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COIFFURECOIFFURE
ANNE VAN DAMMEANNE VAN DAMME

PATISSERIEPATISSERIE
VANDERMEULENVANDERMEULEN

“Al toen ik zes jaar was had ik beslist dat ik kapster wilde worden. 

De keren dat ik dan de kapsels van de Barbiepoppen met de 

schaar heb behandeld, ja, dat was toch wat”, zegt Anne Van 

Damme van het gelijknamige kapsalon aan de Kasteelstraat 8 in 

haar geboortedorp Hulste. Zij voelt er zich helemaal thuis, is zelfs 

sinds drie jaar eigenaar van haar eigen salon. “Het is dankzij de 

vorige eigenares die hier zeker dertig jaar haar kapsalon had en 

waar ik na mijn studies zelf als medewerkster aan de slag kon, 

dat ik de kans kreeg om het te kopen. Ik heb nu ook nog twee 

collega’s in dienst, dat is een geweldige verantwoordelijkheid, dat 

besef ik zeker. Samen runnen wij het salon dat vorig jaar een hele 

De Franse schrijver Marcel Proust heeft het in zijn A la 

Recherche du Temps Perdu over het moment waarop hij 

een madeleintje doopt in bloesemthee hem de smaak en de 

geur ervan doet herinneren aan scènes uit zijn vroeger leven. 

Precies datzelfde gevoel krijg je wanneer je in de patisserie 

van Vincent Vandermeulen en Heidi Bossuyt staat. De zoete 

geuren van de gebakjes en de broden doen je terugstappen 

naar de tijd van je grootouders toen je met ze meemocht 

naar de bakkerij en je in de toonbank éclairs, tompouces, 

grote en kleinere taarten &  chocolaadjes naast koffiekoeken, 

pistolets zag liggen. En verderop in hoge rekken broden die 

Harelbeke

Hulste

nog geen uur geleden de oven hadden verlaten. Dat is het 

wat Vincent en Heidi in hun rustieke en sinds enige tijd 

uitgebreide patisserie aan de Deerlijksesteenweg 24 tonen 

aan klanten en bezoekers.

Vincent en Heidi zijn zeker in Harelbeke en omgeving gekend 

voor de ‘rattentaart’. Noem het maar hun signatuurgebak.  

gedaanteverwisseling onderging en volledig werd vernieuwd. Een 

fris interieur, veel lichtinval en vooral een aangename en rustige 

omgeving voor onze klanten. Door corona heb ik wel de nodige 

veiligheidsvoorzieningen genomen en zijn de kappersstoelen 

ruimer geplaatst. Wij verwelkomen zowel dames, heren, jongeren 

als kinderen.”

Kasteelstraat 8   I  Hulste   I   056 72 83 54

Steeds op afspraak.

Online reservatie mogelijk via de webpagina:  
www.annevandamme.be

Deerlijksesteenweg 24   I  Harelbeke   I   056 71 25 16

vincent.vandermeulen@telenet.be

Met meer dan 400 zijn ze. Stuk voor stuk prachtige handelszaken in de 4 

kernen van onze stad, elk met hun eigen verhaal. 28 daarvan brengen in dit 

unieke magazine hun verhaal die in elke bus van groot-Harelbeke valt.

Dit éénmalige magazine is een idee vanuit het handelscomité en lang niet 

het enige. Het stadsbestuur wil immers een nieuwe wind laten waaien 

in het lokaal economisch gebeuren met een kernversterkend beleid. We 

willen nieuwe, creatieve handelszaken aantrekken in onze kernen met een 

financiële tegemoetkoming van 10.000 euro bij de aankoop of huur van een 

handelspand.

Voor de handelspanden op De Nieuwe Markt is die premie bij de eerste 

aankoop of huur zelfs nog hoger, gezien die essentieel zijn voor de uitstraling 

van de stad en de beleving op onze nieuwe marktplaats.

En hier stopt het niet. Eind vorig jaar lanceerden we onze ‘Oarelbeke 

Weireldkoarte’. Een betaalkaart waarop je geld plaatst en terecht kan bij de 

meer dan 80 deelnemende handelszaken. Leuk om te geven of te krijgen en 

je steunt er onze lokale economie mee. Meer dan ooit onder het motto ‘Koop 

lokaal’!

Straks halen we ook onze wekelijkse markt terug naar het marktcentrum en 

bouwen we aan een verhaal vol beleving voor handel, horeca én bevolking. 

Samen met partners UNIZO Leiekracht en handelscomité Harelbeke blijven 

we ook gaan voor nieuwe, innovatieve ideeën ter ondersteuning van onze 

lokale economie en brengen we ondernemers samen voor het schrijven van 

een prachtig verhaal.

Geniet voor nu van alle unieke verhalen in dit bewaarnummer!

Met medewerking van:
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Het bedrijfsverhaal van Elie Declercq & Esmeralda 

Santens die aan de Elfde-Julistraat 109 een speciaalzaak 

van computers en alle bijhorende accessoires runnen 

met de naam De Computerfabriek, begon eigenlijk in een 

doodgewone garage van een woning. “Dat was in Harelbeke, 

nu al 25 jaar geleden. En in bijberoep”,verduidelijkt Elie die 

samen met echtgenote Esmeralda ook een filiaal aan de 

Otegemstraat 87 in Zwevegem openhoudt.

Wat opvalt wanneer je voor het eerst een bezoekje brengt aan 

De Computerfabriek is de ongedwongen, heel sympatieke 

stijl van het interieur. Je vindt er diverse hoekjes met enkele 

oldtimer racewagens als blikvanger. Verder ook tv’s, radio’s, 

oude computers, mechanische schrijfmachines die zorgen 

voor een huiselijke sfeer en een vooral atypische IT-winkel 

waarvan je vooraf verwacht dat die een strak, zakelijk 

karakter zal uitstralen. Maar niets daarvan. Het is precies het 

tegenovergestelde: ongedwongen, warm en klantvriendelijk. 

Terwijl je binnen wacht op je beurt, neem je rustig de tijd om 

rond te wandelen in de grote zaal, langs displays en lange 

tafels met  nieuwe computers van  de meest prestigieuze 

fabrikanten & merken, schermen, allerlei toebehoren 

en noodzakelijke accessoires. Het is duidelijk dat je hier 

alles vindt om met een volledig uitgerust en gebruiksklaar 

computerpakket huiswaarts te keren.

Elie Declercq: “In Kuurne ging het van de garage naar een 

echte winkel waar wij 20 jaar lang computers en toebehoren 

verkochten. Het werd er echter te klein zodat een verhuizing naar 

een grotere ruimte zich opdrong. Die vonden we anno 2019  in dit 

pand waar voorheen de gekende muziekwinkel Music Verschelde 

was gevestigd. De opening van de nieuwe Computerfabriek vond 

plaats mei vorig jaar waar wij sterk hebben ingezet op beleving. 

Klanten kunnen er games uittesten in een apart hoekje. Je kan 

bij ons ook à la minute foto’s laten afdrukken of een drone leren 

besturen. Wij hebben in een andere afdeling ook smartphones en 

aanverwante apparatuur in huis. Je kan er onder andere meteen 

een geschikt abonnement aanschaffen. Er is ook een koffiebar 

waar je mag wachten tot je computer is hersteld. En wij hebben 

ook een aparte ruimte waar zowel cursussen worden gegeven als 

workshops en lezingen. Kortom: De Computerfabriek heeft heel 

wat troeven in huis voor zijn klanten en voor bezoekers.”

Belangrijk om weten is dat De Computerfabriek al jaren 

samenwerkt met de organisatie Exellent die door het betalen 

van jaarlijks lidgeld de krachten van de computer-en IT-

winkels bundelt door onder andere gezamelijke promotie 

te voeren via brochures en folders en door groepsaankopen 

te doen bij de grote fabrikanten. Dat laatste levert zeker 

vele voordelen op. Het is vrijwel de enige manier om 

de concurrentie aan te gaan met de mastodonten van 

winkelketens.

Elie Declercq: “Wij beschikken over verschillende grote troeven. Zo 

hebben wij onze eigen hersteldienst waar de medewerkers in real 

time je pc of laptop herstellen terwijl je wacht. Daarvoor rekenen 

wij anderhalve euro aan per minuut werk. Wij reanimeren 

ook oudere toestellen. En uniek in de streek is  dat wij pc’s voor 

DE COMPUTERFABRIEKDE COMPUTERFABRIEK

“Begonnen met  pc ’ s 

in  een garage ”

Harelbeke

videomontages maken. Dat komt allicht omdat ik voorzitter ben 

van de Kortrijkse filmclub Impuls. Mijn interesse voor film is dan 

ook bijzonder groot. En als je nog van die oude VHS-banden in 

huis hebt, kom daarmee gerust naar De Computerfabriek. Wij 

zullen die digitaliseren zodat je ze weer met alle plezier kunt 

bekijken op je scherm.”

