
OK**

17Oostkust
vrijdag  14  februari  2020

BRUGGE
20 wachtenden voor
plaats in internaat 
De Kaproenen
Leerlingen van het MPI De Ka-
proenen hebben de nacht crea-
tief doorgebracht in de ontspan-
ningszaal van hun internaat. Met
de sleepover klagen ze het schrij-
nend tekort aan plaatsen in inter-
naat De Hazelaar aan.

De vraag naar een plaats in het in-
ternaat is vele malen groter dan het
aanbod, waardoor ook kinderen
met specifieke ondersteuningsbe-
hoeften in de kou blijven staan.
«Wij hebben dit probleem op een
ludieke wijze aangekaart door een
groep leerlingen op de teldatum in
de speelzaal van het internaat te
laten overnachten», zegt directeur
Nancy Craeye, «maar de situatie is
ernstig».
Zowel de school als het internaat
kampt met capaciteitsproblemen.
De school heeft de maximumcapa-
citeit bereikt en heeft nu al een
wachtlijst van 15 kinderen terwijl het
schooljaar nog vijf maanden duurt.
Voor het internaat zijn er twintig
wachtenden. «Het capaciteitspro-
bleem in het buitengewoon onder-
wijs leidt tot schrijnende situaties.
Het gaat niet om ouders die school A
boven school B verkiezen voor hun
kind. Het gaat om onder andere kin-
deren die door hun problematiek of
door hun context thuis op het inter-
naat zouden moeten verblijven. Dat
wij hen noodgedwongen moeten
weigeren, is onverantwoord. Ik be-
spaar u de hartverscheurende ver-
halen van zowel ouders als kinderen,
consulenten en jeugdrechters, die
ons smeken om een plaats op het in-
ternaat», zegt algemeen directeur
Wim Van Kerckvoorde van scholen-
groep Impact. De school heeft de ve-
rificateur van het Agentschap voor
Onderwijsdiensten ingelicht over
het initiatief. Het is aan de hogere
overheid om meer geld te spenderen
aan opvangplaatsen voor deze
doelgroep, zegt de school. (BHT)

TORHOUT
ZEB For Stars maakt
winkelcentrum
volledig
In het nieuwe winkelcentrum in de
Oostendestraat in Torhout is met
ZEB For Stars het laatste pand
sinds vrijdag ingevuld.
De vestiging biedt kleding aan voor
kinderen tussen 2 en 16 jaar. In de
shop van 674 vierkante meter
wordt een ruim aanbod van meer
dan zeventig topmerken aangebo-
den, waaronder Lacoste, Guess,
Kenzo, KidsOnly en Patrizia Pepe.
De vestiging stelt zes medewerkers
te werk. In de chillzone kunnen kin-
deren, tussen het passen door, spel-
letjes spelen op PlayStation of film-
pjes maken voor de TikTok-muur.
De winkeldecoratie, met onder an-
dere een levensgrote pluchen giraf,
een basketbalring, barbies, dino’s
en skeletten, is afgestemd op de
leefwereld van kinderen.  (BHT)

DE HAAN/BRUGGE

Tafelschuimster krijgt 3 maanden korting,
maar behoudt 4 jaar aan celstraffen

Met een groot doek op de Markt, maakt het stadsbestuur zijn handelaars het hof. «Het zijn onze
lokale helden», verwoordt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a) de campagne. 
«Zij zijn de reden waarom shoppers voor Brugge kiezen.»
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Een delegatie van de stad bij de enorme banner op de Markt. Foto Benny Proot

Stad verklaart liefde aan eigen handelaars

Zusters heten u van harte welkom
BRUGGE

Het Engels Klooster, met de unieke
17de-eeuwse koepelkerk, in de Car-
mersstraat telt nu nog acht bewoners,
terwijl er ooit 64 zusters gehuisvest wa-
ren. De huidige gemeenschap bestaat
uit dames tussen de 64 en 88 jaar oud.
Maar wereldvreemd zijn de zusters al-
lerminst. Ze tonen zich bijzonder gast-
vrij en praten zelfs een mondje Frans of
Engels als het nodig is. Zij zijn straks dé
attractie voor wie het Engels Klooster
gegidst komt bezoeken.
«Door de poorten wat vaker open te zet-
ten, kunnen we mensen tonen wat voor
een schat aan geschiedenis deze kloos-
ters herbergen», zegt Doenja Van Bel-
leghem, die het project trekt. Het kreeg
de naam ‘Sacred books’, dat verwijst
naar de grote collectie waardevolle boe-
ken die de kloosters in bezit hebben.
Naast het Engels Klooster zal ook het
Karmelietenklooster in de Ezelstraat
straks vaker te bezoeken zijn. Daarvoor
zijn speciaal gidsen opgeleid.

Geen gsm’s
«Centraal in de wandeling van één uur
staat de stilte van deze plek», zegt Van
Belleghem. «Bezoekers geven bij aan-
vang hun gsm af. We vragen om geen fo-
to’s te nemen, maar vooral te luisteren
naar de verhalen die bij deze gebouwen
horen. Mensen zijn in deze jachtige tij-
den vaak op zoek naar rust en stilte. Hier
bieden we die aan.» Starten doe je in de
sacristie, naast de imposante koepel-
kerk. Daar mag je bladeren in de knappe
koorboeken of kijk je bewonderend
naar de schitterende meubelen.

