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De voorzitter aan het woord 

Els Hedebouw (2000) 
 
Dag iedereen! 
 
Eindelijk weer een Sinalumni-nieuwsbrief in uw 
brievenbus (of emailbox) vol met interessante artikels, 
nieuwtjes en weetjes van, door en over Sinalumni. Eén 
van die nieuwtjes zal zeker de reeds ‘lang’ 
afgestudeerde sinologen interesseren. Niemand minder 
dan professor Ulrich Libbrecht, stichter van de afdeling 
Sinologie aan de K.U. Leuven, is dit jaar tachtig zomers 
jong en viert dat met een groots feest. Meer informatie 
hierover vindt u op de volgende bladzijden. We wensen 
hem in ieder geval via deze weg al 

���������
! 

 
Onze vorige bijeenkomst in november 2007 met een 
lezing over de Olympische Spelen in China was zeer 
geslaagd. We hopen dan ook in de herfst van 2008 
opnieuw voor een interessante bijeenkomst te zorgen. 
In onze volgende nieuwsbrief verneemt u hier zeker 
meer over. 
 
Tenslotte willen we ook nog graag een oproep doen aan 
alle (kersvers-) afgestudeerde sinologen die zich 
geroepen voelen om ‘actiever’ deel te nemen aan de 
Sinalumni-werking (nieuwsbrief, Sinoserv en 
organisatie van activiteiten). Laat ons weten of je 
interesse hebt en we nodigen je zeker uit op onze 
volgende vergaderingen. 
 
Veel leesplezier en een heerlijke zomer(vakantie) 
toegewenst! 
 
 
S-Interview: 
Gwynnie Hagen (1996) 

  Carine Defoort (1983) 
 
In 1996 studeerde Gwynnie Hagen af als 
sinologe waarop ze verdween in de dikke mist 
van het ‘echte leven’. Maar iets bleef hangen: 
haar originele thesis over de Chinese koelies 
aan het westers front tijdens de Eerste 
Wereldoorlog: Eenen Dwazen Glimlach aan 
het Front. Af en toe kregen we in het 
departement sinologie een verzoek naar dit 
werk, zelfs van academici die geen 
Nederlands konden lezen! Vandaag is 
Gwynnie’s thesisonderwerp weer helemaal in. 
Op 30 april opende in het In Flanders Fields 
Museum in Ieper een internationale 
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tentoonstelling over multiculturaliteit aan 
het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 
honderdveertigduizend Chinese koelies die 
achter de frontlinie werkten in de logistiek 
en de oorlogsindustrie, komen er aan bod. 
Gwynnie’s onderzoek behelsde ondermeer 
veldwerk op oorlogskerkhoven en 
gesprekken met overlevenden in de 
Westhoek. Zo ontdekte ze ondermeer fouten 
in de administratie van gestorven en 
verloren gewaande Chinezen. Haar bijdrage 
aan de disaster victim identification heeft 
een golf van interesse veroorzaakt die zich 
tot in China laat voelen: de Chinese 
Staatstelevisie (CCTV) maakt plannen om 
de Westhoek te bezoeken, en in 2009-2010 
volgt er een internationale herdenking en 
tentoonstelling in de Westhoek. 
 
CD: Wat heb je na je studies in Leuven 
gedaan? 
 
Toen ik afstudeerde was er een grote vraag 
naar burgerlijk ingenieurs – en enkel naar 
burgerlijk ingenieurs. Het was dus hels 
moeilijk om met een diploma Sinologie en 
amper werkervaring iets zinnigs te vertellen 
op een sollicitatiegesprek. Vooral ook 
omdat de ‘sinoloog’ een tot dan toe grote 
onbekende was op de arbeidsmarkt. Enige 
oplossing: zorgen voor concrete, tastbare 
“CV-vulling”. In mijn geval was dat eerst 
een paar maanden meewerken aan een 
tentoonstelling van de Vlaamse 
Gemeenschap “De Leeuw ontmoet de 
Draak”. Na die paar zeer interessante 
maanden ben ik als uitzendkracht voor het 
toen nog piepjonge Mobistar gaan werken, 
uit financiële noodzaak en opnieuw voor het 
CV. Dat heb ik, met korte tussenpauzes om 
andere werkervaringen op te doen (als 
reisgids in China, begeleider van delegaties, 
communicatiemedewerker, 
directiesecretaresse, …), bijna drie jaar 
gedaan. Toen kreeg ik de kans de opleiding 
“Buitenlandse Handel” van Cevora te 

volgen, waarna ik – in volle dioxine crisis – in 
de veevoedersector terechtkwam. De eerder 
opgedane werkervaring, de extra opleiding en 
een flinke dosis enthousiasme en vertrouwen 
hebben toen de deur van de internationale 
handel en marketing wijd opengegooid. Zes 
jaar was ik als marketing- en sales manager 
voor Nukamel (toen een dochter van Campina) 
verantwoordelijk voor heel de Aziatische en 
Oost-Europese markt. Ik was zeer vaak 
onderweg en heb intens genoten van de 
mogelijkheden om met mensen wereldwijd te 
onderhandelen en iets op te bouwen. 
 