DE COMPUTERFABRIEK 
HARELBEKE

Elfde-Julistraat 109  I  Harelbeke 
056 37 15 35

info@computerfabriek.be 
www.computerfabriek.be

DE COMPUTERFABRIEK 
ZWEVEGEM

Otegemstraat 87  I  Zwevegem 
056 75 92 59

info@infosystems.be 
www.infosystems.be
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Wie geen hoop meer heeft en geweigerd wordt bij banken 

voor een lening , wie als zelfstandige ondernemer in financiële 

moeilijkheden of als particulier geen uitweg meer ziet, of 

wie loonbeslag heeft of wie straks tegen een (openbare) 

verkoop van zijn eigendom en bezittingen aankijkt of wie 

met schulden bij deurwaarder zit of wie andere financiële 

problemen heeft, wel, die moet zeker eens langsgaan bij 

Philip Depoorter in zijn onafhankelijk makelaarskantoor 

Elma bvba aan de Overleiestraat 142/1 in Harelbeke.

Het is namelijk goed mogelijk dat hij dankzij zijn jarenlange 

ervaring en vele contacten in de sector erin slaagt toch de 

gepaste oplossing aan te bieden voor het gestelde probleem.

Ik werk dus met meerdere maatschappijen en dit zowel voor 

kredieten, verzekeringen en beleggingen.

Alles goed voor ruim 30 jaar ervaring als bankier in beleggingen 

en verzekeringen alsook in kredieten als kredietanalist en specialist 

bij kredietaanvragen.

Dankzij de samenwerking met diverse Belgische 

kredietmaatschappijen, mijn opgebouwd netwerk, en de daaruit 

voortvloeiende belangrijke contacten kan ik toch heel veel van de 

aangeboden probleemdossiers rondkrijgen.

Naast de moeilijke kredietdossiers maakte Philip ook werk 

van de andere kredietaanvragen, zoals een woonkrediet 

of een krediet voor verbouwing, een autolening, een 

persoonlijke lening of kaart van een kredietopening, alsook 

voor verzekeringen en beleggingen. Veel is mogelijk bij Elma, 

Ondernemersorganisatie Unizo Leiekracht is 4 jaar geleden 

ontstaan uit de fusie van Unizo Harelbeke, Jong Unizo en 

Unizo Bavikhove-Hulste.

Deze fusie bood een antwoord op de vele overlappingen als 

bedrijfsbezoeken, info-avonden en tal van evenementen. 

De  afdelingen vertegenwoordigden beide de ondernemers, 

zaakvoerders, winkeliers en vrije beroepen binnen onze stad, 

het leek na verloop van tijd een voor de hand liggende zaak 

om samen door één deur te stappen.

Nu is het draagvlak groter, ieder zit op dezelfde lijn en dat 

biedt enkel voordelen naar onze leden toe.

Voorzitster Barbara Callewaert en bestuurslid Ward 

Demyttenaere lichten een en ander toe.

“Unizo leiekracht is een LOV, een Lokale Ondernemers-

Vereniging, die deel uit maakt van Unizo Nationaal.”

“Unizo Leiekracht telt momenteel een 180 leden uit diverse 

sectoren. Het bestuur van Leiekracht is 20 collega’s rijk.

Hoewel het een uitdaging is om het ondernemingsleven te blijven 

stimuleren, trachten wij  steeds een gevarieerde jaaragenda op te 

maken. Hélaas konden we omwille van de Corona bitter weinig 

initiatieven nemen.

Maar we doen wat we kunnen. Bij het “Weekend van de Klant” 

dat doorging op zaterdag 3 en zondag 4 oktober rolde Leiekracht 

letterlijk de rode loper uit voor de Harelbekenaars die lokaal 

gingen shoppen. Hiermee wilden we de winkels & handelszaken 

in steunen in deze voor iedereen moeilijke coronatijden.  We 

proberen het lokaal winkelen te stimuleren met onze spandoeken 

“#keuzezatineigenstad” die strategisch opgesteld zijn op de 

invalswegen van Harelbeke, en onlangs hadden we onze 

Comedyavond. Een luchtige verpozing huidige manier van leven.”

ELMAELMA

“Spec ia l i s t  woonkred ie ten  en 

moe i l i j ke  kred ie tdoss iers ”

UNIZO LEIEKRACHTUNIZO LEIEKRACHT

zelfs nu nog lenen voor een 100% woonkrediet en kosten 

notaris.

Philip heeft klanten uit alle Vlaamse provincies ; ook in 

Henegouwen weten ze waarvoor Elma staat. “Het is vooral 

de mond-aan-mondreclame alsook de nodige connecties 

die de klanten aanbrengen. Heb je er een moeilijk dossier 

doorgekregen, iemand geholpen met een krediet, … , dan 

gaat dat vlug rond en komen er meer potentiële klanten op 

je af met gelijkaardige problemen. Zo hoort het ook.”

Harelbeke

Harelbeke

Overleiestraat 142 bus 1  I  Harelbeke  I  0486 30 13 28

kantoor.elma@telenet.be 
www.makelaar-elma.be  (in opmaak)

Vanuit onze visie om méér in te zetten op de talrijke 

ondernemingen, winkels & handelszaken die onze stad rijk is 

heeft Leiekracht het “Gala van de Harelbeekse Ondernemer” 

op de kaart gezet.

We mogen terugkijken op 2 zeer succesvolle edities waarbij 

in een feestelijk kader 4 awards werden uitgereikt: die van 

Strafste Handelaar het jaar, Starter van het Jaar, Vrije Beroeper 

van het jaar en Ondernemer van het Jaar. Zo zetten we heel 

verdienstelijke lokale ondernemers in de schijnwerpers. 

Daarnaast hebben we nog tal van activiteiten waarbij de 

inzet steeds het samenbrengen is van ondernemers.

Maandelijks komt het bestuur samen. Niet enkel om 

activiteiten op poten te zetten, ook om de vinger aan de 

pols te houden en te peilen naar wat er reilt en zeilt binnen 

onze stad op economisch gebied. Waar we kunnen doen we 

ons best te anticiperen, gehoor te geven aan verzuchtingen, 

boodschapper te zijn en te bemiddelen.”

“Zo hebben we geijverd om een ambtenaar lokale economie en heeft 

het Stadsbestuur Wouter Depuydt in die functie aangeworven. 

Nu hebben de ondernemers een rechtstreekse lijn naar het lokale 

bestuur. Dit was broodnodig om tegemoet te komen aan vele 

vragen, ondernemers te gidsen in de wirwar van stadsdiensten & 

overheden en om het ondernemersklimaat in Harelbeke de nodige 

zuurstof te geven.”

Er werd ook een waaier aan stimuli uitgewerkt om 

ondernemers ertoe te bewegen in het stadscentrum een zaak 

of winkel te openen. Schepen Kathleen Duchi, bevoegd voor 

Lokale Economie & Financiën licht dit toe in dit magazine.”  

Barbara en Ward stellen vast dat Harelbeke veel starters in 

eigen huis heeft.  Het privé-initiatief “Stede 51” biedt en een 

uitvalsbasis.

“Stede 51 is een bedrijvencentrum, hip & trendy, waar je een 

thuisbasis kan vinden om je bedrijf uit te rollen. Vele beginnende 

ondernemers maken er gebruik van, wat een goede zaak is.  Het is 

uitermate belangrijk dat gedreven talent binnen de stadsgrenzen 

blijft….
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Neen, het is zeker geen misverstand wanneer je naar het 

adres van Pedicure Cathy zoekt en vaststelt dat de zaak op 

net dezelfde locatie is gehuisvest als dat van kantoor Elma 

bvba van Philip Depoorter: Overleiestraat 142/1. Integendeel 

zelfs: Cathy Cattelein die er haar pedicaturesalon heeft is 

zijn echtgenote en zij delen samen het gebouw dat uiteraard 

is verdeeld in twee aparte, van elkaar afgescheiden ruimtes.

“Ik ben eigenlijk al negen jaar bezig, sinds juli 2011”,vertelt Cathy. 

“Dat was eerst op ons privé-adres in Bavikhove waar ik mijn 

klanten kon ontvangen en behandelen. Maar toen Philip enkele 

jaren geleden zijn eigen kantoor opende in het gebouw nabij de 

rotonde in de Overleiestraat was er zeker aan de straatkant nog 

voldoende ruimte voor mijn eigen zaak. In het begin ging ik bij 

de klanten nog aan huis voor voetverzorging en dito behandeling 

maar dat doe ik nu niet meer. Alles doe ik nu op afspraak in mijn 

salon.”

Cathy Cattelein is van opleiding verpleegkundige en was 

jaren aan het werk in een rust- en verzorgingstehuis. 

Nadien volgde zij een opleiding pedicure van drie jaar in 

avondonderwijs en kan ze, sinds ze in bijberoep begon met 

haar nieuwe job, al terugblikken op een geslaagde keuze.

Zij heeft een mooi bestand aan vaste klanten opgebouwd. 

Regelmatig komen er nog nieuwe klanten bij, zowel vrouwen 

als mannen. Haar grote troef is dat zij voor het behandelen 

van eeltverharding nog de oude, klassieke methode hanteert. 

Of anders gezegd: op d’oude manier.

