
Logés zijn dubbel welkom bij Martine 

Meyer. Dat mogen we toch a�eiden uit 

niet één maar twee plaatjes met 

‘Welcome’ aan haar voordeur in de 

Marmotwijk in Wezembeek-Oppem. 

Al vier jaar verhuurt deze lerares talen 

in haar B&B Guesthouse Wezembeek 

een studio en een kamer aan de meest 

uiteenlopende gasten. Uitgekamd belde 

aan voor een gesprek.

Hoe ben je erbij gekomen om een B&B 

in Wezembeek-Oppem te openen?

Martine: ‘Toen twee van mijn drie 

zonen het huis uit gingen, stonden hier 

ineens twee kamers leeg. Ik dacht: 

ofwel verkoop ik mijn huis ofwel richt 

ik gastenkamers in. Het is het laatste 

geworden. Ik ben immers altijd 

gewoon geweest om veel volk rond mij 

te hebben.’

Wie zijn jouw gasten?

‘De meeste van mijn gasten logeren 

hier omdat ze in het Afrikamuseum in 

Tervuren een specialisatie volgen of 

onderzoek doen voor hun doctoraat. 

Daarnaast studeren heel wat van mijn 

buitenlandse gasten nog een jaartje bij 

aan de UCL in Louvain-La-Neuve. 

Een derde grote groep zijn piloten in 

opleiding die komen studeren aan de 

Flight Academy in Zaventem. Zij 

blijven meestal voor een lange periode. 

Soms komen er ook gasten die maar 

een weekend blijven. Vaak gaat het dan 

om zakenlui of om familieleden van de 

vele Amerikanen, Duitsers en Britten 

die hier in de buurt wonen. Onlangs 

nog kreeg ik een Engelse overgroot-

moeder van 82 – mijn oudste gast ooit 

– die hier een communiefeest kwam 

vieren. Als de familie niet genoeg 

slaapplaatsen heeft, dan kiezen ze 

meestal voor een B&B. Het is goedko-

per dan in een hotel, rustiger en 

persoonlijker.’

Welke nationaliteit krijg je het meest 

over de vloer?

‘Fransen. Veel piloten uit Frankrijk 

volgen hun training in België omdat 

het hier goedkoper is, maar ik krijg 

mensen van over de hele wereld over 

de vloer: Canadezen, Zuid-Afrikanen, 

Italianen, Grieken, Roemenen, 

Japanners … Ik heb vroeger zelf heel 

wat afgereisd. De B&B geeft mij nu 

opnieuw de gelegenheid om mensen 

van over de hele wereld te ontmoeten, 

zonder dat ik mijn deur uit moet. Zij 

komen naar mij in plaats van dat ik hen 

moet opzoeken.’

Wat vinden je gasten van Wezembeek-

Oppem en de streek?

‘Ze zijn allemaal onder de indruk van 

het groen in Wezembeek-Oppem. De 

meesten komen om bij te studeren, dus 

kunnen ze ook de rust heel erg 

appreciëren. ‘Het is net alsof we thuis 

zijn’, zeggen ze dan. ‘Jonge twintigers 

vinden de omgeving ook tof, maar ze 

vinden het soms wel een beetje jammer 

dat ze ’s avonds niet naar clubs of bars 

kunnen. Maar dat is eenvoudig 

opgelost, want Brussel is vlakbij.’

Welk beeld hebben jouw buitenlandse 

gasten van België?

‘Ik heb de laatste tijd opvallend veel 

vragen gekregen over de politieke 

toestand in ons land. Veel gasten 

denken dat ons land op splitten staat. 

Meestal kennen ze ook al een paar van 

onze culinaire specialiteiten. Ze willen 

ook zoveel mogelijk Belgische bieren 

proeven en achteraf nemen ze ook 

allemaal chocolade mee naar hun land.’

Wat raad je hen aan in de streek?

‘Ik zeg hen om zeker naar het Arboretum in 

Tervuren en het Zoniënwoud te gaan. In 

Wezembeek-Oppem zelf valt er niet zoveel te 

bezoeken, al blijft het natuurlijk een mooie, 

groene gemeente. Ik raad hen ook aan om een 

dagje naar Brussel en Leuven te gaan.’

Zijn er soms communicatieproblemen?

‘Niet echt, ik ben lerares talen en spreek behalve 

Nederlands ook Engels, Duits en Frans. Boven-

dien kent bijna iedereen Engels. Alleen Japan-

ners spreken meestal minder vlot Engels, maar 

dan gebruiken we gebaren.’ 

Komen de culturele verschillen soms ook duidelijk 

naar boven?

‘Doordat ik zelf zoveel gereisd heb, valt me dat 

niet op. Bovendien zijn mijn gasten meestal 

mensen die het gewoon zijn te reizen en die 

zich vlot aanpassen. Ik heb bijvoorbeeld Japanse 

eetstokjes liggen, maar geen enkele van mijn 

oosterse gasten heeft er al gebruik van gemaakt.’

Welke nationaliteit zie je het liefst komen?

‘Mijn deur staat open voor iedereen, maar als ik 

dan toch mag kiezen, dan liefst iemand die geen 

Frans of Nederlands praat, zodat ik mijn talen 

kan oefenen. Hoe vreemder, hoe beter: ik leer 

graag nieuwe dingen bij. Zo leerde ik onlangs 

nog veel bij over de politieke toestand van 

Zuid-Afrika dankzij een Zuid-Afrikaans meisje 

dat hier twee maanden heeft gelogeerd en mijn 

studenten voor het Afrikamuseum hebben mij al 

heel wat interessante dingen bijgebracht over de 

Afrikaanse cultuur.’

Welk land hoop je ooit nog te verwelkomen?

‘Mensen uit Zuid-Amerika. Ik ben Spaans aan 

het leren; zo kan ik mijn woordenschat nog wat 

uitbreiden.’

Ben je zelf al bij je gasten op bezoek gegaan?

‘Dat is er nog niet van gekomen, maar ik heb al 

veel uitnodigingen. Ik kan zeker al naar Japan, 

Canada en Oostenrijk. Sommige van mijn 

bezoekers zijn dan ook goede kennissen 

geworden met wie ik af en toe mail.’

Hoe lang hoop je dit nog te doen?

‘Zolang ik leef. Er is altijd beweging in huis, je 

spijkert je talenkennis bij en ontmoet heel wat 
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3080 Tervuren

02 767 34 15
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3080 Tervuren
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3080 Tervuren
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interessante mensen. Je krijgt ook heel veel appreciatie van je gasten. Zo heb 

ik intussen een hele collectie exotische cadeautjes verzameld. Van mijn laatste 

gast, een Japanner, heb ik een mooie Japanse waaier gekregen. Kortom, mijn 

B&B is ongetwijfeld een verrijking in mijn leven.’

Cathérine De Kock

Meer info: Guesthouse Wezembeek, Marmotlaan 76, 

1970 Wezembeek-Oppem, www.guesthouse-wezembeek.be


