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weekend 26 en 27 januari 2013

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

Brugse B&B’s beste van België

Extra shows
Cirque Du Soleil
De voorstelling KOOZA van Cirque du Soleil in Knokke-Heist is
wegens de grote interesse al verlengd tot 18 augustus. Met KOOZA keert Cirque du Soleil terug
naar haar roots en worden twee
circustradities verenigd, namelijk acrobatische hoogstandjes
en clownkunst. De show is voor
het eerst in Europa op tournee.
Vanaf 18juliwordthetspektakel
opgevoerd in de Grand Chapiteau-tent,diezalopgesteldstaan
naast het station van Knokke.
Kaartenzijntekoopopwww.cirquedusoleil.com. De toegangsprijs gaat van 34 euro tot de
duurste premiumtickets van
104,5 euro. (JVRB)

TORHOUT
Links: één van de luxeuze kamers van Huis Koning. Rechts: het terras aan de Reien. Foto’s Proot

BRUGGE
De Brugse gastenverblijven zijn ‘hot’. Zopas is
Huis Koning door de bezoekers van Tripadvisor
verkozen tot beste bed&breakfast in België.
Meer zelfs: de zaak van Lynn Vanslambrouck behoort 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 nietBrugs. «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
weelde in de Breydelstad, die eerder al trots mocht zijn op eerdere
erkenning van de reiswebsite
TripAdvisor voor onder meer het
hotel Prinsenhof (beste ‘service’hotel van het land). «Dit is een ongekend succes», zegt burgemeester Renaat Landuyt. «Maar het is
zeker geen toeval. Het is het resultaat van de grote inzet van onze
sector om de kwaliteit en de gastvrijheid, die de stad zo hoog in het
vaandel dragen, mee waar te maken.»
Huis Koning aan de Oude Zak,

met zijn unieke ligging aan de
Reien, spant de kroon. Het is bovendien 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. Volgens de klanten die hun mening
kwijt kunnen op Travelers’ Choice, biedt Huis Koning een ongekende gastvrijheid en is de ligging
nabij de Reien uitzonderlijk. Ook
het 17de-eeuwse pand zelf krijgt
lovende commentaren. Binnen
zijn er drie luxueus ingerichte
gastenkamers, allen met een ei-

VOORAL DE
ERKENNING OP
EUROPEES VLAK
ZAL ONS EXTRA
CLIËNTEEL
OPLEVEREN

BRUGGE/TORHOUT

ven. «Ondernemers beginnen de
weg te vinden om hier hun activiteiten te ontwikkelen», vertelt
schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Het
bedrijventerrein is bestemd
voor lokale ambachtelijke, en
kleine tot middelgrote bedrijven. Aanvankelijk bleek de site
niet zo populair, maar stilaan be-

gen badkamer. Het ontbijtbuffet
wordt geserveerd in de open keuken of op het terras aan het water.
Je kan er ontbijten tot elf uur ‘s
morgens en dat blijkt een grote
troef.

SINT-KRUIS
Lynn Vanslambrouck voor de historische gevel van Huis Koning.

Amerikanen
«Weontvangennualheelveeltoeristen uit de Verenigde Staten,
Nieuw-Zeeland en Canada. Zij
boeken eerst een vlucht en gaan
danopzoeknaarhetbestehotelof
de beste B&B in de stad die ze willenzien.Alsjedanbovenaanstaat,
heb je de eerste keuze. Daarom
zijn we ook erg blij met die erkenning. De Amerikanen zijn hier altijdonderdeindrukvanonsterras,
dat op waterniveau ligt van de reitjes. Dat vinden ze spectaculair.
Van de 260 reacties op Travelers’
Choice was er geen enkele negatief. Dat wil toch wat zeggen. We
zijn superfier», aldus Lynn.

ginnen de bouwaanvragen binnen te lopen. «TTR, een bedrijf
actief in de transportsector,
diende een aanvraag in voor een
nieuw bedrijfsgebouw met
geïntegreerde woongelegenheid voor een lokale verantwoordelijke. En er zijn nog geïnteresseerden», reageert schepen
Demon. (BHT)

