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KNOKKE-HEIST

Extra shows
Cirque Du Soleil
De voorstelling KOOZA van Cir-
que du Soleil in Knokke-Heist is
wegensdegroteinteressealver-
lengdtot18augustus.MetKOO-
ZA keert Cirque du Soleil terug
naar haar roots enworden twee
circustradities verenigd, name-
lijk acrobatische hoogstandjes
en clownkunst. De show is voor
het eerst in Europa op tournee.
Vanaf18juliwordthetspektakel
opgevoerd in de Grand Chapi-
teau-tent,diezalopgesteldstaan
naast het station van Knokke.
Kaartenzijntekoopopwww.cir-
quedusoleil.com. De toegangs-
prijs gaat van 34 euro tot de
duurste premiumtickets van
104,5euro. (JVRB)

TORHOUT

Dinsdag verzoening
voetbalclubs?
De Culturele Verzoeningscom-
missie komt op dinsdag 29 ja-
nuarinaarhetstadhuisomerte
spreken met mensen van de
voetbalclubs KM, SK en DAVO
Torhout. De commissie komt
langs op vraag van de Raad van
State na een klacht van SK Tor-
hout. Die wil gelijk behandeld
wordenenophetstedelijkvoet-
balveld De Velodroom spelen
zoals KM. Tijdens de ontmoe-
ting, waarop ook het stadsbe-
stuur aanwezig is, wordt ge-
zocht een definitieve oplossing
vanhet conflict. (BHT)

SINT-KRUIS

‘t Couvent viert
dertigste verjaardag
Het parochiaal centrum ‘t Cou-
vent blaast dertig kaarsjes uit.
Dit wordt zaterdag om 18.30
uur gevierd in de kerk van Sint-
ThomasvanKantelberginMale.
Op 27 januari 1983 werd de
stichtingsvergadering gehou-
deninhetzaaltjevanhetcollege
Olva Male. Voorzitter toen was
AntoonBeel.Dezaalwerdindat
jaar 86 keer verhuurd. Het jaar
eropwas dan al 157 keer. Grote
werken aan de zaal in de loop
der jaren waren de inrichting
vande oudeweekkapel tot ver-
gaderzaaltje en de vervanging
van de ramen in de boven- en
benedenzaal. Telkens kwamen
veel vrijwilligers een handje
toesteken. In oktober 2012 na-
menMartinClaeysenzijnecht-
genote Magda Geernaert de
taakvanzaalverantwoordelijke
over. Het poetsen van de zalen
ligtnuinhandenbijArletteVan-
dyckeenLindaCollier. (BHT)

BRUGGE

Auto Retro focust
op Mercedes SL
In het Beursgebouw vindt ko-
mend weekend voor de 33ste
keer de internationale oldti-
merbeursAutoRetroplaats.Dit
jaar staat de beurs in het teken
van de Mercedes SL. Het is im-
mersprecieszestig jaargeleden
dat de sportwagen gemaakt
werd.
OokdeVWKeverkrijgteenspe-
ciale plek op de beurs. Het le-
gendarische autootje wordt zo
terugeventot levengewekt.Ex-
posanten tonen hun mooiste
exemplaren. Je kan er kopen,
verkopen, ruilenof gadgetsuit-
wisselen. De beurs is zowel op
zaterdag als zondag geopend
van 9.30 tot 18.30 uur. Info:
www.autoretro.be. (BHT)

BRUGGE

Studente bijt spits
af in ‘Rasters’
Lynn, een 21-jarige studente
journalistiek uit Brugge, bijt
maandag de spits af in het pro-
gramma ‘Rasters’ opVIER.Deze
nieuwe dagelijkse quiz met
Steven Van Herreweghe, die
kandidaten test op hun visuele
kennis, startom19.40uur.Lynn
neemt het in de eerste afleve-
ring op tegen een kandidaat uit
Bilzen. (BHT)

9 BED&BREAKFASTS IN TOP-10 • HUIS KONING ZELFS IN TOP-25 EUROPA

Brugse B&B’s beste van België

BRUGGE

DeBrugse gastenverblijven zijn ‘hot’. Zopas is

Huis Koning door de bezoekers van Tripadvisor

verkozen tot beste bed&breakfast in België.