PEDICURE CATHYPEDICURE CATHY

“met  k lass ieke  methode 

ee l tbehande l ing ”

Cathy Cattelein: “Klassieke methode? Dat wil zeggen 

eeltverhardingen aan de voeten behandelen met een stalen mesje 

en niet met de freesmachientje. Vooral de ietwat oudere klanten 

zijn daarvoor te vinden. Verschillende komen zelfs daarvoor 

speciaal naar mijn salon. Belangrijk om weten is dat ik bij alle 

mutualiteiten een erkenning heb.

Openingsuren heb ik niet. Het is steeds op afspraak. En het is voor 

mij absoluut geen probleem als ik ‘s avonds een afspraak moet 

regelen. Ik hou rekening met de werkuren van de klant, wanneer 

hij wel of niet kan komen.”

Een extra service die Cathy aanbiedt is gebruik van 

haar infraroodcabine. “Die is zeer geschikt voor wie met 

reumatische pijnen af te rekenen heeft. Daarvoor werk ik met een 

meerbeurtenkaart. Het kan ook per beurt die dan 20 euro kost. 

Bepaalde mutualiteiten geven dan ook nog eens een korting van 

5 euro. 

Ten slotte kun je bij Cathy ook terecht voor cadeaubonnen en 

geschenken zoals voor een verjaardag, een geboorte, jubilee, 

Kerstmis en Nieuwjaar, Valentijn, vader- en moederdag of 

andere feestelijke gelegenheden. 

Harelbeke

Overleiestraat 142/1   I   Harelbeke   I   0472/92 21 31

cathy.cattelein@telenet.be

Hulstedorp en de andere straten in de omgeving van het 

centrum van de Harelbeekse deelgemeente hebben een 

compacte bebouwing met propere straten en panden 

die zorgen voor een verhoogde aantrekkelijkheid van de 

verschillende handelszaken en winkels waarvan elk een 

sterkhouder is in zijn sector. Dat is zeker zo voor Lingerie 

Mieke aan Hulstedorp 17. Mieke Strynckx is de zaakvoerder 

en al 24 jaar lang doet zij dat met bijzondere inzet voor de 

klanten en vakkennis van de producten die zij verkoopt. 

Hoewel: lingerie voor dames & heren kun je niet zomaar een 

product noemen. Het is veel meer dan dat want het gaat om 

iets heel persoonlijks en heel delicaat.

Mieke Strynckx: “ Het is een kwestie van wederzijds vertrouwen. 

Elke klant heeft zijn eigen voorkeuren. Daarin moet je helpen en 

adviseren. En het moet allemaal echt passen bij de persoonlijkheid. 

Belangrijk is in elk geval dat je altijd de juiste maten aflevert, 

zeker als het bijvoorbeeld over bh’s gaat. Bij alles komt ook 

paswerk kijken. En dat gebeurt in het pashokje waar je soms zelf 

begeleiding en advies bij geeft. Dat kan alleen maar wanneer er 

vertrouwen is.”

Inkopen voor het komend jaar of de volgende seizoenen is 

altijd spannend. Niet alleen moet je op de hoogte zijn van 

de modetrends in lingerie, je moet als zaakvoerder ook 

veel investeren met het uiteindelijk doel daarmee zoveel 

mogelijk klanten te bereiken die naar de winkel komen.  

Mieke gaat daar heel intelligent mee om en heeft daarbij één 

grote stelregel die alles bepalend is. “Mijn regel is dat je enkel 

iets aankoopt voor je winkel wat je zelf graag ziet en waar je je 

goed bij voelt. Ik ben ervan overtuigd dat het de enige manier is 

LINGERIE MIEKELINGERIE MIEKE

“Linger ie  i s  een hee l  

persoon l i j ke  zaak ”

voor een doelgerichte, succesvolle verkoop. Ik ga in elk geval zo te 

werk. Op de hoogte blijven van de trends is niet alleen gewenst 

maar verplicht voor wie in de sector actief is. Zelf ga ik naar 

Antwerpen, naar Parijs om te zien wat nieuw is en zeker past 

voor mijn winkel. ”

Lingerie Mieke spreekt naast de oudere klanten ook de 

jongere generaties aan door in te spelen op de interesses 

van de jeugd. “Daarvoor heb ik de hulp van mijn twee dochters, 

respektievelijk 19 en 16 jaar. Zij geven mij raad, tippen wat 

de jongeren graag zien, verwijzen daarvoor ook naar hun 

vriendinnen.  Mijn dochters gaan  mee naar de beurzen en geven 

dan extra goeie tips. Op basis daarvan kan ik met gerust gemoed 

bestellingen plaatsen.”

Hulste

Hulstedorp 17   I   Hulste   I   056 71 45 50 

lingerie.mieke@telenet.be 
www.lingeriemieke.be 
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Wanneer je de stemmige juwelierszaak van Karine 

Hamaekers en partner Filip Loosvelt aan de Gentsestraat 

16 binnenstapt is het eerste wat je opvalt de lange, smalle 

tafel  in het midden die meteen uitnodigt voor een gezellige 

babbel. En dat is precies ook de bedoeling want bij Karha 

Jewels, specialist in zelfontworpen gouden en zilveren 

sieraden, luisteren ze naar wat je precies wenst. ‘Een sieraad, 

een juweel, da’s altijd persoonlijk, het heeft altijd te maken 

met een of ander verhaal en daar luisteren wij zeker naar. Dat 

is het begin van alles wat wij doen,’zegt Karine Hamaekers 

die drie jaar Kunstacademie in Roeselare volgde om het vak 

te leren. ‘ En in Kortrijk volgde ik in Syntra West aanvullende 

cursussen. Daar leerde ik partner Filip kennen die er nu 

nog les geeft en zelf goudsmid is van opleiding met toch 

al veertig jaar ervaring in het vak. Ik nam ook deel aan het 

jaarlijkse kunstevenement Buren bij Kunstenaars en bleef 

mij verder bekwamen. Tot het moment eraan kwam dat 

ik Filip voorstelde om samen een zaak in Harelbeke op te 

starten. Eerst in een huurpand in de Marktstraat, dan naar de 

Gentsestraat waar wij de kans grepen om eigenaar te worden 

van onze eigen juwelierszaak.”

De zelfontworpen juwelen en sieraden van Karine en Filip 

zijn kunstwerkjes op zich, geheel volgens de ambachtelijke 

regels van de smeedkunst bedacht en afgewerkt. “Onze 

specialisatie is niet alleen puur ambachtelijk handwerk 

maar zeker ‘oud goud’ omvormen en smeden tot een nieuw, 

modern juweel waar de klant echt van houdt. Wij maken de 

dingen die wij graag willen en die de klanten zelf ook graag 

willen.”, zeggen Karine & Filip.

Vanaf 6 uur 30 ‘s morgens is het in het atelier van Yvan 

Vandeputte letterlijk altijd druk. De machines lopen 

warm en draaien ontelbare rondjes terwijl de computer 

programmagestuurde opdrachten doorgeeft en laat 

afwerken tot het door de klant gevraagde product: een 

brochure, een folder, bedrijfsdocumenten, rouwbrieven, 

huwelijksaankondigingen, reclamebladen, affiches plus al dat 

andere wat met inkt in woord en beeld wordt vorm gegeven 

en afgedrukt op papier. De zaakvoerder heeft dan al de avond 

voordien of op het moment dat de nieuwe werkdag begint 

alles klaargezet voor de print. En dat werk doet hij al vanaf 

zijn achttiende, met veel inzet, gedrevenheid en vakkennis.

Gevestigd aan de Graaf Boudewijn I-straat op de nummers 

27-29 beschikt Yvan er over de nodige ruimte om zijn klanten 

te bedienen. Zijn machinepark is up to date  Hoewel: de 

technieken evolueren zo snel dat je als drukker om de zoveel 

tijd moet investeren in nieuwe machines indien je mee wil 

zijn met de allernieuwste trends in de sector.

“Je moet inderdaad met je tijd mee,”zegt Yvan. “Er zijn altijd 

nieuwigheden op de markt die het productieproces verbeteren. 

Dan is het zaak om attent te zijn en te investeren indien dat 

nodig is. Intussen ben ik best tevreden met het werk dat ik heb. 

Samen met een medewerker-drukker die in vaste dienst is, voeren 

wij de orders en opdrachten van de klanten uit. Die zijn heel 

divers. Eigenlijk komt het erop neer dat drukkerij Vandeputte alle 

drukwerk aanneemt. Anders gezegd: wij drukken alles wat kan en 

wat mogelijk is.”

KARHA JEWELSKARHA JEWELS

“Pure  ambacht  

met  goud en z i l ver ”

DRUKKERIJ DRUKKERIJ 
VANDEPUTTEVANDEPUTTE

“A l t i jd  druk  in  drukker i j  

Yvan Vandeput te ”

“Wie bij ons komt met bijvoorbeeld een gouden ring van 

overgrootmoeder en daar graag een nieuw juweel van wil, krijgt 

van ons wat hij of zij wenst. Daarvoor nemen wij alle tijd. Samen 

overleggen wij wat mogelijk is, wat kan. Wij leggen stap voor stap 

uit wat er met het aangeboden oud goud gebeurt, hoe het proces 

verloopt en wat het uiteindelijke gevraagde en gewenste resultaat 

zal zijn. Daar is meestal een persoonlijk verhaal aan verbonden, 

soms plezant, soms heel triestig. Ik luister daar altijd heel intens 

naar”,verduidelijkt Karine die er meteen aan toevoegt dat elke 

klant de hoeveelheid oud goud die hij aanbiedt ook terugkrijgt. 