Grafkelder
Daarna neemt de gids je mee naar een
van de vroegere leefruimtes, waar nu
boeken over Guido Gezelle opgesteld
staan. De beroemde Brugse schrijver-
dichter had ooit zelf een ruimte in het
Engels Klooster, waar de gids graag
meer over vertelt. Daarnaast word je
ook herinnerd aan de link met Thomas
More. Als gezant van koning Hendrik
VIII van Engeland verbleef hij in 1515 in

VOLGENDE WEEK EERSTE GELEIDE WANDELINGEN IN ENGELS KLOOSTER 

De acht zusters van het
Engels Klooster in Brug-
ge ontvangen vanaf vol-
gende week de eerste
toeristen tijdens geleide
wandelingen. De zusters
tonen hun ‘huis’ vanbin-
nen én vanbuiten. «We
zijn er zelf ook heel be-
nieuwd naar om mensen
te ontvangen», zegt prio-
rin Aline.       BART HUYSENTRUYT

In de koorboeken van de sacristie mag je gerust bladeren.

Brugge. Er hangt nog steeds een schil-
derij van de man naast de kerk: een
werk dat ons land nooit mag verlaten
en waarvoor veel interesse is van be-
zoekers. Er hoort ook een relikwie bij,
een stuk wervel. In diezelfde ruimte
leer je bovendien dat er ook een graf-
kelder is waar 43 zusters begraven lig-
gen.

Frisjes
Ook de bibliotheek met heel veel reli-
gieuze werken in verscheidene talen is
meer dan de moeite waard. Breng wel
een dikke jas mee, want het kan in de
vertrekken van het Engels Klooster
best fris aanvoelen. En je mag ook de
binnentuin bezoeken. Vier dagen per
week zullen drie keer per dag bezoe-
kers rondgeleid worden door een gids.
Een deel van de inkomsten van de be-
zoeken zal terugvloeien naar de ge-
meenschappen, met als doel om de ge-
bouwen te onderhouden.
En de zusters? Die zijn heel enthou-
siast over het project. Aan het einde
van elk bezoek of zelfs tijdens het be-
zoek kan je met hen een praatje slaan.
«Dit is ons huis, we lopen hier vrij
rond», zegt priorin Aline. «De mensen
kunnen ons gewoon aanspreken. We
geven graag wat informatie over het
kloosterleven van vroeger en nu.» 
Het Engels Klooster bezoeken kan van-
af donderdag 20 februari. De kostprijs
bedraagt 18 euro. Bezoeken met een
gids kan maximaal met 15 personen,
op maandag, woensdag, donderdag en
zaterdag. 
Info: www.visitbruges.be/ticketshop.

Zelfs met bezoekers hangt in het Engels Klooster een gewijde stilte. Foto’s Benny Proot

Bijzonder: een stuk wervel van Thomas More.

De Brugse strafrechter heeft donder-
dag 3 maanden gevangenisstraf kwijt-
gescholden van de beruchte tafel-
schuimster Nadine W. (49). De vrouw
tekende verzet aan in liefst 14 zaken
waarin ze vorig jaar bij verstek was ver-
oordeeld, maar ving grotendeels bot.
In totaal bleven 4 jaar aan celstraffen
overeind.

W.’s advocaat Peter Gonnissen tekende
de voorbije maanden verzet aan tegen
een hele reeks vonnissen, waarin zijn
cliënte vorig jaar bij verstek was veroor-
deeld. Donderdagmorgen deed de rech-
ter uitspraak in 14 dergelijke zaken.
Liefst 4 jaar en 3 maanden gevangenis-
straf die de tafelschuimster had gekre-
gen, dreigden te vervallen. Het ging in
totaal om 43 feiten van afzetterij in De
Haan, Brugge, Middelkerke, Oostende,
Bredene en De Panne.
Zover kwam het niet. De rechter ver-
klaarde 12 verzetten van W. ongedaan.
Hij oordeelde dat de dagvaardingen

persoonlijk aan de tafelschuimster wer-
den overhandigd, ze dus kennis had van
het dossier en bijgevolg geen verzet
meer mogelijk was. In 2 zaken verklaar-
de de rechtbank het verzet dan weer
onontvankelijk. Op basis van een kran-
tenartikel uit De Morgen besloot de
rechter dat de advocaat van Nadine W.
zijn cliënte al sinds eind juli bezocht in
de gevangenis. «En toch werd pas op 26
december verzet aangetekend. Veel te
laat», klonk de motivering. 
Slechts 1 verzet van de tafelschuimster
werd door de rechter aanvaard. In
plaats van een effectieve celstraf van 3
maanden kreeg ze voor dat ene feit 3
maanden cel met uitstel. De eindba-
lans? Nadine W. sluit de dag af met 3
maanden effectieve gevangenisstraf
minder op haar strafblad. Haar advo-
caat Peter Gonnissen hoopt in beroep
ook de resterende 4 jaren cel kwijt te
spelen. Daarnaast zijn al verscheidene
andere dossiers van zijn cliënte han-
gende in beroep. (SDVO)

Brugge wil zich de komende
jaren, met de recente komst
van een centrummanager,
meer profileren als dé shop-
pingstad bij uitstek in West-
Vlaanderen. Het rekent daar-
bij op zijn eigen handelaars,
die een divers aanbod verte-
genwoordigen. «We hebben
natuurlijk grote ketens, maar
ook creatieve en innovatieve
zaken», zegt Annys.

Win shoppingbudget
Nog tot en met zondag kan je
een foto nemen aan de instal-
latie op de Markt. De meest
originele foto op Facebook of
Instagram, met vermelding
#shoppingbrugge, maakt
kans op een shoppingbudget
van 250 euro. Lokale onderne-
mers, zoals chocolatier Jan
Spegelaere en Cedric Verstrae-
te van de Cherry Picker Store,
figureren in een filmpje dat
binnenkort wordt gelanceerd.
In het straatbeeld staan grote
banners met daarop de woor-
den ‘Local Love’. (BHT)


