70

weekend 14, 15 en 16 augustus 2015

I
love
B E L GI U M

De hele zomer laten we expats
aan het woord over hun
favoriete stukje(s) België.
Deze week:de Italiaanse
VALENTINA CARRARA.

Le Roi des Belges

NAAM Valentina Carrara
LEEFTIJD 43
WOONT IN Sint-Pieters-Woluwe

«In Brussel maak je
zo snel vrienden»

Fa vo riete
p le kjes
1/ AU SOLEIL
Kolenmarkt 86
1000 Brussel
2/ MONK
Sint-Katelijnestraat 42
1000 Brussel,www.monk.be
3/ LE ROI DES BELGES
JulesVan Praetstraat 35
(Sint-Goriksplein)
1000 Brussel
4/ CONCEPTO
Hoogstraat 97 1000 Brussel
(Marollen),ww.concepto.be
5/ EASYTEMPO
Hoogstraat 146
1000 Brussel
6/ RESTO HENRI
Vlaamse Steenweg 113,1000
Brussel,www.restohenri.be

ITALIAANSE PRODUCTEN
VIND JE IN...
7/ ITALIA AUTENTICA
Steenweg op Ruisbroek 257 1620 Drogenbos www.italiaautentica.be
8/ ANTICHI
SAPORI ITALIANI
Bajuwstraat 73 1050
Elsene,www.antichisapori-italiani.be

Foto’s Steven Richardson

ITALIAANS ETEN
DOE JE IN...
9/ LA PIOLA
Edelknaapstraat 2
1000 Brussel
www.lapiola.be
10/ LA FABBRICA
Havenlaan 86C,
1000 Brussel,lafabbrica.be

IN BELGIË SINDS 1999
ur
IN BELGIË DOOR liefde en avontu

Concepto

Valentina Carrara (43) werd geboren en groeide
op in hartje Milaan. Mode, cultuur, architectuur
en design zitten haar in de genen. Wonen in de
grootstad is voor haar de enige optie. Toch bracht
de liefde haar naar het iets kleinere Brussel.
STEVEN RICHARDSON
Tijdens haar studies voor ingenieur-architect in Milaan kreeg Valentina Carrara zin om ook Frans aan
haar vaardigheden toe te voegen. Wat haar uiteindelijk in 1995 dreef naar een uitwisselingsproject
in Bergen. Na een korte terugkeer naar Italië om
haar studies af te maken, volgde ze uiteindelijk haar
hart terug naar België en Brussel. Daar had ze
inmiddels David ontmoet, de man met wie ze nu

twee kinderen heeft. In Brussel werkte Valentina
eerst als stagiaire voor een architectenbureau en
woonde ze in de Dansaertwijk.
«Een toffe buurt, ook gewoon om naar de mensen
in de straat te kijken. Een beetje urban life zoals in
Milaan, quoi, al heeft mijn thuisstad op dat gebied
eigenlijk meer raakpunten met Antwerpen.» Na het
werk ging Valentina elke vrijdag nog even bijpraten
en een glaasje drinken met collega's in café Au Soleil (1), dat haar nog steeds na aan het hart ligt. Ook
in café Monk (2) en Le Roi des Belges (3) op het
Sint-Goriksplein is ze een graag
geziene gaste.

Mooie herenhuizen
Vandaag werkt Valentina halftijds
als architecte voor Project
Tour&Taxi. Ze helpt de eigenaar bij
de renovatie van de bestaande
structuren op de site. Eens de ruimte verhuurd biedt Valentina ook
haar diensten aan voor de inrichting
van de zaak. De rest van de tijd verdiept ze zich met haar eigen bureau
in het project Brux-up.
«Ik wil het probleem van de stadsverdichting aanpakken en het klassieke
denkpatroon doorbreken. In plaats
van zo veel mogelijk gescheiden te
wonen zou het beter zijn ‘samen’ te

wonen. Brux-up wil wooneenheden planten op
reeds bestaande structuren. Het verschil tussen
wat nieuw en wat oud is moet in het oog springen.
In harmonie of in contrast met de bestaande structuur, afhankelijk van wat ik wil communiceren met
het project. Mijn bedoeling is om het patrimonium
van Brussel te herwaarderen door er iets aan toe te
voegen. Zo mogen jullie in België heel trots zijn op
de vele mooie herenhuizen. Zeker in Brussel werden veel van die huizen gebouwd tijdens de Belle
Epoque, op een moment dat de mensen plezier
hadden in hun leven in de stad. Vandaag zijn veel
mensen weg van de stad gaan leven en is dat wat
verloren gegaan. Met Brux-up wil ik erop wijzen
dat leven in de stad een meerwaarde kan betekenen. Op voorwaarde natuurlijk dat ook de overheid
en politiek hun steentje bijdragen en zorgen voor
een goede omkadering en levenskwaliteit.»
Als interieurarchitecte schuimt Valentina vooral
het internet af voor de inrichting van haar projecten. «Maar ik geniet ook van de Marollen met zijn
grote verscheidenheid aan antiek-en vintagewinkeltjes. Ik kan me ontspannen met het op de kop
tikken van leuke vintage-items, zoals in de winkel
Concepto (4). Op zondag een terrasje doen met een
frisse pint op het Vossenplein, wat snuisteren in de
etalages en daarna heerlijk lunchen bij Easy Tempo
(5) in de Hoogstraat. Reserveren wel verplicht!»
«Mijn favoriet Belgisch restaurant is Resto Henri
(6) in de Vlaanderenstraat. De kwaliteit blijft er
doorheen al die jaren op een constant hoog niveau.»