‘Wie bij ons met bijvoorbeeld dertig gram oud goud komt, wel 

die krijgt alles terug in een of ander, gewenst sieraad plus het 

eventuele overschot van het aangebrachte goud. Daarvan maken 

wij een punt.”

Harelbeke

Harelbeke

Gentsestraat 16   I   Harelbeke   I   0473 56 22 25

karine.hamaekers@telenet.be 
www.karhajewels.be

 Karha jewels Graaf Boudewijn I-straat 27-29   I   Harelbeke   I   056 71 11 38

yvan.vandeputte@skynet.be 
www.drukkerij-vandeputte.be

Yvan nam in de laatste jaren twee andere drukkerijen uit de 

regio over. Dat leverde extra werk op en tegelijk een gevoelige 

uitbreiding van het klantenbestand en het werkgebied.

“Wij bestrijken met de drukkerij de ruime regio, gaan zelfs 

tot in Oost-Vlaanderen. Op het huidig adres in de Boudewijn 

I-straat zijn wij intussen 25 jaar bezig. Maar de drukkerij 

zelf werd al in 1951 door mijn vader Omer opgericht, recht 

tegenover Patisserie Noppe in de Gentsestraat. Dat is dus al 

lang geleden. In 2021 zeventig jaar om precies te zijn.”

Een van de paradepaardjes van drukkerij Vandeputte is Het 

Harelbeeks Krantje, een veertiendaagse publicatie die een 

mix brengt van publicitaire & redactionele, informatieve 

inlassingen die op 11.200 exemplaren gratis wordt verdeeld 

over Harelbeke en de deelgemeenten. De stad zelf krijgt 

altijd een halve pagina gratis.

“Het krantje wordt druk gelezen en krijgt van de Harelbekenaars 

veel aandacht, onder andere dankzij de informatieve tekstjes. 

Sinds 5 oktober 2014 verschijnt het in kleur. Belangrijk is ook dat 

het apart van andere publiciteit wordt gebust. En dat gebeurt met 

de bromfiets.“
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“Wij richten je interieur in op jouw maat en naar jouw smaak”: 

dat is in een notendop de alleszeggende bedrijfsmissie van 

Verthé Interieurs, de speciaalzaak van  Christ Verthé en 

zoon Sander aan de Gentsestraat 4 die perfect past in het 

centrum van de stad waar  componist Peter Benoit werd 

geboren. Op duizend vierkante meter showroomruimte 

laten ze je genieten van treffende modelinterieurs met 

onder andere salons, inbouwkasten, tapijten, bedden en alles 

wat het gezellig en aangenaam kan maken in je woning of 

appartement.

Gevraagd naar de allereerste stappen in het 

ondernemingsleven klinkt het verhaal van Christ Verthé als 

dat van een rasechte West-Vlaamse zelfstandige die vrijwel 

met niets begon en helemaal onderaan de ladder stond van 

het ondernemerschap. “Ik startte eigenlijk met een salon 

op een camion. Helemaal ingekleed om te tonen aan de 

mensen hoe het er kan uitzien. En dat sloeg aan halfweg de 

jaren tachtig. Dat zette mij ertoe aan om er in 1986 zelf aan 

te beginnen en in Bavikhove een interieurzaak op te starten. 

Dan verhuisde de zaak naar Kuurne waar ik toen na zes 

maanden een showroom erbij nam. En  dan uiteindelijk aan 

de Gentsestraat in Harelbeke? Dat kwam doordat ik de kans 

kreeg om in de plaats van supermarkt Unic te komen die 

met een faillissement had af te rekenen. Zo beschikte ik op 

deze plek al over een mooie ruimte die de daaropvolgende 

jaren gevoelig werd uitgebreid doordat ik de kans kreeg er 

verschillende kavels van oude en gesloopte huizen aan toe te 

voegen. Met als gevolg dat Verthé Interieurs nu over duizend 

vierkante meter toonzaal beschikt waar de interieurs, kasten, 

salons, bedden echt goed tot hun recht komen. Bezoekers en 

klanten zien ter plekke hoe hun interieur er kan uitzien.”

Intussen is de toekomst verzekerd dankzij zoon Sander die 

een vijftal jaren geleden voluit koos om samen te werken 

met zijn vader om hem dan binnen enkele jaren op te volgen. 

De jonge ondernemer heeft sindsdien al zelf een extraatje 

toegevoegd aan Verthé Interieurs: inlijsten en inkaderen op 

maat, compleet met ophangsystemen indien de klant er om 

vraagt.

Sander Verthé: “Inkaderen en inlijsten is een nieuwe service die 

wij nu sinds enige tijd aanbieden. Wij namen daarvoor Atelier Van 

Meenen over die lange tijd gevestigd was in Harelbeke. Deze naam 

houden wij aan omdat die toch bekend was. Voor het inkaderen 

gaan wij uitgebreid in gesprek met de klant om te weten wat er 

precies voor hem of haar geschikt is. Want het gaat over veel meer 

dan zomaar gewoonweg een kader of lijst rond een werk, een 

afbeelding, schilderij, tekening aanbrengen. Niet alleen gaat het 

altijd over maatwerk maar ook over de totale inkleding van wat 

moet ingelijst. Ook het interieur waarin je het werk ophangt is 

heel belangrijk. Kortom: heel veel factoren spelen een rol bij het 

zoeken naar het perfecte kader of de perfecte lijst. Bij ons komen 

alle basismaterialen binnen: hout,glas, metaal, verf. In het atelier 

maken wij dan alles op maat van de klant. Zo hoort het. Het is 

puur ambachtelijk werk. Voor het inlijsten en inkaderen kregen 

VERTHÉ INTERIEURSVERTHÉ INTERIEURS

“Begonnen met  een sa lon  

op  een oude camion ”

Harelbeke

wij het label Handmade In Belgium, het HIB-certificaat dus. Dat 

is een belangrijke onderscheiding.”

Ondernemen is vooruitblikken. Je moet de trends op de voet 

volgen, de toekomst inschatten,  eventueel anticiperen zelfs. 

Chris en Sander Verthé zijn daar volledig van overtuigd en 

nemen voortdurend nieuwe initiatieven. Naast het inkaderen 

& inlijsten focussen zij vanaf dit najaar ook op de zorgsector 

en in het verlengde daarvan op de vaststelling dat oudere 

mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis of bij hun familie 

blijven en willen wonen. Onder andere het zogenaamde 

kangoeroewonen  is daar een treffende illustratie van. Maar 

ook het feit dat het verblijf in een woon-en zorgcentrum 

ontzettend duur dreigt uit te vallen, draagt ertoe bij dat zeker 

de thuiszorg in Vlaanderen de jongste jaren is toegenomen.

Christ Verthé: “Wij spelen daarop in door kwaliteitsvol slaap-en 

relaxcomfort aan te bieden die volledig past in de huiselijke sfeer. 

Zetels en fauteuils die je met een elektronisch systeem in de juiste 

positie kunt brengen of bedden die je op dezelfde manier aan je 

lighouding kunt aanpassen: dat is een uitstekende aanvulling op 

wat wij nu allemaal al aanbieden en tonen in onze showroom.”

Gentsestraat 46   I   Harelbeke   I   056 72 94 75

www.verthe-interieurs.be

 Verthé interieurs
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Juwelier Claude Baert van B-Trendy in de Beversestraat 5 

weet direct wanneer hij een edelsteen  vanop afstand ziet of 

in handen houdt wat het uiteindelijke resultaat zal zijn en 

welk juweel hij er uit tevoorschijn tovert. “Het ontwerp zit 

al in mijn hoofd. Dat is zelfs een principe van mij. Als ik niet 

onmiddellijk zie wat ik ervan maak, dan laat ik de edelsteen 

links liggen. Op de vakbeurzen die ik bezoek in Duitsland 

en Italië ga ik op die manier te werk. De edelstenen die ik 

dan heb aangekocht om te bewerken in mijn atelier hebben 

al een concrete invulling. Alles zit al in mijn hoofd en staat 

ook al uitgetekend op papier. Ik hoef het dan alleen nog maar 

concreet uit te werken. Dat klinkt misschien vreemd maar 

het is wel zo”.

