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CAFEBAAS EDDY INGELBRECHT WORDT 50 EN STAAT IN OKTOBER OP WIT-LUST
ICHTEGEM Eddy Ingelbrecht, alias 'Hummeltje', viert op 23 januari, samen met tweelingzus Conny, zijn

50ste verjaardag. En vieren zal hij, want op zaterdag 27 januari zijn aUe klanten en maten welkom in zijn café
Brouwershof voor een drankje en een hapje. Hummeltje is een bekend gezicht in het dorps- en uitgaansleven,

en op zijn 50ste voelt hij zich rijp voor een politieke carrière. Op 14 oktober zal Eddy op de WIT-lijst staan.
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De wieg van Eddy stond in de
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tweelingzus Conny opgroeiden

Hoefijzerstraat, waar hij en zifn
als jongsten in een gezin met vl]f
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kinderen. Comiy en nog twee ou-
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dere broers wonen in Aartrijke,

^

moeder Georgette Myny en broer
Mambc wonen nog in de Hoefïjzerstraat "In het uitgaansleven
raakte ik verzeild via het krachtbal", herinnert Eddy zich. "Ik was
al rond de 25 toen ik begon te
krachtbaUen. Dat was op vraag
van Robert Dupon, krachtbaltrainer en toen uitbater van café Ons
Huis, waar ik tafelvoetbal speelde.
Door een blessure stopte ik met
krachtbaï. maar kwam in het bestuur en hield jaren de bar in het
krachtbalkotje open."
"Op maandagavond ga ik ook al

18 jaar biljarten in De Somme bij
de Verenigde Biljartvrienden. Ik
werd lid van de club op vraag van
wijlen Rik Muylle", vervolgt Eddy.

"Ik was er altijd graag bij in het

Manon

uitgaansleven en dat tot in de late
uurtjes. Het is algemeen bekend

ICHTEGEM Manon is het tweede

dat ik meestal nog niet zo lang

kindje van Leen Bolle en Stijn

thuis was op het moment dat ik

Everaert uit de Oude Heirweg in

op zondagochtend het krachtbal-

lchtegem. Het meisje werd op 8

kotje opende - of soms ook niet

januari in de Torhoutse kraamaf-

thuis was geweest (lacht, red.)."

Eddy Ingelbrecht - 'hlummettje' - heft het glas op zijn 50ste verjaardag. In de komende gemeenteraadsverkiezingen zal hij bovendien zijn debuut als politicus maken. (Foto HH)

deling Sint-Rembert geboren.
Een zusje voor Marie. (Foto JS)

HUMMELTJE

deze zaak kan ik aUeen uitbaten,

zag het zitten om dit keer voluit

"Waarom ze me Hummeltje noe-

er is geen zaaltje bij of zo. En dat

voor het café te gaan. Dat was een

men? Dat komt eigenlijk door Ro-

was de bedoeling."

berekend risico. Ik wist wel dat ik
bekend ben in Ichtegem. Ik heb

mensen van alle kleuren. Maar ik

nog geen spijt van mijn keuze en

vloed zal hebben op het café. Ro-

bert Dupon. In het tafelvoetbal
vormde ik een team met Patrick

VOLUIT VOOR CAFÉ

daat zijn bij WIT. "Ik heb wat getwijfeld, want in mifn café komen
denk dat mijn keuze niet veel in-

Vanhooren. Robert noemde ons

Eddy is nu weer alleen en vindt

hoop nog een eindje door te gaan.

bert Dereeper en Marie-Rose Van-

de 'hummeltjes', misschien om-

het goed zo. "Een gezin stichten,

Ik zou het me nu niet meer kun-

hooren, die jaren het Brouwers-

dat we allebei niet te groot waren

dat is er nooit van gekomen. Om-

nen voorstellen om weer in een

hof open hielden, stonden ook

van gestalte. Patrick legde het ta-

dat ik te graag weg ging zeker?"

bedrijf te gaan werken."

felvoetbal stil en ik ging alleen

Regelmatig blijft het Brouwershof

nog allebei op de WIT-lijst. Zij
hebben me overtuigd dat ik er niet

door, waardoor ze me bleven

open tot in de kleine uurtjes. "Dat

echt nadeel van zal ondervinden.

'Hummeltje' noemen", verklaart

nachtleven begint toch wel wat

En ik zie het wel zitten, anders

Eddy de bijnaam die veel Ichte-

door te wegen", bekent Eddy.

zou ik er nooit aan beginnen."

gemnaars kennen, maar waarvan

er veel minder de oorsprong kennen.

Eddy kwam in 2005 via zi]'n toenmalige partner een eerste keer in
café Brouwershof terecht en ver-

huisde in 2007 met haar naar café
Sint-Cecilia, maar bleef ook als
metaalbewerker aan de slag. Na

"Maar ik compenseer dat door in

"Mijn bijnaam

de namiddag een tuksje. te doen. Ik

'Hununeltje' komt

bereik zowel jong als oud, maar

"Ik ben van Ichtegem en voel me

uit het tafelvoetbal,
omdat ik en mijn
teamgenoot allebei

zeker de jongeren komen hier

betrokken bij het verenigingsle-

graag over de vloer. Het jeugdhuis

ven. WIT. heeft mij gevraagd,

is nog dicht voor verbouwings-

maar was ook mijn eerste keuze.

werken en velen komen in de

Ik vind het een mooi initiatief en

plaats naar mijn zaak. Het klikt

ik vind dat ze goed hun best doen.

niet groot waren"

wel met de jeugd. Ik zie hier een

Aan de toog hoor ik wat de men-

nieuwe lichting jongeren over de

sen zeggen, ook wat ze goed of

EDDY INGELBRECHT

vloer komen. De jeugd is een

minder goed vinden in de ge-

pluspunt voor Ichtegem: goeie

meente. Ik kan hun spreekbuis

SPREEKBUIS

Lilou

een onderbreking van zo'n ander-

ICHTBOKM Lilou is het tweede

nieuw achter de tapkast van het

dochtertje - na llaya - van Silke

Brouwershof. "Ik kende goed de

Van Hoeck en Michel Van Hau-

gasten met wie je nooit proble-

zijn in de poUtiek", verwacht Ed- .

vorige uitbaters Patricia en Chou

men hebt."

dy. "Ik ben van plan om er toch

IN DE POLITIEK

We zien wel of ik veel stemmen

half jaar startte hij in 2013 op-

wermeiren. Het meisje van 2,920

en stak soms een handje toe", ver-

Hij koos wel resoluut om van het

kilogram en 48,5 centimeter werd

telt hij. "Ik had hen gezegd dat ze

café zijn beroep te maken. "Het

op 15 januari in het AZ Damiaan

altijd mochten roepen als de zaak

was nooit echt een jeugddroom

rl"»stende geboren. Het wiegje

En Eddy besloot nu ook om zi)n

haal. Bij mijn klanten krijg ik al-

over te nemen was. En zo is ge-

om café te houden. Dat is eerder

eerste stappen in de politiek te

vast positieve reacties. Mijn 50ste

van Lilou staat aan de Diksmuide-

beurd. Als ik een café overnam,

door omstandigheden gekomen.

zetten. Bij de komende gemeente-

levensjaar wordt zeker een uitda-

baan. (Foto LIN)

dan liefst van al dit café. Want

Maar ik deed het heel graag en

raadsverkiezingen zal hij kandi-

gend jaar."

wel voor te gaan in de campagne.