Veel expats
«Hoewel ik het oorspronkelijk niet van plan was om
op lange termijn in België te blijven, woon en werk
ik hier toch al vijftien jaar. Ik hou van de Milanese
sfeer met zijn winkelstraten vol mooie flanerende
mensen, maar ik had echt nood aan andere lucht.
Naast mijn job vind ik mijn goede sociale contacten
hier belangrijk, die koester en onderhoud ik. Laat
dat nu net ook één van de grote troeven van Brussel
zijn: hier leeft een grote internationale gemeenschap. Je raakt zowel met expats als met Brusselaars
en andere Belgen makkelijk aan de praat en je
maakt hier snel vrienden. Interactie en communicatie zijn een doel, taal is daarbij enkel een middel»,
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FIETS

Agenda
Dansaertwijk

Koninklijke
Vlaamse
Schouwburg
(KVS)

ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Berlaar, Neterit (70 km).
Start: 7u30-9u30, Zaal
Kwarto,Dorpsstraat 44.
Bouwel, Kermisrit (80 km).
Start: 12-14u, Taverne Palmenhof,
Herenthoutsesteenweg 71.
Diepenbeek, Cycling.be
Classic (70-110-140 km).
Start:7u30-12u,Fitlink,Campuslaan 1.
Gavere, Flanders Cyclo &
Bike Events (VTT & Cyclo diverse afstanden). Start: 714u, Bedrijfshal Isorex, Stationsstraat 190.
Gerginnes, Balade VTT du
15 Août (20-30-40-50 km).
Start:8u,Salle du ping pong,
Rue Dancart.
Haasrode, Veldtoertocht
(18-32-45-55-65 km). Start:
8-10u30, Sporthal, Milsestraat.
Kessel-Lo, Fietsen langs de
rand van Leuven (50 km).
Start: 10u, Parking kerkhof
AbdijvanVlierbeek,Kortrijksestraat.
Schulen,VTT Herker- en Demervallei (25-35-45 km).
Start:8-14u,Sporthal,Manestraat.
Wemmel, Kermisrally (6080 km).Start:8-10u30,Feesttent,Folletlaan.

ZONDAG 16 AUGUSTUS
Beringen, Ter Dolen Fietshappening (12-25-47 km).
Start: 8-11u, Mijnstadion,
Koolmijnlaan.
Blandain,LaBCIVTT(25-4565 km). Start: 7-10u, Chapiteau,Hameau duToucquet.
Haaltert, Trekvogelstocht
(40-60 km). Start: 8-10u, Tavert Nieuw Pleintje, St. Goriksplein 8.
Lennik, Vredeseilandentoertocht (25-35-45-55 km).
Start: 7.30-11u, Sporthal Jo
Baetens,A.Algoedstraat 77.
Lint, Stuyfkensrit (75 km).
Start: 7u30-9u30, Café ’t
Hoefijzer, Liersesteenweg
10.
Loyers,VTT de la Miaou (1028-40-52 km). Start: 8-11u,
Terrain de Foot, Rue de Comognes.
Maasmechelen, Zomerrit
(50 km). Start: 8u30-9u30,
Café Bloemenhof, Boudewijnlaan 34.
Poederlee, Hidrodoe Fietstocht (70 km). Start: 13u,
Kerk.
Wondelgem, Fietstocht
Standaert (35-65 km). Start:
7.30-11u, Café Hof van
Vlaanderen,Botestraat 10.

La Fabbrica

Over Milaan

Hoewel ik het niet van plan
was om op lange termijn in
België te blijven, woon en
werk ik hier toch al vijftien jaar
zegt Valentina, terwijl ze vlot overschakelt van
Frans naar Nederlands. «Die sterke sociale samenhang en de goeie vrienden maken dat ik hier
blijf en me goed in mijn vel voel. Ondanks het feit
dat de luchtvervuiling en het sombere weer me
af en toe wel parten spelen.»
«Wat veel mensen ook niet weten is dat Brussel
een zeer groene stad is. In Milaan heb je een leuke
'nightlife' en het is er een shoppingwalhalla, maar
er zijn niet zo veel groene zones. Hier in Brussel
zijn er veel parken waar het heerlijk wandelen en
zitten is en je ook met de hele familie kunt gaan
sporten. Als het weer het toelaat tenminste
(lacht). Jammer dat er zo veel mensen enkel in
Brussel komen werken met de wagen en zich niet
bewust zijn van de vele mooie plekjes die deze
stad te bieden heeft!»