Meer zelfs: de zaak van LynnVanslambrouck be-

hoort tot de beste 25 van Europa. Nog straffe

cijfers? In de top-10 in België staan 9 (!) Brugse

B&B’s, in de top-25 zijn slechts 7 adresjes niet-

Brugs. «Dit is geen toeval», zegt burgemeester

Renaat Landuyt.

BART HUYSENTRUYT

De Travelers’ Choice top-10 van
beste bed&breakfasts in België is
Brugge dus wel erg goed gezind.
Aan B&B’s is er een ongelooflijke
weeldeindeBreydelstad,dieeer-
der al trotsmocht zijnopeerdere
erkenning van de reiswebsite
TripAdvisor voor ondermeerhet
hotelPrinsenhof (beste ‘service’-
hotelvanhet land).«Dit iseenon-
gekendsucces», zegtburgemees-
ter Renaat Landuyt. «Maar het is
zekergeentoeval.Hetishetresul-
taat van de grote inzet van onze
sectoromdekwaliteitendegast-
vrijheid,diedestadzohooginhet
vaandeldragen,meewaar tema-
ken.»
Huis Koning aan de Oude Zak,

met zijn unieke ligging aan de
Reien, spant de kroon. Het is bo-
vendien het enige gastenverblijf
dat door Travelers’ Choice van
Tripadvisor, toch een autoriteit
op vlak van reisrecensies, bij de
beste 25 van Europa (op stek 25)
wordt geplaatst. «En vooral die
erkenning zal ons straks extra
cliënteel opleveren», denkt Lynn
Vanslambrouck, die de B&B
straks in mei vier jaar runt. Vol-
gens de klanten die hun mening
kwijt kunnen op Travelers’ Choi-
ce, biedt Huis Koning een onge-
kendegastvrijheidenisdeligging
nabij de Reien uitzonderlijk. Ook
het 17de-eeuwse pand zelf krijgt
lovende commentaren. Binnen
zijn er drie luxueus ingerichte
gastenkamers, allen met een ei-

Links: één van de luxeuze kamers vanHuisKoning. Rechts: het terras aan deReien. Foto’s Proot

LynnVanslambrouck voor de historische gevel vanHuisKoning.

gen badkamer. Het ontbijtbuffet
wordtgeserveerdindeopenkeu-
kenofophetterrasaanhetwater.
Je kan er ontbijten tot elf uur ‘s
morgens en dat blijkt een grote
troef.

Amerikanen
«Weontvangennualheelveeltoe-
risten uit de Verenigde Staten,
Nieuw-Zeeland en Canada. Zij
boeken eerst een vlucht en gaan
danopzoeknaarhetbestehotelof
debesteB&B inde staddie zewil-
lenzien.Alsjedanbovenaanstaat,
heb je de eerste keuze. Daarom
zijnweookergblijmetdieerken-
ning. De Amerikanen zijn hier al-
tijdonderdeindrukvanonsterras,
datopwaterniveauligtvanderei-
tjes. Dat vinden ze spectaculair.
Van de 260 reacties op Travelers’
Choice was er geen enkele nega-
tief. Dat wil toch wat zeggen. We
zijnsuperfier», aldusLynn.

