
90-JARIGE MOEDER VAN FRIEDA BREPOELS WOONT EEDAFLEGGING BIJ 
 
Frieda Brepoels legde gisteren in het provinciehuis de eed af als burgemeester 
van Bilzen. Opmerkelijke toeschouwer daar was Madeleine Snellings, de (bijna) 
90-jarige moeder van Frieda, die bijzonder trots is op haar dochter. 
Met het provinciehuis en de gouverneur had Madeleine Snellings of Mado waarmee 
de bijna 90- jaar oude moeder van Frieda Brepoels (N-VA) aangesproken wordt al 
eerder kennisgemaakt. Gisteren was het toch een speciale dag voor Mado. Ze was 
bevoorrechte getuige van de eedaflegging van haar dochter die de nieuwe 
burgemeester van Bilzen wordt. Ze volgt Johan Sauwens (CD&V- Nieuw) op die 24 
jaar lang de eerste burger was van de stad op en ze wordt de eerste vrouwelijke 
burgemeester van Bilzen sinds de onafhankelijkheid van het land in 1830. 
Mado 
"Goedemorgen, mevrouw de burgemeester", met deze kwinkslag en grappige 
binnenkomer kwam Mado haar dochter begroeten toen ze bij de gouverneur 
arriveerde om de eed af te leggen. "M'n moeder kan het relativeren", zegt Frieda 
Brepoels (57)."Het was een spannend moment, ik kwam ternauwernood op tijd", 
vervolgde Frieda. "Het duurt allemaal zolang vooraleer je de eed kan afleggen. Maar 
m'n moeder blijft er alle omstandigheden in acht genomen rustig en nuchter bij." 
Mado knikte. 
Fier 
"Oké, je leeft er als moeder naartoe. Het is een bijzondere dag. Ik ben trots op Frieda 
maar dat ben ik ook op al m'n kinderen." Mado heeft nog twee andere dochters en 
een zoon. Gisteren gaven ze samen met vrienden act de présence bij de 
eedaflegging. Ook de twee politieke tenoren van Open Vld en Pro Bilzen, 
respectievelijk Bruno Steegen en Guy Swennen, waren aanwezig. Samen met de N-
VA van Frieda Brepoels besturen zij de stad de komende zes jaar. "Ik was niet 
zenuwachtig", aldus Frieda's moeder die binnen enkele weken 90 jaar wordt. "Ik had 
nooit gedacht Frieda burgemeester zou worden", biechtte de vrouw op, die nog kwiek 
en helder van geest is.Toen Frieda Brepoels op 28- jarige leeftijd met politiek begon, 
was haar moeder niet meteen te vinden voor een politieke carrière. "In een dorp als 
Eigenbilzen met twee verschillende en tegengestelde politieke kampen, kon dit tot 
onenigheid lijden. En dat wilde ik niet. Maar ja, Frieda heeft zich omhoog gewerkt in 
de politiek en haar weg gemaakt. Daar ben ik fier op", wist Mado ons te vertellen. 
Frieda werd meteen schepen in Bilzen, vervolgens gedeputeerde, kamerlid 
en momenteel zetelt ze in het Europees parlement waar ze haar zitje afstaat om 
voltijds burgemeester te kunnen worden. "Ik volg de politiek en leef mee met de 
prestaties van m'n dochter. Wat heeft ze van mij geërfd? Het begaan zijn met de 
mensen. Frieda is een doorzetter. En ze neemt de tijd voor mensen", besloot haar 
moeder 
 