B-TRENDYB-TRENDY
“ Ik  moet  d i rect  z ien  

we lk  juwee l  het  wordt ”

Harelbeke

Beversestraat 5   I   Harelbeke   I   056 72 25 80

claude@b-trendy.be 
www.b-trendy.be

De liefde voor het vak erfde hij van zijn ouders die in 1973 

begonnen in de Boterpotstraat en nadien verhuisden 

naar de Gentsestraat. Aan de overkant in de Beversestraat 

runt Claude samen met zijn vrouw, Nathalie Naessens, 

B-Trendy/Juwelier Baert. Hij doorliep verschillende stages 

in verschillende ateliers, leerde alle technieken die nodig 

zijn om van een diamant, briljant, opaal of andere edelsteen 

een letterlijk schitterend sieraad te maken. Hij vervolmaakte 

zich ook als specialist in uurwerken en horloges.

“In B-Trendy vind je zowel hoogwaardige juwelen als 

betaalbare merkuurwerken en fashion juwelen. Je krijgt 

daarvan een mooi overzicht in de winkel en ook vooraan in 

de etalage. Wij zijn gekend voor de overname en recyclage 

van oud goud waaruit wij iets nieuws maken, precies 

zoals de klant het wenst. Overigens werken wij enkel met 

gerecycleerd goud. Waarom deze keuze? Omdat ikzelf niet 

akkoord ga met de winning van goud in het Amazonegebied. 

Voor het ontginnen ervan gebruiken ze kwik en dat giftig 

goedje komt na afloop terecht in het water wat absoluut 

slecht is voor mens en omgeving. Neen, voor mij hoeft het 

op die manier en de gevolgen ervan dus niet. “

Kortom: bij Claude Baert moet je zijn voor de belangrijkste 

momenten in ieders zijn leven.
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Als je een treffend voorbeeld wilt over hoe Harelbeekse 

ondernemers garant staan voor kwaliteit, authenticiteit en 

degelijk vakwerk, dan mag Duchi Decor zeker niet ontbreken 

in deze brochure.

Wie een bezoekt brengt aan de zaak in de Tweede Aardstraat 

2 in Bavikhove ontmoet een dynamisch team van jonge 

ondernemers van de derde generatie.

Want intussen bestaat Duchi Decor 55 jaar. Het was 

grootmoeder Christiane Deplancke en haar echtgenoot 

Denis Duchi die in 1965 op dezelfde locatie in de Tweede 

Aardstraat begonnen met een kleinschalige zaak De Nieuwe 

Soldeur in de ‘voorplaats’ van hun woning. Dochter Katrien 

Duchi en haar man Marc Eggermont namen in 1976 de zaak 

over en specialiseerden zich in maatwerk van gordijnen en 

overgordijnen. Doorheen de jaren breidden zij hun zaak uit. 

De oorspronkelijke naam De Nieuwe Soldeur veranderde in 

1989 in Duchi Decor & Duchi’s Jeansclub. De kledingzaak 

Duchi’s Jeansclub werd Duchi Mode en  toen Hilde (de zus 

van Katrien) in 2018 met pensioen ging, konden de locaties 

van haar winkel geïntegreerd worden in Duchi Decor.

Met Pieter & Belinda Eggermont-Debraeve en Stijn & Tine 

Watteyne-Eggermont is de ondernemerstoekomst van Duchi 

Decor de komende decennia in elk geval verzekerd.

Naast op maat gemaakte gordijnen en overgordijnen 

verruimden ze onlangs het aanbod van hun zaak met een 

uitgebreide keuze aan zonwering, zowel voor binnen als 

voor buiten. Het bleek een logische aanvulling op hun 

bedrijfsactiviteiten.

De zaakvoerders verduidelijken:

“Wij leveren ambachtelijk maatwerk. Onze klanten komen in onze 

toonzalen voor het kiezen van hun vensterdecoratie en uitgebreid 

advies. We helpen zoeken naar de beste oplossing om aan iedere 

ruimte een meerwaarde te geven.

Alles wat wij afleveren wordt in onze ateliers op maat gemaakt, 

en ook voor  zonneweringssystemen staan wij in om alles perfect 

op te meten en te plaatsen.

Uiteraard staan wij garant voor uitstekende kwaliteit én service! 

We richten ons op particulieren voor renovatieprojecten en 

nieuwbouw, en nemen ook scholen en bedrijven in onze planning 

op.”

Voor al dat ambachtelijk (maat)werk kreeg Duchi Decor al 

in 2013 het prestigieuze HiB-label uitgereikt. De afkorting 

staat voor Handmade in Belgium. Het is een onderscheiding 

van Unizo die ambachtelijke kwaliteitsproducten uit 

eigen land wil belonen. Om dat te mogen ontvangen als 

ondernemer moet je beantwoorden aan verschillende 

strenge voorwaarden. Voor Duchi Decor is dat geen enkel 

probleem, gezien de vele uurtjes handwerk die er nodig 

zijn om perfect maatwerk af te leveren en de bijhorende 

DUCHI DECORDUCHI DECOR

“Duch i  Decor  

& de  kracht  van het  ambacht ”

Bavikhove

Tweede Aardstraat 2   I   Bavikhove   I   056 71 36 57

info@duchidecor.be 
www.duchidecor.be 

 Duchi Decor 

service voor de klanten. Unizo zegt daarover zelf dat zijn 

Hib-label aan de klant de garantie biedt dat “ je Belgische 

kwaliteit koopt. Want wie het HIB-label draagt, maakt eigen 

kwaliteitsproducten op kleine schaal. Hier, in ons land.”

Waar gebeurt nu dat ambachtelijk maatwerk? Een kleine 

rondleiding in het gebouw leert je dat je voor de zonnewering 

achteraan op het gelijkvloers in een aparte ruimte moet zijn 

waar je een demonstratie krijgt van verschillende systemen 

voor binnen en voor buiten. Eveneens op het gelijkvloers, 

maar dan afgescheiden van de showroom door een dubbele 

deur, is een atelier waar alle nodige accessoires gestockeerd,  

rails  op maat verzaagd en verbogen worden en ophang- en 

optreksystemen worden samengesteld.

Op de eerste verdieping heb je dan het grote atelier waar 

de stiksters aan het werk zijn. Daar worden de stoffen 

uitgebreid gecontroleerd, gemeten, gestikt, gestreken en 

gestoomd vooraleer ze de deur uitgaan om ze aan huis bij de 

klanten te installeren. Het is een arbeidsintensief werk dat 

veel concentratie en vaardigheid vereist.

Voor wie meer over Duchi Decor wil weten, loont het zeker 

de moeite om in onze website te grasduinen. Foto’s en 

uitgewerkte voorbeelden leren meer dan we in woorden 

kunnen uitleggen dus bijgevolg: altijd welkom in onze 

toonzaal!
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“Ik ben eigenlijk van Hulste maar ging aan de andere kant van 

de beek mijn juwelierszaak openen. Dat was in 1984”, zegt Yves 

Messiaen die aan Bavikhovedorp 20 in Bavikhove nu al 36 jaar 

kwaliteitshorloges van gekende merken, juwelen & sieraden 

aanbiedt. “Ik ben eigenlijk uurwerkmaker van opleiding. 

Zelfstandige, dus. Maar dat kon ook moeilijk anders. Mijn vader 

was meubelmaker en mijn moeder hield de winkel open waar de 

meubels werden verkocht. Het was bijna vanzelfsprekend dat ik 

ook koos voor een zelfstandig beroep.”

Voor zijn opleiding ging Yves naar een school in Komen maar 

eigenlijk had hij liever naar Spes Nostra in Kuurne geweest. 

“Maar dat mocht blijkbaar niet van de directeur. Nochtans 

was dat de school van mijn voorkeur. Niet, dus. Het was 

Komen. Daar was het Franstalig. Ik heb er vele traantjes 

gelaten. Maar ik heb er ook mijn Frans geleerd. En da’s mij 

altijd goed van pas gekomen. Onlangs nog kwam hier iemand 

van het gekende Zwitserse horlogemerk Rodania, een merk 

dat ik al die jaren al verkoop en voorstander van ben. Let 

op: ik bied ook andere kwaliteitsmerken aan maar Rodania 

draagt nog altijd mijn voorkeur. Dit merk heeft enkele 

moeilijke jaren gekend. Nu is het aan een duidelijke revival 

toe. Overigens: de aandacht voor hoogwaardige horloges is 

weer aan het groeien. Maar goed, in Komen leerde ik Frans. 

En kijk, met de komst van die man van Rodania heb ik 

daardoor echt mijn beste Frans gebruikt. Je ziet: zoiets dient 

altijd wel ergens voor.”

JUWELIER YVES MESSIAENJUWELIER YVES MESSIAEN
“Het  hoogwaard ige  hor loge  

komt  terug ”

Bavikhove

Bavikhovedorp 20   I   Bavikhove   I   056 70 26 16 

info@uwelieryves.be 
www.juwelieryves.be 

Na Komen ging het richting Antwerpen waar Yves zich 

vervolmaakte in horloges en alles wat met uurwerken te 

maken heeft. Daar hoort uitaard ook herstellingen bij.

“Na die opleiding kon ik voorgoed beginnen, hier, in Bavikhove. 

Ik denk dat we toen met acht juweliers-horlogemakers waren 

in Harelbeke. Nu zijn het er minder. En wat ook is verminderd, 

zoniet vrijwel onbestaande is dat twaalfjarige communicanten 

van hun ouders of grootouders een mooi horloge cadeau krijgen. 

