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BRUGGE
Nieuw masterplan
in opmaak voor
site Sport Vlaanderen
De stad Brugge, Sport Vlaanderen
en Howest slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een masterplan voor de site van Sport
Vlaanderen in Brugge. «Door de
krachten te bundelen komen we tot
een sterker plan dat blijk geeft van
een kwalitatief, innovatief en toegankelijk sportbeleid», zegt bevoegd schepen Franky Demon
(CD&V).
Concrete plannen of hoeveel alles
zal kosten, kunnen de betrokken
partijen nog niet geven. Daarvoor
is eerst dat masterplan nodig om te
bekijken wat er moet gerenoveerd,
bijgebouwd of afgebroken worden.
Al blijkt uit simulaties wel dat het
gaat om enkele tientallen miljoenen euro. «De stad Brugge en Sport
Vlaanderen werken al tientallen jaren uitstekend samen. Na eerdere
participaties in de kleedkamers van
de atletiekpiste, de wielerbaan, de
turnhal, de bouw van de grote
sporthal en de sportinnovatiecampus engageert de stad zich nu om
voor een derde van de kostprijs bij
te dragen aan de opmaak van het
masterplan. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst deze goede traditie
kunnen verderzetten», liet schepen
van Sport Franky Demon optekenen. Voor Howest is de uitbouw van
Sport Vlaanderen een noodzaak
om zijn opleiding Sport en Beweging verder uit te bouwen. De timing van de plannen zal later duidelijk worden. (MMB)

BRUGGE
Foorkramers nemen
afscheid van William
Pauwels (69)

VARSENARE

Uitbaters restaurant riskeren 18 maanden cel voor huisjesmelkerij

De twee zaakvoerders van het restaurant De Wereld Is Klein in Varsenare
hangt 18 maanden cel boven het hoofd
voor huisjesmelkerij en inbreuken tegen de Vlaamse Wooncode. Hongaarse
werknemers kregen volgens het parket
onderdak in panden die allesbehalve
voldeden aan de minimumvereisten.
«De kamers waren veel te klein en
kampten met vochtproblemen.»
Het onderzoek naar de praktijken van
De Wereld Is Klein in Varsenare ging op
25 mei 2017 van start. Die dag viel de sociale inspectie binnen in het restaurant
langs de Gistelsteenweg. De inspecteurs
stelden vast dat er zes Hongaarse werknemers aan het werk waren, die in pan-

den verbleven naast de zaak. «Bij een
huiszoeking op 3 juni troffen we in twee
panden drie Hongaarse koppels aan, die
werkzaam waren in het restaurant»,
vertelde de procureur woensdagmorgen in de Brugse rechtbank. «Ze waren
naar België gerekruteerd en werkten
zes dagen op zeven, minstens acht uren
per dag. In ruil kregen de werknemers
1.000 euro cash geld, de mogelijkheid
om te eten en een dak boven hun
hoofd.»

Vochtproblemen
Het gerecht startte een onderzoek op
naar mensenhandel, maar kon daar uiteindelijk niet voldoende bewijzen voor
vinden. Zaakvoerders Yunzhen C. (38)

en Qunmeng X. (38) moesten zich wel
voor de rechter verantwoorden voor
huisjesmelkerij en inbreuken tegen de
Vlaamse Wooncode. «De werknemers
werden matig betaald en verstonden de
arbeidsovereenkomst niet die ze ondertekenden. In de drie panden naast het
restaurant stonden de voorbije jaren in
totaal 26 Hongaren ingeschreven. De
huisvesting voldeed helemaal niet. De
kamers kampten met een vochtprobleem en hadden niet de vereiste minimumoppervlakte van 12 vierkante meter. Er was ook geen wastafel met warm
of koud water voorzien.»

48.000 euro boete
Het openbaar ministerie vorderde voor

de twee restaurantuitbaters 18 maanden cel en liefst 48.000 euro boete,
waarvan een deel met uitstel. Volgens
de verdediging werd de situatie intussen geregulariseerd. «We geven toe dat
er werk was aan die huizen, maar het
ging telkens om kleine aanpassingen
die moesten gebeuren», pleitte advocate Virginie Cottyn.
«Het is dus absoluut niet zo dat die
werknemers in mensonwaardige omstandigheden moesten leven. Zij werkten ook absoluut niet elke week zes dagen op zeven. Mijn cliënten betwisten
dat ze zich inlieten met huisjesmelkerij.
Voor de inbreuken tegen de Wooncode
vragen ze de opschorting van straf.» Uitspraak op 23 oktober. (SDVO)

GOESEPITTE 43 STAAT VOOR HET EERST OP KOOKEET

Hele week gesloten om
3.000 gerechtjes te maken

Dit gerecht met lamsnek
wordt op KooKeet geserveerd.

