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BRUGGE – Niels Ver-
meulen, voorzitter van
Jong CD&V in Brugge,
gebruikt Twitter hoofdza-
kelijk voor politieke be-
richten. “Zelf heb ik een
scheiding gemaakt : Face-
book is voor mijn privéle-
ven, Twitter voor de poli-
tiek.” Vooral zijn live
verslaggeving van iedere
gemeenteraad van Brugge
(via #gemrB) wordt erg
gesmaakt. “In Brugge heb
je als gewoon gemeente-
raadslid eigenlijk maar weinig inbreng. Dat ligt niet
aan hen, wel aan het systeem. Alles wordt beslist in
het College van Burgemeester en Schepenen. Via
Twitter zocht ik een manier om als buitenstaander
toch een heel klein beetje invloed uit te oefenen.
Mijn ultiem doel is dat er via Twitter een soort
tweerichtingsverkeer ontstaat tussen de politiek en
de burgers. Nu kan het volk eigenlijk maar eenmaal
om de zes jaar hun mening kwijt, bij het kleuren van
een rood bolletje.” (ON)

@vermeulenniels

Niels Vermeulen. (Foto BP)

SINT-MICHIELS – ‘Maakt brood, taart en grappen’. Zo
omschrijft Kristof Cloet (32) – alias @Bakkerkrof – zich-
zelf op zijn Twitterprofiel. Samen met zijn echtgenote Hei-
di, met wie hij twee zonen – Xander en Senna – kreeg, runt
hij Bakkerij Cloet in de Dorpsstraat 21 in Sint-Michiels,
waar hij in 2005 Bakkerij Delameilleure overnam.

Compensatie voor cafépraat
Zijn kleine woordspelingen en spitsvondigheden worden
door meer dan 1.800 mensen gesmaakt. “Mijn Twitter-
account bestaat al zo’n vier jaar, maar in het begin diende
het enkel om de renners tijdens de Tour de France te vol-
gen. Pas de laatste twee jaar ben ik er zelf actief op. Ik post
voornamelijk grapjes. Een regel hou ik wel aan : ik probeer
me zo ver mogelijk van politieke boodschappen te houden.
Ik ga nooit kleur bekennen en aan de discussies tussen links
en rechts doe ik niet mee. Twitter is voor mij eigenlijk een
compensatie voor het sociaal leven en de cafépraat die ik
mis omdat ik ’s nachts aan mijn ovens sta. Met Twitter ben
ik toch wel enkele uren per dag bezig, al kan ik dat tijdens
vakanties wel goed afsluiten.”

Promotiekanaal
Tussen de grapjes door gunt Kristof Cloet zijn volgers ook
een blik achter de schermen van zijn bakkerij. “Dat was
oorspronkelijk niet mijn plan, maar hoe meer volgers ik
kreeg, hoe meer ik besefte dat sociale media ook belangrijk
kunnen zijn als promotiekanaal. Regelmatig post ik zo
beelden van nieuwe marsepeinen creaties, van nieuwe soor-
ten brood in ons gamma of van de meters pistolets die op
zondagmorgen klaarliggen voor onze klanten. En haast da-
gelijks krijg ik daar positieve reacties op of vragen de
mensen me om broodtips.”
Opvallend : Twitter bracht hem ook al in contact met een
pak Bekende Vlamingen. Zo werd hij door radiopresentato-
ren Wim Oosterlinck en Anke Buckinx al eens uitgenodigd
naar de studio van Q-Music of zocht ‘Slimste Mens’ Tomas

Van den Spiegel hem al eens op in zijn bakkerij. “Sommi-
gen hoor en zie ik regelmatig, wat bijzonder leuk meegeno-
men is. Zaterdag komen we zelfs met een honderdtal
tweeps samen in Gent voor een quiz. Soms neem ik eens
contact op met een bekend persoon, maar niet iedereen
stuurt dan een antwoordje terug. Dan denk : waarom zit je
dan op een sociaalnetwerksite ?” (ON)

Kristof Cloet, op Twitter beter bekend als @Bakkerkrof, topt
onze top 50. (Foto Tom)

Kristof Cloet maakt brood, taart en grappen

@Bakkerkrof 1
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BRUGGE – Gemeente-
raadslid Jasper Pillen
(Open VLD) is sinds de
start van zijn persoonlijke
website in 2011 een erg
bedreven Twitteraar. “Ei-
genlijk zou ik nog veel
actiever willen zijn”, zegt
hij. “Maar ik werk als de
Nederlandstalige woord-
voerder van Olivier Chas-
tel, de minister van Be-
groting en Administratie-
ve Vereenvoudiging, en
daardoor moet ik wat op-
passen met wat ik post. Ik kan bijvoorbeeld moeilijk
kritiek geven op de andere politici van de federale
regering... Over Brugge kan ik dan wel vrank en vrij
mijn mening kwijt. Maar eigenlijk hecht ik veel meer
belang aan de berichtjes van anderen dan aan die van
mezelf. Als ik ‘s morgens Twitter open, heb ik met-
een een zicht op de actualiteit, over wat er leeft in
Brugge, wat de verschillende meningen zijn... Twit-
ter helpt me ontegensprekelijk als politicus.”

