1838)”, in de Bornemse deelgemeente Branst. 

Het werd een ongeëvenaard volksfeest, ondanks het 
feit dat Arno - naar aloude traditie? - een tikkeltje later 

dan voorzien op het appél was... Ook hier prijkt een 
werk van keramist Willy Permentier en een piano-

markies van Henri De Bruyn. We hadden die dag nog 
andere wereldberoemde muzikanten te gast: de 

Koninklijke Harmonie onder leiding van Michiel Kint, 

Freddy Sunder & Combo, Kathleen Vandenhoudt en 

The Pioneers. 

Amper een jaar later, in augustus 2005, volgde 

de Roland Van Campenhouts Brick Road, ingebed 
aan de historische site van de “Steenovens” in Sint-

Amands. Deze locatie is volop in restauratie en 
toenmalig burgemeester Karel De Smedt nam de 

honneurs waar om het schilderij van Robert De 
Keersmaecker en het straatnaambord te onthullen. 

Roland stond er op het podium met Steven De Bruyn 

en de covergroep Blue Thrill. 

 

Anno 2006 haalden we onze eerste vrouwelijke gast per 
boot naar Mariekerke, trotse deelgemeente van Bornem. 

Tijdens het jaarlijkse topevenement, de bruisende Vis-en 
Folkloredagen, ontsluierde Dana Winner het 

straatnaambord van het Dana Winner Tuinpad en het 

prachtige kunstwerk van Henri De Bruyn. 

Bij de besprekingen in de aanloop van de Wannes Van de 
Velde 'El Corredor' was Wannes ontzettend enthousiast 

over ons idee en over de locatie van 'zijn straat'. Jammer 
genoeg kregen we, enkele dagen voor 16 juni 2007, van 'el 

señor' het bericht dat hij zelf niet aanwezig kon zijn bij de 
inhuldiging. We hadden een heleboel geweldige 

randevenementen gepland, maar uit respect voor Wannes 
hebben we die op het laatst moeten afzeggen. 

De buste van Henri De Bruyn, in de mooie toren aan de 
Reek, werd ingehuldigd met de medewerking van de 

inwoners van 'het Buitenland' en het gemeentebestuur van 

Bornem. 

 

http://www.bluethrill.be/
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In 2007 volgde nog een zesde 'straatmuzikant': op 2 
september benoemden we het Walter De Buck 

Boegbeeld aan de kaai in Sint-Amands. Na de 
hartverwarmende speech van burgemeester Freddy 

Sarens liet Walter op het podium 'zijne vlieger op' 
met vrienden Alex en Clee. Aan de buste van Henri 

De Bruyn kan sindsdien niemand meer voorbij lopen 

zonder op te kijken. 

En 2007 is het jaar van "de 3 W's" geworden... Op 
29 december 2007 huldigden we de Walter 

Boeykens Promenade in, aan de Notelaersdreef in 
Hingene (Bornem). 

  

'Over de Nieuwe Snaar' werd onze 
volgende inhuldiging, op 19 mei 2009. 

Minister Annemie Turtelboom legde de 

link met de nieuwste Scheldebrug. Jan 
De Smet beklemtoonde - op de tonen 

van zijn ukelele - vereerd te zijn tussen 

al die grote muzikanten te vertoeven. 

Op 22 oktober 2010 koos Rocco 

Granata één van de mooiste terrassen 
langs de Schelde uit voor zijn 

muziekplek, de Rocco Granata 
Piazza Primavera. Het prachtige 

standbeeld van Henri De Bruyn kijkt 
mijmerend uit over de stroom, met de 

accordeon in aanslag. 
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We mikken graag hoog. We kijken 
naar het verleden én de toekomst. We 

spitsen ons dus toe op 
wereldberoemde Belgen, die ons land 

en onze cultuur uitdragen, maar bij 

ons vaak een beetje vergeten worden. 

Onze SIM-route groeide ondertussen 
uit van een klein, eenvoudig idee naar 

een evenement dat heel Klein-Brabant 
in de verf zet én de streek een 

internationaal duwtje in de rug geeft. 

  

Op 28 september 2013 besloten we 
troubadour en voormalig Antwerps 

stadsdichter, Peter Holvoet-
Hanssen, te eren met een plekje in de 

SIM-route. In de schaduw van het 
Emile Verhaerenmuseum, de 

gemeentelijke bibliotheek en het 
Dorpshuis vindt u er het Peterplein, 

waar in een kunstig kader een nieuw 
dorpsgedicht prijkt. Aanwezig bij de 

inhuldiging waren nog àndere kapers, 
zoals jeugdschrijfster Noëlla Elpers, de 

echtgenote van Peter, en ontwerper & 

flitsmatroos Jo Clauwaert. De 
perfomances van Cis Peeters, Marco, 

Don Fabulist en hoofdredacteur Flor 
Vandekerckhove (Het Vrije 

Visserijblad) werden afgerond met 
muziek van Les Musicaux en - last but 

not least - Luiz Marquez en Bruno 

Deneckere. 

In 2019 werd zanger Kris de Bruyne 

gehuldigd met zijn Klein Amsterdam 

op de binnenplaats van streekmuseum 
“De Zilverreiger” in Weert. Mark 

Lefever, bekend van Radio 1, zorgde 
voor een door het talrijke publiek fel 

gesmaakte inhuldigingstoespraak. 
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OVERZICHT VAN DE LOCATIES 

 

 

DOEL 

Het doel 

In België kan je wettelijk geen straat benoemen naar een nog levende 
persoon; de enige uitzonderingen zijn leden van het koningshuis. Daarom is 

onze 'nieuwe straatnaam' een toeristische benaming, een aanvulling van de 
eventuele bestaande straatnaam. Ongeveer één keer per jaar herbenoemen 
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we een straat, steeg, wegeltje, dreef, pleintje of andere locatie met een typisch 

karakter, een pittoreske uitstraling en een eigen verhaal. 

 

We hebben natuurlijk zelf een aantal sites in het achterhoofd, maar uiteraard 

worden pas beslissingen genomen na overleg met en akkoord van het 

betreffende gemeentebestuur, eigenaars en genomineerde muzikanten. 

We denken dat het goed is om de muziekstraatjes herkenbaar te houden. Op 
al 'onze' SIM-sites hebben we de rode draad doorgetrokken: een blauw 

straatnaambord met zilverkleurige belettering, een op de muzikant 
geïnspireerd kunstwerk van een kunstenaar uit de streek en uiteraard... een 

bijhorende feestelijke inhuldiging. 
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ARTIESTEN – KORTE BESCHRIJVING LOCATIES SIM-ROUTE 
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CONTACT 

 

Meer weten? 

  

Simon Ielegems 
Dam 78 

2890 Sint-Amands 

0476 28 93 14 
simon.ielegems@telenet.be  

  

  

• Foto's: Fotoclub de Waai, Ludo De Vogelaer en Jo Clauwaert • Met dank aan Marc Sillis • 

mailto:simon.ielegems@telenet.be
http://www.fotoclubdewaai.be/cms/page7.php

