
De restauratie van de kerk van de
Sint-Godelieveabdij in de Boe-
veriestraat in hartje Brugge is
klaar. De kerk zal in de toekomst
weer vaker gebruikt worden, on-
der meer voor theater, concerten
en boekvoorstellingen.

Het is de Brugge Foundation, die
sinds twee jaar de abdij beheert,
die erin slaagde om het geld bij el-
kaar te krijgen om de knappe kerk
in ere te herstellen. 

Testament
Dat komt door een schenking,
een legaat van Bruggeling Adrien
De Meyere, die de Foundation in
zijn testament opnam. «We zijn
de familie natuurlijk enorm
dankbaar», zegt Ingrid Leye na-
mens de Brugge Foundation. «De
werken aan de kerk zijn rond: al-
les is vernieuwd en aangepakt, tot
het orgel toe.»
De abdij dateert uit 1626 en was
ooit de thuis van 45 zusters. Die

zijn sinds 2013 vertrokken. De
werken zijn in januari gestart en
kostten 150.000 euro. Onder

meer de leerlingen van het VTI
van Brugge werden ingeschakeld
om mee te werken. (BHT)
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Het kerkje van de Sint-Godelieveabdij is volledig gerestaureerd,
tot en met het orgel toe. Foto Benny Proot

Weldra pikt u concertje mee in opgeknapte abdijkerk

BRUGGE
Politie en parket onderzoeken of er
een link bestaat tussen verscheidene
kluizendiefstallen in Brugge. Inbre-
kers gingen in twee cafés en een school
telkens aan de haal met de kluis met
inhoud.

In Brugge zitten ze mogelijk met een
bende die het gemunt heeft op kluizen.
Op 22 maart werd café l’Estaminet als
eerste het slachtoffer van een drieste in-
braak. De gemaskerde daders drongen

toen in de vroege ochtend de zaak aan
het Astridpark binnen en lieten er een
ravage achter. «De voordeur, binnen-
deuren, ramen: alles is gesneuveld», ge-
tuigde zaakvoerder Ward Devriese. De
buit: een loodzware kluis met een slor-
dige 10.000 euro.
Enkele weken later was basisschool Het
Palet in de Mariastraat het slachtoffer
van inbrekers. De daders sloegen een
ruitje in en forceerden eenmaal binnen
verscheidene deuren. Ook hier namen

ze een loodzware kluis inclusief inhoud
mee naar buiten. De buit bedroeg toen
zo’n 1.000 euro, waarvan een groot deel
afkomstig was van het opendeurweek-
end van de school. In hun vlucht maak-
ten de daders de camera’s in het ge-
bouw onschadelijk. Mogelijk kunnen
die beelden wel nog gerecupereerd
worden. 
Opvallend genoeg was er enkele dagen
later wéér een inbraak waarbij een
loodzware kluis het doelwit was. Deze

keer was het bekende café Punta Est het
slachtoffer. De gemaskerde daders
slaagden erin de kluis ter plaatse te ope-
nen. De buit was eerder miniem, omdat
alleen het startgeld voor de volgende
dag aanwezig was.
«Het klopt dat onze recherche een even-
tueel verband onderzoekt. In het belang
van het onderzoek kunnen we daar niet
verder over communiceren», klinkt het
bij de politie. Op dit moment zijn nog
geen verdachten opgepakt. (MMB)

BLANKENBERGE
Pervert rijdt 140 km om
meisjes te fotograferen: 
15 maanden cel
Een 52-jarige man uit Waterloo
heeft 15 maanden cel met uitstel
gekregen voor het bezit van kinder-
porno en voyeurisme op het strand
van Blankenberge. 
Nicolas P. bleek op 8 mei vorig jaar
140 kilometer te hebben gereisd
om op het strand van Blankenberge
jonge meisjes in bikini of badpak te
fotograferen. Andere strandgan-
gers zagen de pervert bezig en bel-
den de politie. Op zijn fototoestel
werden talrijke beelden gevonden
van de jonge meisjes en zelfs van
een meisje dat zich omkleedde en
deels naakt was. Ook op zijn gsm
werden naaktbeelden gevonden. 
Er volgde een huiszoeking en ook
daar werden kinderpornofoto’s en
verwijzingen naar websites ont-
dekt. P. was het niet helemaal eens
met de aanklacht. «Die beelden
van bij mij thuis dateren nog van
mijn vorige veroordeling voor kin-
derporno en werden toen slecht ge-
wist. Daarvoor kan ik niet opnieuw
gestraft worden. En de beelden op
het strand waren geen naaktbeel-
den», klonk het weinig overtui-
gend. De man kreeg zijn celstraf
met strenge voorwaarden waar hij
zich 5 jaar aan moet houden. (JHM)

BEERNEM
Handtassenverkoopster
met stress gaat 
haar consulentes te lijf
Een vrouw die in Beernem een win-
kel met handtassen en damesspul-
len uitbaat, riskeert 6 maanden cel
en een boete, omdat ze twee verte-
genwoordigsters te lijf ging. 
L.W. ontving in haar bureau een van
haar 60 consulenten die op feestjes
haar producten aanprijzen. «Er
ontstond een discussie en daarop
heeft ze die vrouw naar buiten ge-
duwd, over een zetel. Zij was een
week werkongeschikt. Een tweede
slachtoffer greep ze naar de keel
toen zij een portefeuille kwam te-
rugbrengen naar de zaak. Wat nog
erger is, is het feit dat wij dit via
strafbemiddeling wilden afhande-
len, maar dat L.W. geen greintje
schuldinzicht had. Integendeel: zij
was zogezegd het slachtoffer en
schold de justitie-assistent zelfs de
huid vol», sprak de procureur. De
advocaat van L.W. kadert de feiten.
«Ze leidt een heel druk leven en zat
in een stressvolle periode. De feiten
mochten niet gebeuren, maar zijn
eigen vrij banaal. We hebben intus-
sen de slachtoffers voor 750 en
1.000 euro vergoed, wat erg royaal
is.» Vonnis op 11 juni. (JHM)