(ON)

@JasperPillen

Jasper Pillen. (Foto BP)

Zo gingen we te werk
Redacteurs Ilse Naudts (@IlseNaudts) en Olivier Neese
(@olivierneese), fotograaf/lay-outer Tom Brinckman
(@tombrinckman) en webmaster Frederic Vansteenkiste
(@BrugschHBlad en @kweeet) stelden elk een lijst sa-
men van 50 personen of verenigingen, die een duidelijke
band hebben met ons lezersgebied en waarvan ze vinden
dat ze – naast uiteraard @BrugschHBlad en @kweeet –
de moeite waard zijn om te volgen. Die vier aparte
lijsten werden samengevoegd in een alfabetische long-
list, waarop de vier juryleden afzonderlijk punten gaven.
De 50 personen/verenigingen met het meest aantal pun-
ten vormen onze top 50. Bij een eventuele ex aequo
overlegde deze jury wie voorrang kreeg.

Q BRUGGE – Twitter, de sociaalnetwerksite waarop korte berichtjes van
maximaal 140 tekens gepost worden, krijgt een steeds groter belang in onze
maatschappij. Ook in ons lezersgebied zijn een pak zogenaamde ‘tweeps’ –

een samenvoeging van ‘Twitter’ en ‘people’ – actief. Een vierkoppige jury van
onze redactie stelde een top 50 samen van de streekgenoten of -clubs die ab-

soluut de moeite waard zijn om te volgen.

Top 50 ‘tweeps’ van bij ons

04. Xavier Taveirne (@ksavjee).
05. Klaas Danneel (@klaasdanneel).
06. Club Brugge KV (@ClubBrugge).
07. Jordi Cooman (@JordiCooman).
08. Rani Hoste (@ranihoste).
09. Kirsten Willem (@KirstenWillem).
10. Karl Termote (@KarlTermote).
11. Renaat Schotte (@wielerman).
12. Politie Brugge (@PolitieBrugge).
13. Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds).
14. Alexandre Lefebvre (@alex_lexi).
15. Marino Vanhoenacker (@BinkMarino).
16. Gert De Mangeleer (@Gertdemangeleer).
17. Wouter De Jonckheere (@joenkere).
18. Bart Aerts (@_bartaerts).
19. Luc ‘Kamagurka’ Zeebroek (@LucZeebroek).
20. Pieter Marechal (@pietermarechal).
21. Bruggelink (@_bruggelink).
22. Michiel Van Roose (@MichielVanRoose).
23. Valentijn Vyvey (@treeview).
24. Cercle Brugge (@cercleofficial).
25. Geert Naessens (@GeertNaessens).
26. Frank Van Massenhove (@fvmas).
27. Hans Vandeweghe (@hansvdw).
28. Concertgebouw Brugge (@Concertgebouwbr).
29. Filip Demyttenaere (@FILIPDEMYTTEN).
30. Stefanie Fleur (@StefanieFleur).
31. Jens Keukeleire (@jenskeukeleire).
32. Joachim Coens (@JOACHIMCOENS).
33. Westtoer (@westtoer).
34. Het Nieuwsblad, regio Brugge (@_brugge).
35. Dieter Meyns (@minxflatcat).
36. Brugge Leeft (@BruggeLeeft).
37. Hertog Jan Brugge (@hertogjanbrugge).
38. Renaat Landuyt (@rlanduyt).
39. Philip Denoyette (@denoyettephilip).
40. Stad Brugge (@StadBrugge).
41. Kneistikrant (@kneistiKRANT).
42. Stijn Fincioen (@stijnfincioen).
43. Eric Lagrou (@derikken1).
44. Blue Army (@BA_1998).
45. Ruth Vandewalle (@ruthruthcairo).
46. Corneel Bekaert (@corneelB).
47. Jan Devriese (@dwvdevriese).
48. De Brugse Duivels (@BrugseDuivels).
49. Bert De Brabandere (@debrabandere).
50. Next At Bruges (@NextAtBruges).

q De top 100 vind je terug op www.kw.be en de volledige
longlist op Twitter via https ://twitter.com/OlivierNeese/
lists/bhblonglist. Vind je dat er iemand over het hoofd werd
gezien, laat het ons dan weten op olivier.neese@kw.be

Vullen de top vijftig aan...
.................................................................................................................
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Onze Twittertop werd druk besproken op sociaalnetwerksite