Clubsupporter wint Gouden Sjaal

Peter Janssens (42) uit Eernegem heeft de Gouden Sjaal van
Studio Brussel gewonnen voor
de beste supporter. De Club
Brugge-fan, lid van de Torhoutse supportersclub, versloeg in
de finale bij Siska Schoeters een
supporter van Lierse.
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. «We moesten live op de
radio drie vragen beantwoorden. Bij de vraag wie de coach
van Club tien jaar geleden was,
zei ik Eric Gerets waar het Trond
Sollied moest zijn. De derde
vraag was een misser van StuBru
zelf. Ze vroegen wie met het rugnummer 22 speelde. Ik antwoordde Gudjohnsen - wat correct is - maar iemand had Odjidja als juiste antwoord genoteerd.
Gelukkig won ik de schiftingsvraag.» Toen Siska Schoeters Peter vroeg ‘Anderlecht till I die’ te

De Culturele Verzoeningscommissie komt op dinsdag 29 januari naar het stadhuis om er te
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 Torhout. Die wil gelijk behandeld
worden en op het stedelijk voetbalveld De Velodroom spelen
zoals KM. Tijdens de ontmoeting, waarop ook het stadsbestuur aanwezig is, wordt gezocht een definitieve oplossing
van het conflict. (BHT)

Lynn Vanslambrouck,
uitbaatster B&B
Huis Koning

LISSEWEGE Kazernegrond steeds meer in trek bij bedrijven
Op de gronden van de voormalige militaire kazerne Kwartier
Rademakers in de Zeebruggelaan in Lissewege krijgt de uitbouw van het bedrijventerrein
steeds meer vorm.
In 2006 al werd een plan goedgekeurd om de gronden en een
deel van de gebouwen op de site
een nieuwe bestemming te ge-

Dinsdag verzoening
voetbalclubs?

Brugge boven op Tripadvisor: top-25 B&B’s
1) Huis Koning, Brugge
2) Varlet Farm, Ieper
3) Cote Canal, Brugge
4)Number11ExclusiveGuesthouse, Brugge
5) Canal Deluxe B&B, Brugge
6)BedandBreakfastLutandBruno Setola, Brugge
7) Antares B&B, Brugge
8) B&B Speelmansrei, Brugge
9) Absoluut Verhulst, Brugge
10) B&B Gallery Yasmine, Brugge
11) Maison Le Dragon, Brugge
12) Kwalito B&B, Brugge

RONSE/TORHOUT

Beklaagden Primitieve Kerk
vragen vrijspraak
In de rechtszaak rond de Primitieve Kerk in Ronse, waarbij een
vrouw uit Torhout als slachtoffer
optreedt, schreeuwden de verdachten gisteren hun onschuld
uit. Ze riskeren een jaar cel en
een zware boete voor onder meer
verduistering, oplichting, het
onwettig uitoefenen van geneeskunde en schriftvervalsing.
Marleen Bossuyt (57) uit Torhout,
de jongere zus van beklaagde GisèleBossuyt(71),vraagteenkwart
miljoen euro van Jan Galloo, de
vzw Radiation en haar zus. Zij was
jarenlanggetrouwdmet‘père’MichelGalloo,decharismatischeleider van de Primitieve Kerk in Ronse, die 12 jaar geleden overleed.
«Bijna twintig jaar lang zat ik met
ons gezin verstrikt in een kerkgemeenschap voor conservatieve
gelovigen die meer weg had van
eensekte»,verteltMarleen.«Regulieregeneeskundewasertaboeen
er werden duiveluitdrijvingen gedaan. In 2000 zijn we er met het
gezin uitgestapt. Mensen stierven
aan kanker, omdat reguliere geneesheren verboden waren. Door

Peter Janssens toont zijn Clubtattoo’s. Foto Proot
zeggen, werd het stil. «Ik kreeg
die Brusselse club niet over mijn
lippen.» Peter is lid van de Torhoutse supportersclub. «Mijn living hangt vol met posters en
vlaggen en mijn slaapkamer is
blauw-zwart geschilderd. Het
begon allemaal in 1983, toen ik
als 13-jarige met de bus voor het
eerst meeging naar Club. Ik heb
ook een Club Brugge-tattoo.» De

Gouden Sjaal levert Peter ook iets
op. De Ichtegemse sportdienst
belde me al om me te eren tijdens
de uitreiking van de lokale sportprijzen. En zondag, voor aanvang
van de match van Club tegen AA
Gent, word ik op het veld in de
bloemetjes gezet. Ja, ik sta nu in
de schijnwerpers, maar eigenlijk
heb ik dat niet zo graag. Ik ben
eerder bescheiden, ja.» (TVA)
OK