CD: Waar ben je nu mee bezig? 
 
Momenteel geniet ik van mijn 
zwangerschapsverlof en van mijn eerste 
kindje, een toffe en levendige dochter, Nel. 
Op 1 juli ga ik echter weer aan de slag bij 
mijn huidige werkgever, de Gudrun Group. 
Gudrun is een producent van (heel lekkere) 
pralines en truffels. In België is de naam niet 
zo bekend, maar internationaal spelen we een 
vrij belangrijke rol. Ik heb jarenlang tijdens 
zakendiners telkens de lof gezongen van de 
Belgische bieren en chocolade; het was dan 
ook maar een kwestie van tijd voor ik in de 
lekkerste sector van het land terecht zou 
komen. 
Sinds twee jaar werk ik als “key account 
manager UK”: een harde, maar zeer boeiende 
leerschool. De Britten doen nu eenmaal totaal 
anders zaken dan onze Aziatische vrienden. 
Win-win en long–term relationship zijn voor 
de Britten eerder loze termen. Tot dusver heeft 
Gudrun zich niet op China gericht, ondanks 
het feit dat we sterk staan in Japan en Korea. 
De eigenaars hebben echter vertrouwen in 
mijn “goesting” om daar iets te betekenen en 
vanaf mijn terugkeer op 1 juli ga/mag ik me 
dan ook full-time op mijn lievelingsmarkt 
werpen. 
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CD: Wat vond je het meest waardevol aan 
je opleiding? 
 
Aangezien ik absoluut niet kon blokken 
dankzij een hopeloos slecht geheugen en ik 
ook veel te snel afgeleid was, werd het voor 
mij pas interessant en boeiend vanaf de 
licenties (de twee laatste jaren van het pre-
Ba Ma systeem). De papers en thesis die we 
mochten schrijven waren een waardevolle 
bron van vreugde en ontwikkeling. Dat 
waren momenten waarbij ik het beste van 
mezelf gaf. Memorabel was ook het bezoek 
van professor Zürcher. 
 
CD: Ontbrak er iets? 
 
In retrospectie – hoewel het me toen weinig 
interesseerde - economie en politiek. 
 
CD: Zou je opnieuw Sinologie gaan 
studeren als je kon terugkeren in de tijd? 
 
Waarschijnlijk wel, de richting bepaalt 
slechts in zekere mate je opties achteraf: je 
eigen persoonlijkheid primeert en domineert. 
Ik denk alleen dat ik – gebaseerd op mijn 
huidige ervaring – een beduidend 
mondigere, proactievere en kritischere 
student zou zijn. 
 
CD: Wat is je meest bijblijvende 
herinnering aan je studententijd in 
Sinologie? 
 
Op studievlak, mijn thesis. Dat was een 
genot om aan te werken. Ik heb toen totale 
‘carte blanche’ van de proffen gekregen om 
mijn ding te doen, wegens gebrek aan enige 
voorgaande studie of kennis van het 
onderwerp. Twee jaar lang heb ik intens 
plezier beleefd aan het doen van “historisch 
onderzoek”. De resultaten waren er ook naar, 
vandaag nog vormt deze thesis de basis van 
verder diepgaand onderzoek door andere, 
meer getalenteerde personen. 

Op persoonlijk vlak, Herman ontmoeten: 
toenmalig lief, nu fijne partner, echtgenoot en 
vader van Nel. 
 
CD: Welke taak zie je voor een "sinoloog" in 
de huidige globaliserende wereld weggelegd? 
 
