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EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

BRUGGE Het recyclagepark Sint-Pieters zal
op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari ge-
sloten zijn. “Door het jarenlange gebruik
van de persinstallatie voor grofvuil is de
betonverharding er uitgesleten. Op 29 en
30 januari wordt dat gedeelte van het park
opengebroken en vernieuwd. Doordat de
werkzaamheden te veel ruimte innemen,
moet het park gesloten worden”, zegt
schepen van Openbaar Domein Mercedes
Van Volcem. Wie op die dagen toch naar
het recyclagepark wil gaan, kan een af-
spraak maken in Sint-Michiels of Zeebrug-
ge. Het recyclagepark van Sint-Pieters is
terug open op dinsdag 2 februari. 

Recyclagepark zal
twee dagen sluiten 

BRUGGE Het Brugse Historium wilde voor
een positieve noot zorgen op Blue Monday
en schonk 150 gratis tickets die kunnen
gebruikt worden na de heropening van het
interactieve museum over de geschiedenis
van Brugge. De tickets zijn bestemd voor
het Brugs Netwerk voor Vrijetijdsparticipa-
tie. Die zullen verdeeld worden onder ge-
zinnen die het financieel minder breed
hebben, onder meer naar de Brugse ver-
enigingen waar armen het woord nemen.
Normaal gaan die jaarlijks in de kerstperio-
de schaatsen op de ijspiste. Dit jaar kon dat
door corona niet doorgaan. Het was de
figuur Anna van het Historium die de tickets
mochten overhandigen. (SR) 

Historium geeft tickets weg op Blue Monday 

Philip Pierins, Jovi Cauwels, Dominique
Uyttenhove, Bart Hollevoet en Stijn Boone.
(foto DC)

BRUGGE Vanaf komende maandag 25
januari zijn de stadsdiensten van Brugge
bereikbaar via een chatfunctie op de stads-
website www.brugge.be. Schepen van
Klantgerichte Dienstverlening Pieter Mare-
chal: “Het Huis van de Bruggeling is vanaf
maandag ook te bereiken op een andere
digitale manier, namelijk via chat. Klanten
kunnen via deze functie op de stadswebsi-
te vragen stellen aan de medewerkers van
het Huis van de Bruggeling. Hiermee bie-
den we een nog betere dienstverlening aan
en zetten we in op doelgroepen die graag
digitaal en laagdrempelig communiceren
met ons stadspersoneel”, klinkt het.

Vanaf nu kan je ook
chatten met de stad

“Het lijkt alsof we moeten kiezen tussen de cholera of de
pest. Stellen we patiënten bloot aan een risico op be-
smetting of beschermen we iedereen maximaal en pak-
ken we af wat een patiënt best kan gebruiken: een knuf-
fel. Als directeur lig ik wakker van de verontrustende
verhalen van verborgen leed bij leerlingen. Net als de
ziekenhuisdirectie worstel ik: hoe zwaar weegt mentale
gezondheid door op de fysieke dreiging van COVID-19?”

“De pest of de cholera”
JOKE KNOCKAERT, 
DIRECTEUR VTI ZEEBRUGGE
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“Het is van cruciaal belang dat ziekenhuizen niet over-
spoeld geraken, maar het overheids- en ziekenhuisbeleid
moet ook humaan blijven. Om mensen een perspectief
en hoop te geven in deze koude donkere tijden. Tegen-
woordig wordt alles online georganiseerd, dat is mentaal
al moordend voor vele mensen die ‘gezond’ zijn. Nu zijn
familieleden niet meer welkom in het ziekenhuis. Steun
van je naaste is nochtans soms beter dan de medicatie.”

“Humaan ziekenhuisbeleid”
GUILLAUME PONETTE, 
JEUGDRAAD
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Bezoekverbod terecht?
Het AZ Sint-Lucas verlengt voor onbepaalde tijd het algemeen
bezoekverbod, nadat bezoekers in december twee patiënten
besmet hebben. Een verantwoorde of te strenge maatregel?