Italiaans zoals thuis
«Met mijn vele Italiaanse vrienden, die ik als mijn
tweede familie beschouw, doe ik niets liever dan
samen gezellig koken. De ingrediënten daarvoor
haal ik onder meer in een Italiaanse groothandel

in Drogenbos, Italia Authentica (7). Ook Antichi
Sapori Italiani (8) in Elsene is zo'n topadres. In
deze handelszaken vind je allerhande charcuterie en kazen die je in de gewone supermarkt niet
aantreft. Het is nergens zo lekker als thuis,maar
als we dan toch eens Italiaans uit eten gaan, dan
trekken we naar La Piola (9) in de Kasteleinswijk
in Elsene. Daar vind je erg simpele, maar uitmuntende gerechten terwijl je ondergedompeld
wordt in een warme Italiaanse sfeer. Of La Fabbrica (10), in het Koninklijk Pakhuis op de site van
Tour&Taxi, waarvan ik het interieur tekende en
die authentieke Italiaanse schotels serveren. Ik
heb hier ook bijzonder leuke herinneringen aan
het feestje voor mijn veertigste verjaardag dat tot
in de kleine uurtjes duurde.»
«Sinds mijn jeugd ga ik graag naar musea en ik
pik ook geregeld eens een dansvoorstelling mee.
Voornamelijk in De Singel in Antwerpen en in de
Brusselse KVS. Daar durf ik zelf ook al eens de
beentjes los te gooien tijdens ‘Bal in the Box’. Een
favoriet museum heb ik niet, dat is wat afhankelijk van de programmatie van de expo's. Ik hou
ook veel van De Pianofabriek in Sint-Gillis, een
kunstencentrum waar ik enkele van mijn leukste
momenten beleefde in Brussel, met tangodansen
tot in de late uurtjes. Nu mijn kindjes wat ouder
worden, ben ik vast van plan die draad weer op te
pikken!»

Volgende week
....vertelt de IJslandse chefVilhjalmur
SigurdarsonhoehijterechtkwaminIeper.

Hoe vaak ga je terug
naar huis?
«Minstens één keer per jaar
keer ik terug om de draad met
de familie weer op te pikken.
Meestal vlieg ik met Easyjet
naar de luchthaven Milaan
Malpensa. Vandaar ben je in
een halfuurtje in het centrum
van Milaan. Voor Kerstmis
hebben we een beurtrol: het
ene jaar in België en het andere
jaar in Italië.»

Wat mis je het meest?
«Als er één ding is dat ik mis in
Belgiëishet‘streetlife’,mensen
die samen buitenkomen op
straat om te zien en gezien te
worden. En daar een goed
gevoel aan overhouden!»

Heb je nog tips?
«Voor wie naar Milaan wil één
tip: conceptstore Corso Como
10 10: de winkel draagt als
naam het adres in 20154 Milano. Daar kun je genieten van
eten, kunstgalerijen, designerkleding — één van de weinige
winkels ook waar men Vlaamse ontwerpers verkoopt —, juwelen, architectuurboeken en
meer. Dat alles in een prachtig
decor.»

WANDEL

Agenda
ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Beernem,5-7-11-13-17-2127-35-42 km,07-15u, Sporthal Psychiatrisch Centrum
Sint-Amandus, Reigerlostraat 10,8730 Beernem
Deerlijk,6-10-15-21-30 km,
07-15u, Feesttent De Trompe, Verrieststraat 1, 8540
Deerlijk (Sint-Lodewijk)
Londerzeel, 4-7-10-12-1620-25 km,08-15u, Gemeenschapscentrum G. Walschap, Sint-Jozefstraat 44,
1840 Londerzeel (Sint-Jozef )
Oosterzele, 6-10-14-18-21
km,07-15u, Tent aan de Ankerkerk, Bavegemstraat,
9860 Oosterzele
Oudenaarde, 7-14-21 km,
07-15u, ‘t Sportkot Leupegem, Sompelplein 39, 9700
Leupegem
Wevelgem, 7-14-21-28-42
km,07-15u, Zaal Leyedaele,
Grote Markt 4, 8560 Wevelgem
Zonhoven,5-6-9-12-15-1824 km, 07-15u, Gemeenschapscentrum Tentakel,
Kneuterweg 2,3520 Zonhoven

ZONDAG 16 AUGUSTUS
Borgloon, 5-10-15-20 km,
07-15u, Campus Basisschool De Linde, Stationsstraat 32,3840 Borgloon
Boutersem, 4-8-12-16-2024-30-35 km, 07-15u, Gemeentelijke Feestzaal, Kerkomsesteenweg 53, 3370
Boutersem
Damme,6-12-18-24 km,0815u, Feesttent Marollenkermis,Dorpsstraat 29-31,8340
Sijsele
Leopoldsburg, 4-6-8-1220-24 km, 07-15u, Zaal Orbis,Nicolaylaan 77,3970 Leopoldsburg
Lille, 4-7-12-17-22-27-35
km,06u30-15u, Zandfluiter,
Tulpenlaan 1, 2275 Wechelderzande
Ruiselede, 4-6-9-12-15-2025-30-35 km, 07-15u, Zaal
voor sport en spel (naast
sporthal), Tieltstraat z/n,
8755 Ruiselede