Een “sinoloog” kan helpen bruggen bouwen in 
de moeilijke communicatie tussen 
verschillende ‘culturen’. Deze communicatie 
is zowel verbaal als non-verbaal en kan zich 
op alle vlakken afspelen. Vaak verwarren 
mensen ‘dezelfde taal spreken’ (Engels) met 
‘elkaar begrijpen’. Omdat sinologen al een 
moeilijke taal en cultuur hebben proberen te 
leren, staan we opener voor de fijnere nuances 
en verschillen in taal en cultuur. Voor mij is 
het belangrijk “sinoloog” te zijn omdat ik 
hierdoor makkelijker ‘wereldburger’ kan zijn 
en in dialoog kan en durf treden met de rest 
van de wereld. 
 
CD: Wat wil je nog realiseren in de toekomst? 
 
Mijn job naar beste vermogen doen:  
momenteel is dat “succes voor Belgische 
chocolade in Azië”. In die mate goed bezig 
zijn dat ik ’s avonds tevreden naar huis kan 
rijden zonder het gevoel te hebben dat ik wéér 
maar een fractie heb gedaan van wat ik 
allemaal had willen doen. In mijn job andere 
mensen begeleiden en enthousiasmeren voor 
het product en hen aanmoedigen zich open te 
stellen voor de “onbekende” internationale 
zakenwereld. 
 
CD: Welke andere passies of hobby's heb je 
naast jouw werk? 
 
Momenteel primeert mijn dochter, en dat zal 
de komende 20 jaar toch wel zo blijven, denk 
ik. Maar daarnaast geniet ik sinds een jaar 
weer van de sterk hernieuwde interesse voor 
mijn thesisonderwerp over Chinese koelies 
aan het westers Front in de Eerste 
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Wereldoorlog en amuseer ik me enorm met 
de contacten en acties die daaruit 
voortkomen. 
 
CD: Hoeveel verdien je? Of (minder 
Chinees) hoeveel denk je dat een 
beginnende werkende sinoloog als loon 
kan verwachten? 
 
Door de toegenomen algemene China 
expertise is de marktwaarde van het diploma 
Sinologie enigszins onder druk komen te 
staan. Heel eerlijk, ik verdien goed en kan 
niet klagen. Maar dat heeft wel twaalf jaar 
geduurd en het is dan ook weinig raadzaam 
veel over mijn huidige salaris te zeggen, 
kwestie van geen verwachtingen te 
scheppen. Mijn eerste loon en mijn huidige 
loon liggen nogal wat van elkaar verwijderd. 
Als eerste loon denk ik dat het heel 
realistisch is om van de startwedde van elke 
gewone licentiaat uit te gaan. Een goede tip 
is de loonwijzer van “Vacature” even te 
raadplegen en je daarop te baseren voor 
onderhandelingen. Heel belangrijk is het om 
je niet op het salaris te fixeren maar volop 
de kaart van de toegevoegde waarde en de 
leerzame en diverse ervaringen te trekken in 
het begin van je carrière: het loon volgt 
automatisch naarmate je meer te bieden hebt 
aan een werkgever. 
 
CD: Hoe is het om als jonge vrouw in de 
internationale handel te werken? 
 
Tof! Ik mag niet klagen want ik heb altijd 
kansen gekregen (of zelf gemaakt, het is 
maar hoe je het bekijkt). China en Zuid-
Oost Azië zijn relatief vrouwvriendelijk. En 
het wordt je dan ook niet extra moeilijk 
gemaakt om daar zaken te doen. Korea, 
Pakistan en Bangladesh zijn merkelijk 
moeilijker maar ook niet onhandelbaar. Het 
respect dat je in die landen als zakenvrouw 
krijgt, maakt voor mij veel kleine en grote 
frustraties goed. Er zijn beperkingen en ja, 

het is niet makkelijk om als vrouw mee te 
spelen in de wereld van de grote jongens, 
maar ik weiger mezelf daardoor te laten 
verzuren. Ik heb bij mezelf en enkele 
lotgenotes gemerkt dat wij vaak ons eigen 
glazen plafond creëren en in stand houden 
(bijv. door minder eisen te stellen, rapper 
tevreden te zijn, dubbel zo hard te werken, 
enz.). Zodra we daar vanaf stappen, moeten de 
verschillen ook verdwijnen. 
 
CD: Wat zou je anders gedaan hebben als je 
opnieuw mocht beginnen met een diploma 
Sinologie?  
 
Twaalf jaar geleden was ik te weinig mondig, 
te verlegen misschien, om het belang dat ik 
zag in mijn thesis door te drukken als uniek 
onderzoeksonderwerp bij de afdeling 
Sinologie, of om ermee naar een ander 
departement te stappen. Intussen zijn er twaalf 
jaren kostbare tijd verloren en is alle 
mogelijkheid tot “live” ooggetuigenverslagen 
verdwenen. Gelukkig wordt er nu hard en 
bijzonder degelijk aan gewerkt door een 
enthousiast team en weet ik dat “mijn” koelies 
effectief een eigen plek in de geschiedenis 
gaan krijgen. 
 