BRUGGE ONZE STAD

BRUGGE Het Concertgebouw is één van
de zeven Vlaamse Kunstinstellingen die
samen een nieuwe tv-zender opstarten:
Podium 19 wordt een virtueel podium
waar nieuwe producties aan het publiek
getoond worden. Het publiek kan van
donderdag tot en met zondag, telkens
vanaf 21 uur en op zondag vanaf 17 uur,
vanuit de huiskamer genieten van een
voorstelling. Podium 19 is gestart op 21
januari met een concert van de Oos-
tendse rocker Arno. Van maandag tot
en met woensdag zijn er re-runs. De
vier premièredagen krijgen elk hun
genre: pop en rock op donderdag,
klassiek op vrijdag, podiumkunsten op

zaterdag, kindervoorstellingen, jazz,
wereldmuziek en literatuur op zondag.
De tijdelijke cultuurzender is te zien op
Kanaal 19 van Proximus Pickx, Kanaal 99
van Telenet tv en Kanaal 20 van Orange
tv. De Vlaamse Kunstinstellingen finan-
cieren het project met steun van de
Vlaamse Gemeenschap. De eerste
bijdrage van het Concertgebouw is te
zien van 28 tot en met 31 januari, met
een themaweek rond de Bach Acade-
mie. Met Bach-concerten door klaveci-
nisten Korneel Bernolet, Elina Albach en
Thomas Dunford. Het Collegium Vocale
Gent zingt composities van Bach vanuit
Brugges muziektempel. (SVK)

DEZE WEEK
Concertgebouw start mee tv-zender Podium 19 op

BRUGGE In het stadhuis van Brugge vond
maandagavond een bijzondere traditie plaats:
de trekking van de nummers van de ‘gezwore-
nen’ in de jury's van het Hof van Assisen voor
de komende vier jaar. De wat, vraagt u zich af?
Om de vier jaar selecteren de gemeentebestu-
ren een lijst van personen die in aanmerking
komen voor het zetelen in de jury van een
assisenproces. Daarvoor moet de burgemees-
ter twee cijfers trekken. Het getal dat op die
manier gevormd wordt, is bepalend voor de
selectie van de kandidaat-gezworenen. Perso-
nen van wie het rangnummer op de lijst van
kiezers hierop eindigt, komen dus op de voor-
bereidende lijst terecht. Maandag in de voor-
avond kweet het Brugse stadsbestuur zich van

deze taak. Dirk De fauw, met schepenen Ma-
thijs Goderis en Ann Soete als getuigen, trok
de nummers ‘9’ en ‘0’. Een computerprogram-
ma selecteert vervolgens een lijst van poten-
tiële gezworenen. (PDV)

Brugse ‘gezworenen’ voor assisenjury geloot
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Hilde Watty (52) runde in haar vorig leven
een chique restaurant en feestzaal in Gent.
Sinds 2015 is zij de managing director van
het exclusieve datingbureau Berkeley Inter-
national, ze is er verantwoordelijk voor Ne-
derland, Frankrijk, Luxemburg en Malta én
pendelt voortdurend tussen deze Europese
landen.
“Ik heb dit team van private matchmakers
als klant leren kennen”, bekent Hilde Wat-
ty. “Voor ik mijn horecazaak verkocht, was
ik op zoek naar een partner. Maar zoals
zoveel hardwerkende ondernemers had ik
onvoldoende tijd om uit te gaan en te da-
ten. Ik liep niet rond met de sticker ‘single’
op mijn voorhoofd. Ook ik had nood aan
een organisatie die potentiële kandidaten
voor mij selecteerde en screende. Mijn
coach vertelde mij over Berkeley en het
voelde juist aan om hen mijn vertrouwen te
schenken.”