Brugge boven op Tripadvisor: top-25 B&B’s
1)HuisKoning,Brugge
2)VarletFarm, Ieper
3)CoteCanal,Brugge
4)Number11ExclusiveGuesthou-
se,Brugge
5)CanalDeluxeB&B,Brugge
6)BedandBreakfastLutandBru-
noSetola,Brugge
7)AntaresB&B,Brugge
8)B&BSpeelmansrei,Brugge
9)AbsoluutVerhulst,Brugge
10)B&BGalleryYasmine,Brugge
11)MaisonLeDragon,Brugge
12)KwalitoB&B,Brugge

13)Alegria,Antwerpen
14)Huis ‘tSchaep,Brugge
15) iRoom,Brugge
16)DeDoeningheB&B,Brugge
17)Droomkerke,Ruiselede
18)AsinelloB&B,Brugge
19)B&B@Rooms, Ieper
20)B&BFresco, Ieper
21)X2Brussels,Brussel
22)CharmingBrugge,Brugge
23)Sint-NiklaasB&B,Brugge
24)DeWaterzooi,Gent
25)ExclusiveGuesthouseBonifa-
cius,Brugge

VOORAL DE
ERKENNING OP
EUROPEES VLAK
ZAL ONS EXTRA
CLIËNTEEL
OPLEVEREN
Lynn Vanslambrouck,
uitbaatster B&B
Huis Koning

Peter Janssens (42)uitEerne-
gemheeftdeGoudenSjaal van
StudioBrussel gewonnenvoor
debeste supporter.DeClub
Brugge-fan, lidvandeTorhout-
se supportersclub, versloeg in
de finalebij SiskaSchoeterseen
supportervanLierse.

Peter is postbode en gaat elk
weekend naar zijn Club Brugge
kijken. Ook Europese matchen
pikt hij zoveel mogelijk mee.
Studio Brussel organiseerde in
de nasleep van de Gouden
Schoen een wedstrijd voor de
beste supporter, die dan mag
pronken met de Gouden Sjaal.
«Een vriend schreef me in voor
deze wedstrijd», geniet Peter
nog na. «Wemoesten live op de
radio drie vragen beantwoor-
den. Bij de vraag wie de coach
van Club tien jaar geleden was,
zei ikEricGeretswaarhetTrond
Sollied moest zijn. De derde
vraagwaseenmisservanStuBru
zelf.Zevroegenwiemethetrug-
nummer 22 speelde. Ik ant-
woorddeGudjohnsen-watcor-
rect is-maariemandhadOdjid-
jaalsjuisteantwoordgenoteerd.
Gelukkig won ik de schiftings-
vraag.»ToenSiskaSchoetersPe-
tervroeg ‘Anderlecht till Idie’ te

Clubsupporter wint Gouden SjaalBRUGGE/TORHOUT

Peter Janssens toont zijn Clubtattoo’s. Foto Proot

Beklaagden Primitieve Kerk
vragen vrijspraak

RONSE/TORHOUT

InderechtszaakronddePrimi-
tieveKerk inRonse,waarbij een
vrouwuitTorhoutals slachtoffer
optreedt, schreeuwdendever-
dachtengisterenhunonschuld
uit. Ze riskereneen jaar cel en
eenzwareboetevoorondermeer
verduistering, oplichting,het
onwettiguitoefenenvangenees-
kundeenschriftvervalsing.

MarleenBossuyt (57)uit Torhout,
de jongere zus van beklaagde Gi-
sèleBossuyt(71),vraagteenkwart
miljoen euro van Jan Galloo, de
vzwRadiationenhaarzus.Zijwas
jarenlanggetrouwdmet‘père’Mi-
chelGalloo,decharismatischelei-
dervandePrimitieveKerkinRon-
se, die 12 jaar geleden overleed.
«Bijna twintig jaar lang zat ikmet
ons gezin verstrikt in een kerkge-
meenschap voor conservatieve
gelovigen die meer weg had van
eensekte»,verteltMarleen.«Regu-
lieregeneeskundewasertaboeen
erwerdenduiveluitdrijvingenge-
daan. In 2000 zijn we er met het
gezinuitgestapt.Mensenstierven
aan kanker, omdat reguliere ge-
neesherenverbodenwaren.Door