Dat gebeurt niet meer. Niettemin ben ik tevreden met mijn zaak. 

Of ik ook bij de klanten aan huis ga? Neen, alleen als het voor 

staande klokken is. Voor het overige ben ik aan het werk in mijn 

atelier. En vakbeurzen bezoeken? Ja, maar dan alleen in het 

binnenland. Daarvoor naar het buitenland gaan, dat doe ik niet.”

“Als zoon van zelfstandige ouders in de meubelsector, lag het voor 

de hand om een eigen zaak op te starten. De keuze viel op het beroep 

van horlogemaker - juwelier. Een opleiding aan het Technicum 

te Antwerpen, gevolgd door een stage bij een gerenommeerde 

kleinhandel in Vlaams Brabant , waren meteen de start van alles. 

In maart 1984 was het zover, de start van een eigen zaak pal in 

het centrum van Bavikhove.”
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Hans Vercruysse met 

echtgenote Evelyne Callens 

zijn al jaren het gezicht van 

Elektro Vercruysse. Zoals de 

naam het zelf aangeeft hebben 

zij in hun ruime winkel aan 

de Tieltsestraat 19 een groot 

aanbod aan huishoudelektro, 

inbouwtoestellen voor 

de keuken, gaskachels en 

gasflessen. Hans en Evelyne 

verdelen de taken van hun 

zaak die al lang uitgegroeid 

is tot een begrip in de ruime 

regio.

Zijn grootouders  startten 

er een klassieke kruidenier-

swinkel met voedingswaren 

en voegden daar alles aan toe 

voor de gedekte tafel, potten, 

pannen en geschenkartikelen. 

Zijn ouders namen de zaak 

over en begonnen met een assortiment van kachels & ele-

ktro.

“Ik ben er voor de herstellingen aan huis en de leveringen. 

Eigenlijk ben ik elke dag op weg naar de klanten.”, zegt Hans 

die er meteen aan toevoegt dat Evelyne de winkel openhoudt 

en zich ook ontfermt over 

de boekhouding. “Samen 

zorgen wij ervoor dat Elektro 

Vercruysse goed draait. Zelf 

ben ik zeker al vanaf mijn 

veertiende ermee bezig. 

Dat was dus al in de tijd van 

mijn ouders. Ik volgde een 

opleiding als electricien 

en sanitair installateur. In 

avondonderwijs schoolde 

ik mij bij tot gehabiliteerd 

aardgasinstallateur.

Elektro Vercruysse 

evolueerde doorheen de jaren 

van kachels & gasflessen  

naar overwegend elektro-

apparatuur, aangevuld met 

gaskachels en gasflessen. 

Zoals eerder al gezegd en 

geschreven: zijn er ook 

inbouwtoestellen. Het aanbod 

is altijd kwalitatief hoogstaand en vrij ruim te noemen. Heel 

belangrijk is daarbij het lidmaatschap van de aankoopgroep 

Exellent, afdeling elektro.

Evelyne Callens: “Exellent verenigt winkels die in de 

elektrosector actief zijn. Je betaalt daarvoor jaarlijks 

ELEKTRO VERCRUYSSE ELEKTRO VERCRUYSSE 

“vaste  waarde in  de  sector ”

Hulste

Tieltsestraat 19   I   Hulste   I   056 71 32 28 

vercruysse.nv@telenet.be 
www.elektroverwarmingvercruysse.be 

 vercruyssehulste

lidgeld en wordt opgenomen in de groep. Daar zijn heel 

veel voordelen aan verbonden. Je kan deelnemen aan 

gezamelijke promo-acties en verdeling van promofolders, er 

is een website met webshop, facebookpagina en je kan ook 

deelnemen aan doelgerichte groepsaankopen. Door Exellent 

hebben wij een website op naam met ons eigen aanbod en de 

eigen vaste merken. De webshop is daaraan gekoppeld.  Maar 

Elektro Vercruysse zelf blijft autonoom.

“Er is in elk geval veel vraag naar inbouwtoestellen zoals 

vaatwassers, koelkasten, frigo’s die de klant wil integreren in 

zijn keuken. Deze stijgende vraag komt volgens ons doordat 

er meer mensen ten gevolge van Covid-19 thuis moesten 

blijven of thuis aan het werk zijn.
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Als het kon, dan werkt Kimberley Vercruysse dag en nacht 

in haar kapsalon Hairfashion Kimberley dat is gevestigd op 

het gelijkvloers van het groot appartementsgebouw in de 

Gaversstraat 1. Zij doet haar job zo graag dat zij er alles voor 

over heeft. ‘Kijk, ik werk graag en veel. Kapster  was hetgeen ik 

wou toen ik nog tiener was. En dat ben ik na jaren opleiding ook 

geworden. Intussen ben ik ook fiere moeder van twee kinderen. 

Sorry, het zijn er drie. Want mijn salon is mijn derde kind.” 

benadrukt Kimberley wanneer je haar vraagt waarom ze 

precies voor dat beroep koos. “Het is mijn levenswerk.”, voegt 

ze eraan toe indien je nog aan haar passie en gedrevenheid 

mocht twijfelen.

Kimberley is nu twaalf jaar zelfstandig kapster met een eigen 

salon en heeft drie voltijdse medewerkers en een halftijdse in 

dienst. Op zich zegt dat al veel over het succes van haar zaak 

waar zowel dames, heren als kinderen terecht kunnen voor 

een trendy of een klassieke snit. “Ik ging na  Sint-Theresia in 

Kortrijk naar PIHS in Gent waar ik na drie jaar afstudeerde. Ik 

was niet op kot maar was pendelstudent, elke dag van de week 

met de trein van Harelbeke naar Gent. Na mijn opleiding werkte 

ik een tijdje in een salon in Kortrijk, hielp daar zelf collega’s mee 

in hun opleiding. Het was ook in die tijd dat andere kapsters mij 

vroegen om bij hen te komen werken. Maar na overleg met mijn 

boekhouder besloot ik een eigen zaak te beginnen, in Harelbeke 

zelf. Ik opende mijn salon op het marktplein, een pand van het 

intussen al een tijdje geleden gesloopte winkelcentrum dat moest 

wijken voor een nieuwbouwproject van appartementen en 

winkels.”

HAIRFASHION HAIRFASHION 
KIMBERLEYKIMBERLEY

“Kapsa lon  

i s  m i jn  derde k ind ”

Kimberley was de eerste van de winkeliers en zaakvoerders 

die van het marktplein weg ging en zich in een fraaie ruimte 

op de huidige locatie vestigde. Dat was zeven jaar geleden. 

Intussen is het Kimberley al lang duidelijk dat ze haar 

lievelingsjob nog vele jaren zal uitoefenen en de vele klanten 

met veel enthousiasme verder kan van dienst zijn.  “Maar 

naast het kappen en haar verzorgen ben ik ook een moeder die 

twee kinderen opvoedt. Het is met andere woorden altijd druk: 

zowel in het salon tijdens het werk als thuis in mijn gezin. Ik werk 

zes dagen op zeven, van maandag tot zaterdag. Zondag is family-

time. Maar ik moet dan ook mijn papierwerk doen. Dat heb ik er 

echt allemaal voor over. Mijn job is mijn leven, dat is meer dan 

honderd procent zeker!”

Harelbeke

Gaversstraat 1 bus 1   I   Harelbeke   I   056 90 02 71 

info@hairfashionkimberley.be 
www.hairfashionkimberley.be 

In een fraaie nieuwbouw precies in het dorpscentrum 

van deelgemeente Hulste heeft Melissa Nuyttens haar 

professioneel foto-atelier. Het juiste adres is Hulstedorp 7. 

Sinds 2014 is het een vertrouwde naam voor wie een knappe, 

op en top afgewerkte foto wenst. Maar voor Melissa begon 

alles eigenlijk ergens in 2011 in een garagebox in Harelbeke. 

Dat was in Overacker, een wijk op het Ooste, in het centrum 

van Harelbeke. Zij begon er toen in bijberoep als fotografe, 

een job die voor haar eigenlijk de realisatie was van een 

kinderdroom.

 “Fotografie interesseerde mij eigenlijk al als kind. Toen was ik 

al bezig met foto’s nemen van de familie, van alles wat ik zag, 

van alles wat mij boeide. Die interesse bleef, hoewel ik na het 

secundair een opleiding als maatschappelijk assistent volgde. 

De passie voor het perfecte plaatje   zorgde er echter voor dat 

ik mij inschreef voor lessen fotografie in avondonderwijs en zo 

mijn diploma van fotograaf behaalde. Mijn passie werd pas echt 

FOLIEFOTOGRAFIEFOLIEFOTOGRAFIE

“Foto ’ s  van  Fo l ie fotograf ie 

s t ra len  p lez ie r  u i t ”

werkelijkheid toen ik in mijn garagebox voorgoed van start kon 

gaan. Intussen zijn we een kleine tien jaar verder en heb ik mijn 

eigen zaak Foliefotografie nu in deelgemeente Hulste. Daar voel ik 

mij geweldig thuis.”