EMPATHISCH VERMOGEN
“Twee jaar later vroeg het internationale
bureau mij of ik voor hen wou werken. Ik
heb toegehapt, ik was rijp voor een nieuwe
uitdaging in mijn leven. In mijn job is voor-
al het empathisch vermogen van groot be-
lang. In de hotelsector was ik het gewoon
om met mensen te werken, human resour-
ces management was mij niet vreemd. On-
ze klanten hebben behoefte aan iemand
die hun taal spreekt, die hen begrijpt.” 
Berkeley International is volgens Hilde
Watty niet zomaar een dating bureau: “Ie-
dereen die bij ons komt aankloppen, is op
zoek naar een duurzame relatie, maar ook
naar discretie. Wij hechten dus groot be-

lang aan de anonimiteit van onze klanten.
Wij screenen zorgvuldig iedereen die bij
ons komt aankloppen, we nemen gemid-
deld slechts zes op de tien kandidaten aan
boord. Players en gold diggers komen er bij
ons niet in. Je moet single, gescheiden of

weduwnaar/weduwe, én beschikbaar zijn,
zowel fysiek als mentaal. Ik ben de eerste
filter. Als een klant bij het intakegesprek
voor mij zit en ik voel dat er iets mis is,
aanvaard ik hem of haar niet. Er moet een
klik zijn. Het moet goed voelen, met hoofd,
hart én buik!”
“Berkeley International heeft een database
van meer dan 5.000 klanten. We noemen
hen liever members, want ze zijn lid van
ons exclusief bureau en betalen lidgeld
voor hun bemiddeling”, vervolgt Hilde
Watty. Hoeveel dat lidgeld precies be-
draagt, wil de Brugse vrouw niet kwijt.
Maar het gaat om meerdere duizenden eu-
ro's. “Het is een financiële drempel die on-
gewenste personen met snode bedoelingen
op afstand houdt. Onze members zijn suc-
cesvolle mensen, die hun professionele za-
ken vaak mooi op orde hebben, maar die in

hun privéleven onze hulp kunnen gebrui-
ken om hun soulmate te vinden. Voor hen
zijn wij heart hunters. Liefde kun je niet
kopen, maar met ervaring, instinct en men-
senkennis kan je twee mooie persoonlijk-
heden samenbrengen.”
“Er bestaat geen scenario vooraf, elk dos-
sier wordt op maat en volgens de wensen
van onze members samengesteld en uit-
gevoerd. Sommigen opteren als eerste ont-
moeting voor een wandeling aan zee of in
de natuur, voor anderen huren we een pro-
fessionele chef voor catering aan huis, die
in alle intimiteit een romantisch diner
komt bereiden. Anderen vliegen met hun
date in een privéjet naar een bestemming.
Tenzij het om holebi's gaat, vragen we al-
tijd dat de man het initiatief neemt en bin-
nen de 48 uren zijn date opbelt voor een
eerste afspraak.”
“Discretie is ons handelsmerk. Onze klan-
ten bevinden zich in de vrije beroepen, de
sportwereld, de ondernemers. Ja, er zitten
bekende mensen bij. Zij verkiezen een be-
roep te doen op ons team van matchma-
kers, omdat ze dan onopvallend en in alle
discretie kunnen daten. En ze weten dat de
singles, die wij voorstellen, niet met foute
bedoelingen op date gaan. Ik heb nog een
ex-Miss World als klant gehad. Iedereen
denkt: met zo'n schoonheid wil ik een ro-
mantisch afspraakje. Maar de meeste man-
nen vinden het te spannend om met zo'n
mooie vrouw op restaurant te gaan, omdat
ze vrezen dat ze dan in de roddelblaadjes
belanden. Beroemd zijn is niet altijd een
voordeel, soms een echte handicap.”

CORONA
“Toen corona uitbrak, dacht ik dat de pan-
demie nefast zou zijn voor onze business.
Integendeel, we krijgen nu 50 procent meer
aanvragen dan voordien. Het is momenteel
hoogseizoen voor matchmaking. Iedereen
is het moe om alleen thuis te zitten en wil
iemand ontmoeten. Dat kan nu niet op ca-
fé of op restaurant, de intieme manier
waarop wij onze leden samenbrengen is dé
oplossing. Onze succesratio bedraagt 87
procent. Je merkt snel of er magie is. Als er
geen klein vonkje is na de eerste date ge-
loof ik er niet in. Na feedback selecteren we
dan een nieuwe kandidaat en kan het
avontuur worden vervolgd”, besluit Hilde
Watty.