dekortzichtigheidvanpèreGalloo
verloor onze dochter van vier het
zicht aan één oog.We vragen ook
ons geld terugdat door de vzwen
detweebeklaagdenwerdverduis-
terd, alles samen minstens
250.000euro.»MarleenzusGisèle
en Jan Galloo pareren dat de Pri-
mitieveKerkeensektewas.Zevra-
gen de vrijspraak. «We hadden
veelvolgelingenindejarennegen-
tig met onze kerk in Ronse», re-
ageert JanGalloo (76), de schoon-
broer vanGisèle. «Weverdienden
veel geldmetdeproductie vande
chromoson, een toestel datwerkt
metkleurenenlichtenwordttoe-
gepast als relaxatietherapie. De
kruidenmengselsdiewemaakten,
warencommercieelookheelinte-
ressant. Maar iedereen in de Pri-
mitieve Kerk heeft daarvanmee-
geprofiteerd,deburgerlijkepartij-
enincluis.ToenmijnbroerMichel
overleed, was het ineens gedaan
en koos iedereen eieren voor zijn
geld.Demeestefeitenzoudenook
al lang verjaard zijn, alles dateert
van meer dan tien jaar geleden.»
De rechter vonnist volgende
maand. (BDW)

Opdegrondenvandevoormali-
ge militaire kazerne Kwartier
Rademakers in de Zeebrugge-
laan in Lissewege krijgt de uit-
bouw van het bedrijventerrein
steedsmeervorm.
In 2006 al werd een plan goed-
gekeurd om de gronden en een
deelvandegebouwenopdesite
een nieuwe bestemming te ge-

ven.«Ondernemersbeginnende
weg te vindenomhier hunacti-
viteitenteontwikkelen», vertelt
schepen van Ruimtelijke Orde-
ningFrankyDemon(CD&V).Het
bedrijventerrein is bestemd
voor lokale ambachtelijke, en
kleine tot middelgrote bedrij-
ven. Aanvankelijk bleek de site
nietzopopulair,maarstilaanbe-

ginnen de bouwaanvragen bin-
nen te lopen. «TTR, een bedrijf
actief in de transportsector,
diendeeenaanvraaginvooreen
nieuw bedrijfsgebouw met
geïntegreerde woongelegen-
heid voor een lokale verant-
woordelijke.Enerzijnnoggeïn-
teresseerden», reageertschepen
Demon. (BHT)

LISSEWEGE Kazernegrond steeds meer in trek bij bedrijven

zeggen, werd het stil. «Ik kreeg
die Brusselse clubniet overmijn
lippen.» Peter is lid van de Tor-
houtse supportersclub. «Mijn li-
ving hangt vol met posters en
vlaggen en mijn slaapkamer is
blauw-zwart geschilderd. Het
begon allemaal in 1983, toen ik
als 13-jarigemetdebus voorhet
eerst meeging naar Club. Ik heb
ook een Club Brugge-tattoo.»De

GoudenSjaallevertPeterookiets
op. De Ichtegemse sportdienst
beldemealommeteerentijdens
deuitreikingvandelokalesport-
prijzen.Enzondag,vooraanvang
van dematch van Club tegen AA
Gent, word ik op het veld in de
bloemetjes gezet. Ja, ik sta nu in
deschijnwerpers,maareigenlijk
heb ik dat niet zo graag. Ik ben
eerderbescheiden, ja.» (TVA)

Gratis openbaar vervoer verlengd
Blankenberge heeft geld vrijge-
maakt om het gratis bus- en
tramvervoer voor -12 jarigen en
inwoners tussen de 60 en 65 jaar
minstens te verlengen tot 1 mei.
«Vooreeneventueletussenkomst
vanaf 1 mei wacht het stadsbe-
stuur op een definitieve beslis-
sing van de Vlaamse regering

over de tegemoetkomingen in
het openbaar vervoer. We ver-
wachten immers dat de abonne-
mentsprijs en dus de tussen-
komstvandestadgevoeligzullen
verhogenomwillevaneentarief-
verhogingbijDeLijn», zegteerste
schepen Johan Van Eeghem
(sp.a). (JVRB)

BLANKENBERGE