BRUGGE
Nog geen twee jaar na de opening van
het restaurant is ‘Goesepitte 43’ al één
van de deelnemers aan KooKeet. Chefkok Jan Supply (36) is gezond nerveus.
«We namen deel aan de selectieproef
met de gedachte ‘je weet maar nooit’,
maar we hebben er ongelofelijk zin in»,
zegt hij. Het restaurant is een week toe
om zich optimaal voor te bereiden.
MATHIAS MARIËN

Een bomvolle Onze-Lieve-Vrouwekerk heeft woensdagochtend afscheid genomen van William Pauwels (69). De foorkramer overleed
vorige week na ziekte. Honderden
vrienden, familieleden en collegafoorkramers kwamen afgezakt
naar zijn begrafenis.
Het werd een intiem afscheid waarbij vrienden en familie het woord
namen en herinneringen ophaalden aan Pauwels. Zijn staat van
dienst in de kermiswereld was dan
ook indrukwekkend. 18 jaar voorzitter van Foorcomité Brugge, 8
jaar voorzitter en bestuurslid van
het Vrij nationaal syndicaat der
foorreizigers van België en bestuurslid van het Ere- en Beschermcomité van de Sint-Leo Scouts.
Pauwels was een grote naam in het
wereldje. Hij baatte samen met zijn
vrouw Myriam Bossu 39 jaar De
Gezondheidsapotheek uit: een
friet- en oliebollenkraam. (MMB)

KNOKKE-HEIST
Rode Kruis
organiseert nieuwe
bloedinzamelingen
Na ee een succesvolle bloedinzameling op het Rubensplein in augustus wordt dit najaar opnieuw
een sessie in Knokke-Heist georganiseerd. Op donderdag 24 oktober
ben je van 16.30 tot 20 uur welkom
in basisschool De Pluim in de Kragendijk 182. Op maandag 4 november van 16.30 tot 19.30 uur kun
je terecht in de Rode Kruislokalen in
het bedrijvenpark ‘t Walletje 50/B
in Westkapelle.
Een overzicht van alle bloedinzamelingen in Vlaanderen is te vinden
op www.rodekruis.be. (MMB)

Aan adelbrieven heeft de Brugse chef geen gebrek. Eerder had
Jan de leiding in de keuken van
gerenommeerde restaurants
als ‘De Refter’ en ‘t Molentje’ in
Zeebrugge. Met zijn eigen restaurant koos hij eind 2017 bewust voor gezelligheid en een
beperkt aantal couverts. Zijn
concept slaat aan, maar toch
zien Supply en Yentl Versyp die verantwoordelijk is voor de
zaal - nog groeimogelijkheden.
Hoewel ze centraal gelegen zijn
in het stadscentrum, ligt het
restaurant in een zijstraatje.
«We kunnen zeker niet klagen
over de bezetting, maar het kan
nooit kwaad als een ruimer publiek onze keuken leert kennen. KooKeet is daarvoor een
uitgelezen kans», zegt Jan.
Dat ze nog geen twee jaar na de

BRUGGE

Ook al hadden we
dit niet verwacht,
de goesting om er
een succes van
te maken, is groot
JAN SUPPLY
opening van hun zaak al op hét
grootste culinaire event van
Brugge zouden staan, durfden
ze bij Goesepitte 43 niet dromen. «Natuurlijk zijn we enorm
trots. Ik nam deel aan de selectieproeven met de gedachte ‘je
weet maar nooit’, maar blijkbaar konden we de jury toch
overtuigen. Ook al hadden we

Zaalverantwoordelijke Yentl Versyp en chef-kok Jan Supply van Goesepitte 43. Foto Benny Proot
het niet verwacht, de goesting
om er een succes van te maken
is groot», zegt Jan Supply. Om
zich optimaal te kunnen voorbereiden blijft het restaurant
deze week gesloten. Geen overbodige luxe, aangezien de chefkok komend weekend ongeveer mikt op 3.000 gerechtjes.
«We hebben gekozen voor
langzaam gegaarde lamsnek,
zoete aardappel, chorizo en een
spicy tomatensaus; een gerecht
dat nauw aansluit bij het con-

cept van onze zaak. Mensen
kunnen het gerust zien als een
‘signature dish’, aangezien het
ook op onze kaart staat. Al zal
het tijdens KooKeet in iets minder uitgebreide vorm zijn», zegt
Supply.