Melissa specialiseert zich in treffende foto’s van 

baby’s, peuters en communies. Ook gezinsfotografie en 

huwelijksreportages zijn een vast onderdeel van haar 

werking. Voor pasfoto’s kan je er ook terecht. Een troef 

hierbij is dat je 3 neutrale foto’s krijgt die beantwoorden aan 

de opgelegde voorschriften, maar ook 3 lachende foto’s.

Intussen evolueerden de fotografie en vooral de fotografische 

technieken de laatste decennia zo ontzettend snel. “Je moet 

als fotograaf mee met je tijd. Wat nieuw is, dat mag je niet 

negeren. Vandaar dat de klanten bij mij kunnen kiezen:  

afgedrukte foto’s of eindproducten, of een digitaal pakket.

Elk jaar houdt Melissa het eerste weekend van februari 

opendeur in Foliefotografie. Melissa: “Die opendeur is zeker 

belangrijk voor de communie- en lentefeestperiode. Veel 

mama’s en papa’s hebben dan al voor hun feesteling passende 

kledij aangeschaft. En ook al gedacht aan foto’s. In dat eerste 

weekend van februari krijgen ze bij Foliefotografie dan de 

kans om na te gaan wat ik ze op dat vlak kan aanbieden. 

Hulste

Hulstedorp  I  Hulste  I  0472 46 08 79

info@foliefotografie.be 
www.foliefotografie.Be
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Schoonheidsspecialiste Sofie Vandorpe van Care Beauty 

Center suggereerde zelf de titel van dit stuk, die eigenlijk alles 

zegt waarover het gaat in haar salon aan de Kortrijksesteenweg 

6: de klant komt langs voor een optimale verzorging van 

gezicht & huid en krijgt daar een doelgerichte behandeling 

voor. Sinds begin van dit jaar pakt Sofie uit met een totaal 

nieuw concept, gebaseerd op de methodische, persoonlijke 

aanpak en de daarbij horende verzorgingsproducten van 

Care Personal Beauty. Een Belgisch merk dat zich focust op 

huidverbetering, terwijl het voorheen over huidverzorging 

ging. Die aanpak omvat onder nadere het wegwerken van 

pigmentvlekjes, het behandelen van rimpels of andere 

huidproblemen.

Apotheker Fien Duchi kreeg begin 2019 de kans om de 

apotheek in de Marktstraat 72 over te nemen waar ze 

onmiddellijk na haar studies aan de Universiteit Gent begon 

te werken. Voor haar was het een unieke gelegenheid en die 

greep ze ook aan. Sinds bijna twee jaar heeft ze nu haar eigen 

apotheek.

“Mijn ouders zijn zelfstandig, en zelf wou ik ooit ook graag als 

apotheker de stap naar een eigen zaak zetten. Maar je moet 

daartoe natuurlijk wel de kans krijgen. Die kwam er en ik ben 

daar op ingegaan.” zegt Fien die heel tevreden is dat ze die stap 

heeft gezet. Ze is afkomstig uit Bavikhove en is dan ook zeer 

tevreden om haar zaak in Harelbeke te kunnen uitbouwen. 

Zij heeft twee collega’s-apotheker in dienst die er mee voor 

zorgen dat alle patiënten worden bediend en voorzien van de 

door hun dokter voorgeschreven medicatie.

Naast enkel medicatie biedt Fien ook cosmetica en 

babyvoeding aan. “Ik focus eveneens op sportvoeding omdat 

ik merk dat hier meer en meer vraag naar is. Zelf sport ik ook 

heel graag. Ik fiets geregeld en speel ook volleybal.” Medicatie of 

supplementen die niet voorradig zijn in de apotheek worden 

drie keer per dag geleverd door de groothandel Febelco.

CARE BEAUTY CENTERCARE BEAUTY CENTER

“Je  bent  un iek  en  daar 

houden we van ”

APOTHEEK DUCHIAPOTHEEK DUCHI

“Met  twee co l lega ’ s  

in  e igen apotheek ”

Sofie Vandorpe: “Met Care heb ik een compleet gamma aan 

gezichtverzorgingsproducten waarmee ik de klanten kan 

begeleiden en verzorgen. Daarnaast biedt het bedrijf mij zelf ook 

professioneel advies aan... Care coacht mij, net zoals ikzelf de 

coach ben voor elk van mijn klanten. Hoe dat in zijn werk gaat? 

Wel, elke klant bied ik de mogelijkheid om in een verzorgingsplan 

van 1 jaar te stappen. Daarvoor betaalt hij/zij een maandelijkse 

bijdrage. Twaalf maanden lang krijgt de klant begeleiding, 

wordt hij/zij behandeld en opgevolgd. Dat gebeurt zowel door 

de klant thuis als door mij in het salon. De eerste stap van een 

verzorgingsplan is een professionele analyse van de huid, die een 

gedetailleerd huidbeeld oplevert waarmee ik specifieke oplossingen 

op maat van de klant aanbied, met behulp van de verzorgingen en 

producten van Care. Het spreekt vanzelf dat de klanten zich ook 

zonder dergelijk jaarplan kunnen laten behandelen.”

Het schoonheidssalon van Sofie is het enige in West-

Vlaanderen dat een Care Beauty Center is. Daarnaast is er 

nog een in Antwerpen en in Wetteren. In oktober komt er 

ook een in Sint-Martens-latem en in Vosselaar. Samengeteld 

zijn dat in totaal vijf salons die werken of gaan werken 

volgens het complete Care concept. Dat wil eigenlijk ook 

zeggen dat Sofie Vandorpe, door de samenwerking met het 

Belgisch bedrijf, momenteel een unieke positie inneemt in 

West-Vlaanderen als het over huidverbetering gaat.

“Ik werk alleen op afspraak. Dat kan zowel door een telefoontje 

als via e-mail of online via de website. Intussen ben ik sinds 1993 

actief als schoonheidsspecialiste. Eerst was dat als medewerkster 

in het salon dat ik in 2008 heb overgenomen, sindsdien ben ik 

zelfstandige. Ik verhuisde toen ook naar de huidige locatie aan 

de Kortrijksesteenweg 6. Dat was een serieuze wending in mijn 

loopbaan. Net als de invoering van mijn nieuw concept en de 

samenwerking met Care sinds januari 2020.”

Harelbeke Harelbeke

Kortrijksesteenweg 6   I   Harelbeke   I   056 71 04 50

harelbeke@carepersonalbeauty.be  
www.carepersonalbeauty.be Marktstraat 72   I   Harelbeke   I   056 71 13 18 

www.apotheekduchi.be 
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SD&C Verzekeringen: dat lees je op het bord boven de  grote 

glazen ramen van het kantoor aan de Kortrijksesteenweg 

64 in Harelbeke. Daar vind je sinds 5 jaar drie grote 

verzekeringsfamilies en – generaties onder hetzelfde dak. 

Elk heeft een boeiende ondernemersgeschiedenis van meer 

dan zestig jaar  die je terugvoert naar de jaren vijftig-zestig 

toen het met de vlassector helemaal bergaf ging. Dat laatste 

is van belang, net als het wereldbedrijf Bekaert Zwevegem 

want beide speelden een rol en zijn bepalend geweest voor 

de eerste stappen van de drie families in de boeiende wereld 

van verzekeringen, beleggingen en kredieten.

SD&C: deze drie letters staan voor evenveel namen. Voluit: 

Geert Staelens, Ronny Depraetere en Jo Claerhout. Zij 

zijn de vennoten-zaakvoerders die in 2015 besloten om de 

verzekeringsportefeuilles bijeen te leggen, samen met hun 

jarenlange ervaring,  uitgebreid klantenbestand de diverse 

specialiteiten en de daarbijhorende know how. Met 20  

deskundige medewerkers in dienst bieden zij alle types 

verzekeringen aan en bestrijken daarmee heel het gamma 

aan polissen. Ook voor veilige beleggingen en kredieten kun 

je een beroep doen op de vakkennis van SD&C Verzekeringen 

die daarvoor experten in huis heeft die voor elke klant de 

SDC VERZEKERINGEN  SDC VERZEKERINGEN  

“Dr ie  verzeker ings fami l i es  

onder  hetze l fde  dak ”

Harelbeke - Zwevegem

KANTOOR HARELBEKE

Kortrijksesteenweg 64  I  Harelbeke 
056 71 72 98 

info@sdcverzekeringen.be  
www.sdcverzekeringen.be

KANTOOR ZWEVEGEM

Harelbeekstraat 66A   I  Zwevegem 
056 75 33 04

info@sdcverzekeringen.be  
www.sdcverzekeringen.be

beste oplossing zoeken en aanbieden. Dat kan ofwel in het 

kantoor aan de Kortrijksesteenweg 64 in Harelbeke ofwel in 

het kantoor aan de Harelbeekstraat 66A in buurgemeente 

Zwevegem

Geert Staelens is de oudste van de drie zaakvoerders. Het 

was zijn vader die de aanzet gaf nadat hij jaren actief was 

geweest in het vlas.