 
 

Sinalumni aan het woord 
 
In deze rubriek laten we jullie, Sinalumni, aan 
het woord. Zit er een interessante anekdote, 
verhaal of mededeling in jouw pen? Laat die 
er dan uitvloeien en stuur het resultaat naar 
onze redactie: 
kvdt11@hotmail.com 
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Filmnotitie 
 
Het leven zoals het is... à la Hongkong 

Kristof Van den Troost (2005) 
 
The Way We Are ( 	�
���������  Tianshuiwei de 
ri yu ye, 2008). Regisseur: Ann Hui (Xu Anhua ����

). Met Juno Leung (Liang Jinlong ����� ) �  Pau 
Hei-ching (Bao Qijing ��� � ) en  Chan Lai-wun 
(Chen Liyun !#"%$ ). 
 
Bijna dertig jaar geleden vond er in de Hongkongse 
filmindustrie een kleine revolutie plaats. Jonge 
regisseurs zoals Tsui Hark, Ann Hui, Patrick Tam en 
Yim Ho begonnen films te maken die enorm 
verschilden van de kung fu films en melodrama’s die 
tot dan toe de Hongkongse filmindustrie 
overheersten. Stylistisch en thematisch vormden deze 
films een totale breuk met het verleden, maar 
commercieel hadden ze weinig succes. Na enkele 
jaren was het merendeel van deze New Wave 
regisseurs dan ook gestopt met het maken van films 
of overgestapt naar marktgerichte producties. 
 
Eén van de weinigen die door de jaren heen films 
bleef maken die ook de iets fijnbesnaardere 
filmliefhebbers konden bekoren was Ann Hui. Haar 
nieuwste, The Way We Are (2008), is waarschijnlijk 
haar goedkoopste film ooit, maar tegelijkertijd ook 
een van de beste films die het afgelopen jaar in 
Hongkong verscheen. In een naturalistische stijl die 
doet denken aan die van de Japanse regisseur 
Yasojiru Ozu, gebeurt er narratief gezien eigenlijk 
heel weinig, maar worden toch diepe emoties 
losgeweekt in zelfs de meest cynische kijker.  
 
Een grote troef is de “Hongkong-factor” van de film. 
Zelden werd het dagelijks leven van Chow-met-de 
pet zo accuraat weergegeven. De setting van de film 
is Tin Shui Wai, lokaal ook wel bekend als de “City 
of Sadness” wegens de vele familiedrama’s en 
zelfmoorden die in deze afgelegen “New Town” van 
Hongkong plaatsvinden. Hui’s portret van het 
familieleven van een weduwe en haar zoon die in een 
door de overheid gefinancierd flatgebouw wonen, 
doet bijna denken aan een antropologische studie! 
We zien de moeder aan het werk in de supermarkt, 
de zoon die zich thuis verveelt in afwachting van zijn 
examenresultaten, de begrafenis van een ver 
familielid, bezoekjes aan een knorrige grootmoeder 
in het ziekenhuis, enzovoort. Het meest treffend is 
het verhaal rond de oudere vrouw die in het 
flatgebouw komt wonen en waarmee de weduwe en 
haar zoon bevriend raken. De eenzaamheid van deze 

vrouw en haar tevergeefse pogingen om een goede 
relatie op te bouwen met haar rebelse kleinzoon worden 
zonder veel drama verhaald, maar zijn zo effectief in 
beeld gebracht dat één pakje papieren zakdoekjes niet 
voldoende is. Laat dit u echter niet de indruk geven dat 
The Way We Are een droevige film is, de acteurs slagen 
er even goed in om de levenskracht en de goedheid van 
de personages overtuigend weer te geven.  
 
De reputatie van Tin Shui Wai doet de kijker 
vermoeden dat een drama vroeg of laat zal plaatsvinden. 
Misschien komt de zoon om in een confrontatie met 
lokale gangsters? Of wordt hij zelf een bendelid? Pleegt 
de eenzame oude vrouw uiteindelijk zelfmoord? 
Inderdaad, een andere film die bijna gelijktijdig met 
The Way We Are uitkwam, buit de tragische reputatie 
van Tin Shui Wai ten volle uit: in tegenstelling tot 
Hui’s film illustreert Lawrence Lau’s Besieged City 
(2008) het lokale gangsterleven vol drugs en geweld. 
Ann Hui speelt handig in op de verwachtingen van het 
lokale publiek en brengt zo spanning in een totaal 
ondramatische film. 
 