“Een leuke aanzet tot meer”

Kristof Cloet @bakkerkrof  
Ben ik nu de @mbaeten van Brugge?*

* Michel Baeten (@mbaeten) werd door Radio 1 verkozen 
tot invloedrijkste twitteraar van Vlaanderen

Niels Vermeulen @vermeulenniels  
Door @BrugschHBlad uitgeroepen tot 2e “belangrijk-
ste” tweep van #Brugge. Best dat ik mezelf niet zo 
serieus neem ;-) 

Jasper Pillen @JasperPillen  
Dank u! Verkozen tot 3de meest invloedrijkste twit-
teraar in regio #Brugge door redactie @Brugsch-
HBlad

Rani Hoste @RaniHoste  
Ik voel me gevleid. Op plaats 8 van de belangrijkste 
twitteraars uit lezersgebied @BrugschHBlad :-)) What 
a day

Kirsten @KirstenWillem  
De @clubbrugge account op plaats 5, ikzelf op 
plaats 9 in top 100 belangrijkste twitteraar in de 
Brugse regio

Jordi Cooman @JordiCooman  
Zo’n 7de plaats is wel een hele eer #twitterlijst 
#West_Vlaanderen #teveeleer

Michiel Vanroose @MichielVanroose  
Op plaats 22 in de lijst van belangrijkste twitteraars 
uit het lezersgebied van @BrugschHBlad. Trots!

Westtoer @Westtoer  
Bedankt Brugsch Handelsblad @BrugschHBlad vr de 
fi jne 33e plaats in jullie top100 v Twitteraars !

Brugge Leeft @Brugge leeft  
@BruggeLeeft op plaats 36 volgens @BrugschHBlad! 
#nogwatwerkaandewinkel

Stijn Fincioen @stijnfi ncioen  
Ik sta op plaats 42 van meest interessante twitter ge-
bruikers voor het lezersgebied en volgens @Brugsch 
HBlad, leuke vermelding #twugge

Wouter De Jonckheere @Joenkere  
Hoewel z’n account anders doet vermoeden nestelt 
@derikken1 zich op #43 i lijst v belangrijkste tweeps 
#regiobrugge #opdieleeftijd #respect

Eric Lagrou @derikken1  
@Joenkere niet gedacht hé maar toch leuk 
#Brugge

Lieven Deswaef @LievenDeswaef  
Op de 51ste plaats. Het is een begin.

Tom Le Bacq @tlb_nieuwsblad  
87ste. Na @HildeDecleer. Mokerslagen. #brugge 

Jong CD&V Brugge @jongbrugge  
Met @vermeulenniels, @pietermarechal en @Maar-
tenMarechal, drie JONGCD&V’ers bij de 100 toptwee-
ters van #Brugge!

Jong VLD Brugge @JongVLDBrugge  
Met @JasperPillen op plaats 3 & @MichielVanroose 
op plaats 22, twee Jong VLD’ers bij de 100 toptwee-
ters van #Brugge!

Minou Esquenet @minouesquenet  
Congrats to @Bakkerkrof, grappige wakkere warme 
bakker en nu ook toptweep :-) in regio #brugge

Niels Vermeulen @vermeulenniels  
De 100 toptweeps van #Brugge volgens @Brugsch-
Hblad, als #FF kan dit lijstje tellen hoor! #followfri-
day**

** Tijdens ‘Follow Friday’ kan je via #FF mensen/verenigingen op  
Twitter promoten bij je volgers

Jasper Pillen @JasperPillen  
@OlivierNeese @IlseNaudts @BrugschHBlad Is leuke 
aanzet tot meer én het toont aan dat Twitter meer 
kan leven in regio!

Philip Denoyette @DenoyettePhilip  
@IlseNaudts @OlivierNeese @tombrinckman
@BrugschHBlad @kweeet sterke bedenkingen bij 
twitterklassering als ik zie wie en wat ontbreekt

Corneel Bekaert @CorneelB  

Aight, ik sta tussen grote namen bij de belangrijkste 
twitteraars uit lezersgebied @BrugschHBlad!
Ik mis @LukasVanEenoo, @BerntEvens en @PietBe-
kaert wel in de lijst!

David Smolders @nonmercidjs  

Volgens mij weten ze bij @BrugschHBlad niet dat
@Ljosmyndun een Bruggeling is... 

Pieter G. Devriese @PieterGDevriese  

@nonmercidjs Hadden ze dat geweten, het 
‘podium’ had er meteen anders uitgezien.