BRUGSE HARTENJAGER HILDE WATTY KOPPELT DE INTERNATIONALE JETSET

Datingbureau voor superrijken

_________

“In deze coronatijd
is het aantal
aanvragen voor
dates met de helft
gestegen”
_________

Matchmaker Hilde Watty: “Vele ondernemers hebben geen tijd om te daten, wij helpen hen op weg
naar de liefde.” (GF)

BRUGGE Vanuit haar zonnige
flat met zicht op de ringvaart
bemiddelt de Brugse Hilde Wat-
ty voor de internationale jetset
in de liefde. Haar datingbureau
Berkeley International koppelt de
rijkste Europeanen. Met toene-
mend succes dankzij corona.

DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

“De Gentpoort is een schitterende locatie
voor onze gidsenvereniging”, opent voor-
zitter Diederik Naeyaert. “Toen het stads-
bestuur ons de stadspoort voorstelde als
nieuwe locatie waren we onmiddellijk
geïnteresseerd. Het is een prachtig gebouw
dat best geschikt is om er onze dispatching,
bibliotheek en vergaderruimten in onder te
brengen. Toen ik enkele maanden geleden
samen met het stadsbestuur het gebouw
uit de vijftiende eeuw bezocht, moest ik
niet lang nadenken om positief te antwoor-
den op de vraag of we geïnteresseerd wa-
ren. Het kantoor van onze dispatcher kun-
nen we in de noordertoren onderbrengen,
de vergaderzaal in de zuidertoren en de
bibliotheek in de grote zaal op de eerste
verdieping. Op de tweede verdieping is een
mooi terras waar vooral in de zomer on-
getwijfeld heel wat gidsen en bibliotheek-
bezoekers zullen genieten van het prachti-
ge uitzicht over de stad.”

Het is de bedoeling dat de gidsenvereni-
ging over enkele maanden naar de Gent-
poort verhuist. “Een exacte datum ligt nog
niet vast, want we zijn er nog niet helemaal
uit welk huurcontract het beste is voor bei-
de partijen. Eerstdaags wordt dit uitge-
klaard en dan volgt enkele weken later de
goedkeuring door de gemeenteraad. De
verhuis plannen we ergens in april, maar
we weten nu al dat het geen gemakkelijke
klus wordt. Het historische poortgebouw
beschikt niet over een lift en grote raam-
openingen zijn er evenmin. De vele hon-
derden boeken van onze bibliotheek zullen
we in dozen met een verhuislift door één
van de kleine ramen naar de eerste ver-
dieping brengen. De rest van de verhuis zal
via de smalle wenteltrappen moeten ge-
beuren. Onze nieuwe locatie biedt ook heel
wat praktische voordelen. De Gentpoort is
gemakkelijk bereikbaar met de fiets, de wa-
gen of het openbaar vervoer.” (PDC) 

Gidsenbond verhuist
naar de Gentpoort

“Deze locatie biedt heel wat praktische voordelen”, weet voorzitter Diederik Naeyaert. (Foto PDC)

BRUGGE Het museum in de Gentpoort is ondertussen al ruim een
jaar gesloten maar het ziet ernaar uit dat het middeleeuwse gebouw
niet lang meer leeg zal staan. Sinds vele jaren zijn de kantoren en
de bibliotheek van de Koninklijke Gidsenbond gehuisvest in een
statig neogotisch herenhuis in de Kleine Hertsbergestraat. Het ge-
bouw dat eigendom is van de stad wordt binnenkort verkocht.

“In deze gezondheidscrisis moet elke patiënt toegang
krijgen tot de zorgen die hij of zij nodig heeft. Ook het
personeel moet te allen tijde die zorgen kunnen bieden.
De beslissing van de ziekenhuisdirectie was ongetwijfeld
weloverwogen. Toch hoop ik dat patiënten snel hun ene
knuffelcontact opnieuw kunnen zien, want een goede
mentale gezondheid draagt bij tot het herstelproces. Voor
wie ziek is, weegt eenzaamheid nog zwaarder door.” 

“Snel weer knuffelcontact”
ROELAND VAN DEN DRIESSCHE,
COMMUNICATIESPECIALIST 
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