Aangezien de film zelfs in Hongkong amper in de 
cinema te zien is, zal men in België vooral de 
programma’s van filmfestivals moeten afspeuren om dit 
meesterwerk te kunnen bewonderen. The Way We Are 
is echter de moeite, en die 50 cent voor papieren 
zakdoekjes, volledig waard. 
 
Tsinghua bezoekt K.U.L. 
          David Belis (2008) 
 
De Tsinghua – KULeuven week, een belangrijk 
contactmoment in de context van het partnerschap 
tussen deze twee universiteiten, vond plaats in 
november 2007. Het was de eerste maal dat de Chinese 
universiteit een “Tsinghua Week” organiseerde in het 
buitenland. Op het programma stonden een 
fototentoonstelling, een forum over sustainable 
development en groepsdiscussies. 
 
Onder de genodigden voor de fototentoonstelling zaten 
enkele vooraanstaande personen van beide 
universiteiten, waaronder rector Vervenne vergezeld 
door een aantal vice-rectors van de KUL, en rector Gu 
Binglin met vice-rectors Wang Jinsong en Xie Weihe 
van Tsinghua. Bovendien was ook ambassadrice Zhang 
Qiyue van de partij. 
 
Het forum over sustainable development was voor vele 
studenten een goede gelegenheid om meer te weten te 
komen over het onderwerp, en ook om eens het 
interessante gebruik van powerpoint presentaties door 
Chinese professoren te bewonderen. Niettegenstaande 
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de overvloed aan cijfermateriaal en informatie, waren 
de lezingen van Chen Guoqing, Zhu Wenyi, Wang 
Zhenmin en Wang Youqiang zeker de moeite waard. 
We onthouden vooral de documentatie, informatie en 
het cijfermateriaal van Wang Youqiang over de 
geweldige groei van de Chinese steden, zowel in 
grootte als wat betreft technologische vooruitgang. 
  
Vermeldenswaardig was ook de afsluiter door Hans 
Bruyninckx, die naast Toon Vandevelde, Paul 
Lemmens en Hans Vandevyvere de Belgische 
kleuren vertegenwoordigde. Hij had het 
voornamelijk over milieuvervuiling in Chinese 
steden, en deinsde er gelukkig niet voor terug om 
ook eens de vinger op deze zere wonde te leggen. De 
globale dimensie van die vervuiling is namelijk een 
van de belangrijkste redenen om sustainable 
development op internationaal vlak te promoten. 
 
Chinese Bridge 

        Nicolas Standaert 
(1982) 

 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Chinese 
ambassade op zaterdag 12 april een 
spreekvaardigheidwedstrijd om de Belgische 
kandidaat te selecteren voor de “Chinese Bridge - 
Chinese Proficiency Competition for Foreign College 
Students.” 
 
Zoals in de voorbije jaren werd een student van de 
K.U. Leuven eerste: proficiat aan Caroline Muller 
(2de bac)! Ook de prijzen voor de tweede plaats 
gingen naar K.U.Leuven studenten: Michiel Bleus en 
Jan Brughmans (3de Bac). Dieter Vanonckelen werd 
derde. Een van hen zal vermoedelijk België 
vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd in 
Beijing.  
 
Gelukwensen ook aan de taaldocenten voor de mooie 
resultaten. 
 
Ik ga naar China en ik neem mee... 

Nicolas Standaert 
(1982) 

 
Jaarlijks in oktober organiseert de K.U. Leuven een 
"kinderuniversiteit". Twee jaar geleden was er een 
sessie over China waaraan de studierichting 
Sinologie actief deelnam. Inmiddels publiceerde de 
uitgeverij Lannoo er een kleurrijk boek over 
boordevol leuke spelletjes en weetjes: Ik ga naar 
China en ik neem mee, door Kristien Dreesen, met 

illustraties van Judith Vanistendael. Het boek is al aan 
een tweede uitgave toe! 
 
BeLong: België en de Draak  

David Belis (2008) 
 
Wanneer wij, sinologen, vandaag de dag naar België 
kijken dan vallen er twee dingen op. Ten eerste zien we 
de groeiende interesse en nieuwsgierigheid, en ja zelfs 
bewondering voor China en zijn economische groei. 
Ten tweede zien we steeds meer Chinese studenten die 
de weg vinden naar onze universiteiten, Chinese 
toeristen die Brussel en Brugge bezoeken op 
blitzbezoek door Europa, of buitenzeeërs die werk 
zoeken in onze stabiele economie en maatschappij.  
 