13) Alegria, Antwerpen
14) Huis ‘t Schaep, Brugge
15) iRoom, Brugge
16) De Doeninghe B&B, Brugge
17) Droomkerke, Ruiselede
18) Asinello B&B, Brugge
19) B&B @ Rooms, Ieper
20) B&B Fresco, Ieper
21) X2Brussels, Brussel
22) Charming Brugge, Brugge
23) Sint-Niklaas B&B, Brugge
24) De Waterzooi, Gent
25)ExclusiveGuesthouseBonifacius, Brugge

dekortzichtigheidvanpèreGalloo
verloor onze dochter van vier het
zicht aan één oog. We vragen ook
ons geld terug dat door de vzw en
detweebeklaagdenwerdverduisterd, alles samen minstens
250.000euro.» MarleenzusGisèle
en Jan Galloo pareren dat de PrimitieveKerkeensektewas.Zevragen de vrijspraak. «We hadden
veelvolgelingenindejarennegentig met onze kerk in Ronse», reageert Jan Galloo (76), de schoonbroer van Gisèle. «We verdienden
veel geld met de productie van de
chromoson, een toestel dat werkt
met kleuren en licht en wordt toegepast als relaxatietherapie. De
kruidenmengselsdiewemaakten,
warencommercieelookheelinteressant. Maar iedereen in de Primitieve Kerk heeft daarvan meegeprofiteerd,deburgerlijkepartijen incluis. Toen mijn broer Michel
overleed, was het ineens gedaan
en koos iedereen eieren voor zijn
geld. De meeste feiten zouden ook
al lang verjaard zijn, alles dateert
van meer dan tien jaar geleden.»
De rechter vonnist volgende
maand. (BDW)

Het parochiaal centrum ‘t Couvent blaast dertig kaarsjes uit.
Dit wordt zaterdag om 18.30
uur gevierd in de kerk van SintThomas van Kantelberg in Male.
Op 27 januari 1983 werd de
stichtingsvergadering gehouden in het zaaltje van het college
Olva Male. Voorzitter toen was
Antoon Beel. De zaal werd in dat
jaar 86 keer verhuurd. Het jaar
erop was dan al 157 keer. Grote
werken aan de zaal in de loop
der jaren waren de inrichting
van de oude weekkapel tot vergaderzaaltje en de vervanging
van de ramen in de boven- en
benedenzaal. Telkens kwamen
veel vrijwilligers een handje
toesteken. In oktober 2012 namen Martin Claeys en zijn echtgenote Magda Geernaert de
taak van zaalverantwoordelijke
over. Het poetsen van de zalen
ligt nu in handen bij Arlette Vandycke en Linda Collier. (BHT)

BRUGGE
Auto Retro focust
op Mercedes SL
In het Beursgebouw vindt komend weekend voor de 33ste
keer de internationale oldtimerbeurs Auto Retro plaats. Dit
jaar staat de beurs in het teken
van de Mercedes SL. Het is immers precies zestig jaar geleden
dat de sportwagen gemaakt
werd.
Ook de VW Kever krijgt een speciale plek op de beurs. Het legendarische autootje wordt zo
terug even tot leven gewekt. Exposanten tonen hun mooiste
exemplaren. Je kan er kopen,
verkopen, ruilen of gadgets uitwisselen. 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’

BLANKENBERGE

Gratis openbaar vervoer verlengd
Blankenberge heeft geld vrijgemaakt om het gratis bus- en
tramvervoer voor -12 jarigen en
inwoners tussen de 60 en 65 jaar
minstens te verlengen tot 1 mei.
«Voor een eventuele tussenkomst
vanaf 1 mei wacht het stadsbestuur op een definitieve beslissing van de Vlaamse regering

‘t Couvent viert
dertigste verjaardag

over de tegemoetkomingen in
het openbaar vervoer. We verwachten immers dat de abonnementsprijs en dus de tussenkomst van de stad gevoelig zullen
verhogen omwille van een tariefverhoging bij De Lijn», zegt eerste
schepen Johan Van Eeghem
(sp.a). (JVRB)

Lynn, een 21-jarige studente
journalistiek uit Brugge, bijt
maandag de spits af in het programma ‘Rasters’ op VIER. Deze
nieuwe dagelijkse quiz met
Steven Van Herreweghe, die
kandidaten test op hun visuele
kennis, start om 19.40 uur. Lynn
neemt het in de eerste aflevering op tegen een kandidaat uit
Bilzen. (BHT)