Minou Esquenet @minouesquenet  

Slechts 3 vrouwen in top 50 #bhblonglist @Brugsch-
HBlad Schromelijk weinig. Ligt het aan de jury of aan 
de vrouwelijke tweeps? #justwondering

Yannick Ranson @YannickRan  
#FF voor @Pensioenspook en @ksavje cc: @IlseNaudts 
@tombrinckman @BrugschHBlad @OlivierNeese 
->Lijst volgend jaar :-)

Ilse Naudts @IlseNaudts  
#FF voor @Anneleen_Nys, schromelijk over het hoofd 
gezien in het BH Twitterlijstje

Yannick Ranson @YannickRan  
Duidt buzz lijst #kw potentieel community manager 
in Brugse? Expert @KirstenWillem ? Na de A de B als 
merk?

Kirsten @KirstenWillem  
@YannickRan Potentiëel is er zeker. @stad-
brugge account is al goeie aanzet + brugge.
be heeft mooie social media-integratie.

Pieter Marechal @pietermarechal  
Leuke lijstjes zijn leuk :-) Wie brengt deze mensen 
eens samen in real life? “@BrugschHBlad: Top 100 
tweeters regio #Brugge!”

Bert De Brabandere @DeBrabandere  
@pietermarechal in Knokke-Heist hadden we
twapero***. Wil gerust 2de editie doen.

*** ‘Twapero’ is samenvoeging van ‘Twitter’ en 
‘aperitief’, waarbij twitteraars elkaar bij een hapje en 
drankje elkaar ontmoeten
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  REACTIES OP ONZE TWITTERTOP

Q BRUGGE – Onze top van de meest interessante twitteraars van bij ons, die vorige week in
‘Brugsch Handelsblad’ stond en waarbij vier redactieleden Kristof Cloet (@Bakkerkrof) tot num-
mer één verkozen, was vorige weekend een druk besproken item op Twitter : van trotse berich-
ten tot suggesties voor een eventueel nieuwe lijst, van bedenkingen bij de klassering tot voor-
stellen om eens met deze twitteraars samen te komen. Een greep uit de vele reacties.

Vijf gratis
kaarten voor
Golden Years

Fuif 
in Studio Hall

BRUGGE – Op zaterdag 19 ok-
tober vanaf 21 uur heeft op-
nieuw een Golden Years Fuif
plaats in Studio Hall in Sint-
Kruis met muziek uit de jaren
60, 70 en 80. Onder het motto
Let’s party again, like in the
good old days draaien Dj Tom-
my, bekend van het Brugse uit-
gangsleven en van vorige edi-
ties van Golden Years, en dj
Manu, beter bekend van ‘His
Master Voice’ en als dj van het
Grand Café Du Théâtre de
avond aan mekaar. De toe-
gangsprijs bedraag 10 euro in
voorverkoop bij Studio-Hall,
Frituur Kleine Hap, Byblos
Pub en Carrefour Sint-Kruis, of
12 euro aan de deur. Vijf lezers
kunnen echter gratis binnen.
Mail naar goldenyearsbrugge
@telenet.be en de eerste vijf
personen die reageren met ver-
melding van Brugsch Handels-
blad, winnen een gratis inkom-
kaart.

Europacollege
Met zeer veel plezier het inter-
view gelezen met Jörg Monar, de
nieuwe rector van het Europacol-
lege. Ik denk dat we met rector
Monar een hoofdvogel geschoten
hebben. Een man met bijzonder
grote ‘credentials’, een overtuigd
Europeaan, een uitstekend pro-
fessor en een goede manager. Hij
zal het College ongetwijfeld met
bekwame hand leiden in deze
economisch/financieel moeilijke
tijden. 
Het College, sedert 1949 onafge-
broken in onze stad, is een zegen
voor Brugge en de regio. Duizen-
den studenten zijn hier reeds ‘af-
gezwaaid’ en bekleden belangrij-
ke functies in de nationale en in-
ternationale instellingen. Het zijn
zovele duizenden ambassadeurs
voor onze stad.
Ook als werkverschaffer en ver-
bruiker is het College van groot
belang. Meer dan 300 studenten
in full board in een aantal resi-
denties. De twee sites van het
College (Dijver en Verversdijk), de
honderdenzoveel medewerkers
en teaching staff... dit alles bete-
kent een grote bron van inkom-
sten voor onze stad. Het College
is één van de grootste werkge-
vers.
Een mooi initiatief van het Colle-
ge is de ‘Bruges hosting pro-
gramm’. Een aantal families no-
digt een paar studenten uit voor
een natje en droogje bij hen
thuis. Dit laat de studenten (uit
meer dan 40 landen) toe om con-
tact te krijgen met de Brugse fa-
milies. Er is nog altijd vraag voor
bijkomende gastfamilies. Het Col-
lege contacteren (Caroline Van-
denberghe) en je maakt een aan-
tal bijkomende gelukkige studen-
ten.

Willy Van Walleghem, Brugge

Lezers schrijven
..................................................................