Tegelijkertijd merken we dat er een heleboel kleine of 
grote problemen de kop op steken tussen de Belgische 
en Chinese gemeenschap. BeLong wil daar iets aan 
doen. Onze organisatie promoot de uitwisseling van 
taal, cultuur en informatie tussen de twee groepen. We 
baseren ons daarvoor op twee pijlers: de organisatie van 
activiteiten, en onze website www.belonger.be. Onze 
doelstellingen worden via deze twee pijlers 
bewerkstelligd. Zo heeft BeLong op maandag 19 mei in 
Leuven haar eerste activiteit georganiseerd: een 
Chinese theeceremonie en schilderijententoonstelling.  
 
De leden van BeLong, zowel Chinezen, sinologen als 
karakteranalfabeten, zijn van plan om tijdens de 
komende maanden en jaren op dat elan door te gaan, en 
als eerste organisatie in België een multiculturele 
qiaoliang te vormen tussen de twee gemeenschappen. 
 
Publicatie 

    Kristof Van den Troost 
(2005) 

 
In 2005 studeerde Isabelle Claes af bij Sinologie met 
een licentiaatsverhandeling over stadsplanning in 
Beijing. Ondertussen schreef ze een artikel gebaseerd 
op dit onderzoek dat nu gepubliceerd is in Rooilijn, een 
Nederlands tijdschrift voor onderzoek naar wetenschap 
en beleid in de ruimtelijke ordening. Isabelle’s artikel 
“Modernisering en behoud van historie in Peking” is te 
vinden in de uitgave van oktober 2007. 
 
Verjaardagsfeest professor Libbrecht 

      Els Janssens 
 
Professor Ulrich Libbrecht, stichter van Sinologie aan 
de K.U. Leuven en gevierd filosoof, wordt deze zomer 
80 jaar. In de Vlaamse Ardennen werd het initiatief 
genomen om hiervoor een groot feest te organiseren op 
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zaterdag 5 juli. Alle Sinologie studenten, alumni en 
medewerkers zijn hartelijk uitgenodigd.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
- 15u: Filosofische wandeling in de mooie Vlaamse 
Ardennen: vertrek aan de kerk van Zulzeke (zonder 
inschrijving) 
-18u: Avondfeest met familie, vrienden, 
medewerkers,... (inschrijving noodzakelijk)  
 
Feestadres: Zaal Brugzavel, Brugzavel 25B, 9690 
Kluisbergen (Berchem). 
 
Inschrijven kan door overschrijving van 20 EUR/pers. 
op rekeningnummer 001-5400613-20 van het 
Libbrechtcomité (vòòr 14/06/08).  
 
Voor meer informatie: mail naar  
libbrechtcomitee@telenet.be of bel naar Els Janssens, 
tel. 056 68 83 07 
 
Proficiat 
 
In deze rubriek brengen we familienieuws over uw 
medesinologen. Nieuwe telgen in de familie, 
huwelijksaankondigingen, of ander heugelijk en 
minder heugelijk familienieuws: stuur maar door 
naar onze redactie: kvdt11@hotmail.com 
 
Een baby voor... 
 
Stan, broertje van Kato en zoontje van Els Berlanger 
(1997) en Gregg De Winter werd  geboren op 9 
oktober 2007. 
 
Pauline, geboren op 22 oktober 2007, is het zusje van 
Julie en Matthias, en dochtertje van Riet De Brauwer 
(1999) en Francis De Nolf. 
 
Wannes, zoontje van An Beenders (2002) en Bart 
Exelmans, werd geboren op 18 november 2007. 
 
Gijs, zoontje van Liesje Geyskens (2003) en Rob 
Verweijen, werd geboren op 23 november 2007. 
 
Fee, geboren op 31 december 2007, is het zusje van 
Neel, Freek en Sterre, en dochtertje van Liesbeth 
Van Den Bergh (1997) en Mario Hannes. 
 
Bregt  zoontje van Hans Tindemans en Els 
Hedebouw (2000), zag het levenslicht op 4 februari 
2008. 
 

Nel, dochtertje van Gwynnie Hagen (1996) en Herman 
Sterckx werd geboren op 18 februari 2008. 
 
Een bruiloft voor... 
 
Joery Janssens (2008) en Charlotte Depauw (2006) 
trouwden op 1 december 2007. 
 
 


