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MAXIME CLAEYS (LEDEGEM)

"Padel heeft me
aangenaam verrast"

21, het is een magische leeftijd. Die verjaardag
wordt nog extra specialer wanneer die in het
jaar 2021valt. Wij wagen wekelijks een van de

jongeren die dit jaar hun 21ste verjaardag vieren
naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Maxime Claeys is de zoon
van Ronny en Veerle Vander-
meersch. Als hij niet oP zijn
kot in Leuven verblijft,
woont hij samen met zijn
ouders en broer Thibo (23)

langs de Cardijnlaan in Le-
degem. Vader Ronny. werkt
bij Alheembouw in Oost-
nieuwkerke, moeder Veerle
is logistiek medewerkster in
AZ Delta. Maxime studeert
voor handelsingenieur aan
de KU Leuven en voetbalt bij
Olympic Ledegem. Op 18 fe-
bruari werd 2L iaar.

Keekje uit naarjouw
verjaardag?
"Ik ben niet iemand die ieder
jaar grootse festiviteiten organiseert of heel euforisch is omdat
het zijn verjaardag is. Ik bevond mij nu op mijn kot in Leuven.
Veel gefeest kan er nu toch niet worden. Ik vond het wel leuk om
verjaardagsberichtjes te krijgen van mensen die ik al een tijdje
niet meer gezien of gehoord had."

Hoe verlopen je studies momenteel?
"Ik zit nu in mijn derde jaar handelsingenieur; het is mijn eerste
jaar in Leuven. De voorbije twee jaar kon ik die richting volgen in
Kortrijk. Het is mijn eerste jaar op kot in Leuven. Ik keek hier
eigenlijk wel naar uit. Spijtig genoeg heb ik nog niet veel kunnen
genieten van de leuke dingen van het kotleven. Momenteel zijn
de lessen online. Ik verlang ernaar om naar de campus te mogen.
Dan kun je le wienden zien. Nu zit je constant thuis of in je kot.
Het aantal studeeruren is ongeveer hetzelfde als andere jaren."
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