Houtskooloven
Het gerecht zal grotendeels bereid worden in de mibrasa, een
houtskooloven die de natuurlijke aroma’s van de ingrediënten beklemtoont en centraal

staat in de keuken van Goesepitte 43. «Het zou mooie reclame zijn als we een goede beurt
maken. Het is hard werken en
vraagt veel voorbereiding,
maar bovenal zijn we enorm
trots dat we één van de 32 restaurant zijn die mogen deelnemen», besluit Supply, die al
contact had met collega’s om
tips te vragen. Wie benieuwd is
naar het gerechtje, kan vanaf
zaterdag terecht op het Stationsplein.

Stadiondossier Club Brugge in het slop
Supporters plannen boycot
van wandeling vzw Groen

Burgemeester
houdt smeekbede
op gemeenteraad
Opvallend beeld dinsdagavond op
de Brugse gemeenteraad: burgemeester Dirk De fauw sloeg de
handen tegen elkaar en smeekte
oppositiepartij Groen ‘om hun
vriendjes van vzw Groen’ te overtuigen hun bezwaarschrift tegen
het nieuwe voetbalstadion in te
trekken.
Het dossier van het nieuwe stadion
van Club Brugge kwam zoals eerder aangekondigd aan bod in de
gemeenteraad na een schriftelijke
vraag van twee raadsleden. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet
eerder al verstaan een gespreksronde te hebben gehad met alle betrokken partijen, maar enkel bij de
vzw Groen stuit hij op een absolute
‘njet’. Dat zorgt voor frustraties. Op
de gemeenteraad richtte hij zich
OK

FC Bruges Taskforce 5 na 12 - een supportersvereniging van Club Brugge - is de houding van vzw
Groen in het stadiondossier beu en onderneemt
op 6 oktober actie. Tijdens de poëziewandeling
van de vzw zullen meer dan 1.000 blauw-zwarte
supporters meestappen om hun ongenoegen te
uiten.

Burgemeester Dirk De fauw sloeg de handen in elkaar toen hij het
woord richtte aan oppositiepartij Groen. Foto rv
dan ook tot de gelijknamige politieke partij. «Vraag aan jullie
vriendjes van de vzw Groen om
hun bezwaarschrift bij de Raad van
State in te trekken en laat ze een
mail sturen naar mij waarin ze verklaren dat ze bereid zijn om te stoppen met procederen als de andere
partijen dat ook doen. Het is de enige manier om niet alleen het stadiondossier te deblokkeren, maar
ook tal van andere ruimtelijke dos-

siers op te lossen in de Brugse regio», aldus De fauw.
Daarbij kreeg hij meteen steun van
oppositieraadslid Pol Van den
Driessche (N-VA), die zelfs als Cercle-supporter het belang van de
bouw inziet voor Brugge. Bij Groen
leken ze niet meteen onder de indruk van de smeekbede. «De zaak
zit complexer in elkaar dan jullie
het voorstellen», klonk het antwoord. (MMB)

De vzw Groen is de enige partij die zich blijft kanten tegen de bouw van een nieuw stadion langs
de Blankenbergse Steenweg. En dat hangt de
fans van Brugge nu de keel uit. «Het is geen pesterij dat we zullen meestappen, maar het is de
enige manier waarop we hen kunnen treffen»,
klinkt de uitleg van FC Bruges Taskforce 5 na 12.
De taskforce roept de supporters ook op om bij
de thuiswedstrijd van Club Brugge tegen AA
Gent op 6 oktober zure beertjes mee te brengen.
Die willen ze dan later overhandigen aan vzw
Groen. De politie van Brugge is ondertussen op
de hoogte van het mogelijk treffen tussen beide
partijen tijdens de wandeling en zal er aanwezig
zijn. (MMB)