Inbrekersbende aan het werk na drie kluisdiefstallen? Politie onderzoekt link

Aan de Damse Vaart in Koolker-
ke is het startschot gegeven voor
het nieuwe seizoen openwater-
zwemmen. Met de Langerei
Zwemmers en de Brugse IJsbe-
renkring zijn er nog twee clubs
actief. Ruim zes jaar geleden gaf
de stad Brugge de goedkeuring

voor het gestructureerd en regle-
mentair zwemmen in open wa-
ter. Na de eerste twee edities in
de Brugse binnenstad bleek de
Damse Vaart een mooi alterna-
tief, waar eveneens de nodige fa-
ciliteiten en sanitair aanwezig
waren om dit op een gezonde en

veilige manier te organiseren.
Franky Demon (CD&V), schepen
van Sport, gaf het startschot. Een
twintigtal zwemmers trotseerde
het water dat een temperatuur
had van om en bij de 16 graden,
wat eigenlijk te koud is voor de
tijd van het jaar. (MMB)

KOOLKERKE/BRUGGE

De Langerei Zwemmers en de Brugse IJsberenkring baden in de Damse Vaart. Foto Jan Van Maele

‘Openwaterzwemmers’ trekken eerste baantjes van het seizoen
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volgt als gastchef onder meer Piet Huy-
sentruyt, Peter Goossens en Roger Van
Damme op. «Ik kende KooKeet van
naam, maar ik ben er nooit eerder ge-
weest», zegt hij. «Ik heb meteen ‘ja’ ge-
zegd, omdat ik het toch een hele eer
vind om drie dagen het beste van mezelf
te mogen geven. Het vergt een inspan-
ning, maar dat heb ik er met plezier voor
over. Ik kies voor een gerecht met in-
vloed van de Zeeuwse wateren.»
Twee nieuwkomers ook bij de 31 Brugse
topchefs die eind september het beste
van zichzelf geven: Goesepitte 43 en
Franco Belge. «Een hele eer», vindt Jan
Supply van Goesepitte 43. «Mijn restau-
rant is pas anderhalf jaar geopend.
KooKeet is een visitekaartje, het is als
Brugse chef toch mooi dat je daar je ge-

rechten kan presenteren.» 
Aan de formule wordt niet gesleuteld.
Nog niet, want vanaf volgend jaar zal
KooKeet er helemaal anders uitzien. «Het
is een noodzaak», schetst burgemeester

Dirk De fauw (CD&V). «We waren negen
jaar geleden een trendsetter. Veel andere
steden hebben ons concept gekopieerd.
We moeten erover waken dat er geen
sleet komt op deze formule en dus dur-
ven vernieuwen.»  Die vrees is er ook bij
de chefs, die vorig jaar al een beetje
klaagden over een mindere opkomst.
«De chefs moeten heel veel energie ste-
ken in de voorbereiding en tijdens het
evenement», weet De fauw. «Daarom
ook zitten we in samenspraak met hen
samen om met iets nieuws te beginnen
op ‘t Zand. Je moet durven stoppen op
een hoogtepunt.»
Alleen de naam zal niet gewijzigd wor-
den. «KooKeet is ver over de stadsgren-
zen bekend. Daar zullen we niet aan ra-
ken.» 

LAATSTE KOOKEET IN SUCCESFORMULE ONDER BALKONROTONDE

«Chefs willen iets nieuws op ’t Zand»

Eerst het goede nieuws: de negende
KooKeet is er op zaterdag 28, zondag 29
en maandag 30 september van 11 tot 21
uur. Dat gebeurt voor het laatst onder
de balkonrotonde achter het station van
Brugge. Vorig jaar kwamen 100.000
mensen proeven. Het gastronomisch
evenement is zonder meer een van de
belangrijkste voor Brugge. Op de druk-
ste dag is er zelfs meer volk dan tijdens
de populaire Heilig Bloedprocessie. 

Nederlandse driesterrenchef
Gastchef dit jaar is Jannis Brevet van het
driesterrenrestaurant Inter Scaldes in
het Nederlandse Kruiningen. Brevet is
een van de beste chefs van Nederland en

Nog één keer vindt het
gastronomische evene-
ment KooKeet eind sep-
tember plaats in de be-
proefde formule onder
de balkonrotonde. De
tiende editie in 2020 
vertoeft op ’t Zand én zal
er anders uitzien. «Op
vraag van de chefs, want
KooKeet vraagt een
enorme inspanning»,
zegt burgemeester Dirk
De fauw. «Maar de naam
blijft behouden.»

BART HUYSENTRUYT

BRUGGE

Veel andere steden hebben
ons concept gekopieerd.
We moeten erover waken
dat er geen sleet komt 
op deze formule en dus
durven vernieuwen

BURGEMEESTER DIRK DE FAUW

Deze chef-koks geven op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 september het beste 
van zichzelf, voor het laatst onder de balkonrotonde. Foto Benny Proot
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