“Vader kwam uit de vlassector, net zoals vele andere ondernemers 

en zaakvoerders uit de regio langs de Leie. Begin de jaren vijftig 

kreeg hij af te rekenen met wat je de ‘grote vlascrisis’ kunt noemen. 

Iedereen die daarin actief was, zag af en zocht naar alternatieven. 

Voor vader was het eveneens  kiezen: doorgaan maar weten dat 

het alleen maar slechter kon worden of iets helemaal anders 

beginnen. Hij koos voor de tweede uitdaging en begon voltijds met 

verzekeringen. Zijn kantoor kreeg al snel naambekendheid. Het 

bestand van trouwe klanten groeide aan en dat ging uiteindelijk 

na de fusie van vijf jaar geleden allemaal over in SD&C. Dat wij 

na de samensmelting op deze locatie in Harelbeke bleven heeft de 

maken met ligging en bereikbaarheid. En met de mogelijkheid 

om achteraan een privé-parking voor de klanten te kunnen 

aanleggen. SDC heeft ook een kantoor in Zwevegem. Dat is in de 

Harelbeekstraat 66A, de thuishaven van collega-vennoot Ronny.”

Voor Ronny Depraetere begon het zakenleven met zijn 

grootvader die als metaalbewerker werkte bij Bekaert 

Zwevegem. Halfweg de jaren vijftig nam hij er in bijberoep 

verzekeringen bij. Gaandeweg groeide zijn portefeuille aan 

en bouwde hij een netwerk van klanten op waarna hij in 1970 

de fakkel doorgaf aan zijn zoon, de vader van Ronny. Het 

werd de daaropvolgende jaren  bijzonder druk in het kantoor 

aan de Harelbeekstraat. Daar stapte in 1993 Ronny in het 

verzekeringsleven. Hij werkte verder aan wat grootvader en 

vader hadden opgebouwd tot hij in 2015 besloot samen te 

gaan met Geert en Jo.

Een vrijwel identiek verhaal hoor je van Jo. Alvorens zelf een 

verzekeringskantoor te starten werkte hij in de binnendienst 

van een verzekeringsmaatschappij in Brussel. Belangrijk om 

noteren is het feit dat het kantoor Claerhout 26 jaar geleden 

een grote portefeuille van een andere verzekeraar (Roger 

Naert) overnam en zich in de streek verder ontwikkelde tot 

een gekend kantoor met trouwe klanten.

Samengevat kunnen de drie vennoten terugblikken op 

een rijke,  familiale voorgeschiedenis in het professionele 

zaken-en beleggingsleven. Dat zij alle opgedane ervaring en 

vakkennis hebben samengebundeld, is een extra troef voor 

SD&C Verzekeringen waarvan het cliënteel nu een goeie mix 

is van zelfstandigen, particulieren en bedrijven.  Intussen 

werken de dochters van Geert en Ronny mee, alsook de 

dochter en schoonzoon van Jo, zodat de toekomst van het 

kantoor letterlijk verzekerd is.

Jo Claerhout & Ronny Depraetere: “Ons klantenbestand 

bestaat uit 70 procent particulieren en 30 procent bedrijven. 

En ons werkgebied situeert zich bij voorkeur vooral in Zuid-

West-Vlaanderen. Daarnaast hebben wij ook klanten wonen in 

Antwerpen, in Gent en elders in Vlaanderen. Elke klant is voor 

ons even belangrijk. Geen nummer maar een persoon met wie je 

communiceert en die je producten op zijn/haar maat aanbiedt. Het 

is voor ons heel belangrijk dat wij op die manier langdurige relaties 

met de klanten nastreven. Wij bieden ze de beste voorwaarden 

aan en zorgen ervoor dat ze optimaal zijn beschermd.”
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Harelbeekse ondernemers hebben blijkbaar iets met garages. 

Het lijkt de ideale plek om in een zelfstandig beroep of tijdelijk 

bijberoep te stappen en dan na verloop van tijd uit te kijken 

naar een ideale locatie om de opgestarte zaak verder uit te 

bouwen. Niet alleen Melissa Nuyttens van Folie Fotografie 

(Hulste) en Elie Declercq & Esmeralda Santens van De 

Computerfabriek (Harelbeke) begonnen op die manier, ook 

Bart Deschepper vond het voor zijn drukkerij annex winkel 

Kopie Harelbeke begon zijn beroepsactiviteiten in de ruimte 

waar meestal je voertuig stalt.

Bart Deschepper “De garage: dat was al vanaf dag 1 na afloop 

van mijn opleiding als drukker mijn opgestarte firma. Eigenlijk 

logisch dat ik daarmee begon want al tijdens mijn studies ging 

ik in een bedrijfsdrukkerij in Roeselare werken. Dat duurde vier 

jaar. En tijdens die periode stak ik heel wat op van de diverse 

druktechnieken. Vooral met de digitale technologieën raakte ik 

toen vertrouwd. In die tijd was ik allicht een van de eerste drukkers 

in spe die meteen mee in het digitale tijdperk stapte, dankzij een 

project van Agfa Gevaert dat over digitale fotografie ging. Met 

de opgedane kennis had ik meteen een voorsprong op wat je het 

‘klassieke drukken’ noemt.”

Na de garage opende Bart een zaak in de Hugo Verrieststraat 

en trok vervolgens naar de Stationsstraat waar hij zeven 

jaar lang bleef. Na de overname van een textieldrukkerij 

arriveerde hij uiteindelijk in de Elfde-Julistraat 105 waar hij 

een loods had gekocht plus een nieuwbouw had opgetrokken 

zodat hij  op een en dezelfde site drukkerij, kantoor, atelier 

KOPIE HARELBEKEKOPIE HARELBEKE
“Kop ie  Hare lbeke drukt  a l l es  

voor  iedereen ”

Harelbeke

wie drukwerk van doen heeft. Ook beletteringen en dergelijke 

meer pakken wij aan. Daarnaast hebben wij in het verlengde 

van de drukkerij een winkel vooraan in de straat met ruime 

parkeermogelijkheden. Je vindt er onder andere schoolgerief en  

bijhorende accessoires. Het aanbod is in zijn geheel heel ruim en 

speelt in op een breed publiek.”

Kopie Harelbeke heeft drie ontwerpers in dienst, twee 

medewerkers voor de winkel, een digitale drukker, een 

medewerker voor belettering en een bediende. En niet te 

vergeten: Bart is er ook nog die samen met zijn echtgenote 

Kelly Dendooven deze kmo aan de Elfde-Julistraat 105 runt. 

Maar voor Bart houdt het daarbij niet op. Hij is in het dagelijks 

leven ook bestuurslid van voetbalploeg KRC Harelbeke, 

ondervoorzitter van Unizo Harelbeke en ondervoorzitter 

van het Handelscomité Harelbeke. “Ja, het is eigenlijk altijd 

wel bijzonder druk”, knipoogt Bart.

Elfde-Julistraat 105   I   Harelbeke   I   056 72 37 74 

info@kopieharelbeke.be 
www.kopieharelbeke.be

  kopie harelbeke

Een grote blikvanger van Kopie Harelbeke is in elk geval 

de uitgave van de  veertiendaagse info-en handelskrant De 

Week die in de regio rond Harelbeke wordt verspreid. Dat 

gebeurt op basis van een pickup-systeem op 165 afhaalpunten 

in 27 gemeenten en steden in Zuid-West-Vlaanderen, van 

Wielsbeke en de deelgemeenten over Beveren-Leie, Deerlijk, 

Harelbeke en de deelgemeenten, Kuurne tot Zwegem en 

Kortrijk plus de deelgemeenten. Deze publicatie brengt 

een mix van publicitaire inlassingen van firma’s, winkels 

en andere handelszaken plus redactionele bijdragen, 

een horoscoop, een sudoku en een puzzelhoekje voor de 

kinderen. Het geheel oogt bijzonder goed en is gedrukt op 

stevig papier. De oplage bedraagt 9 000 exemplaren waarvan 

er echt niet zoveel terugkeren naar de drukkerij want Deze 

Week is een drukgelezen, populaire krant.

en winkel bijeen had. Intussen is dat al dertien jaar geleden. 

In die periode is Kopie Harelbeke voortdurend gegroeid en 

geniet de drukkerij in de ruime regio naambekendheid.

Bart Deschepper: “Kopie Harelbeke neemt alle drukwerk aan, 

van naamkaartjes over affiches & brochures tot documenten 

van allerlei aard.  Dat kan zowel voor kleine als voor grote 

aantallen.  Let wel: wij zijn geen offsetdrukkerij. Onze klanten? 

Dat zijn particulieren, verenigingen, zelfstandigen, eigenlijk al 
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Anja De Groote heeft zowel in Kortrijk als in Harelbeke haar 

Sunzone – Sun & Beauty Club maar het is uiteraard haar 

zaak aan de Gentsestraat 79 in de Peter Benoitstad die in 

dit boekje over Harelbeekse ondernemers aan bod komt. 

“Met Sunzone speel ik graag in op relaxen, eventjes ontspannen, 

genieten na een drukke dag, ontstressen, een verwenmomentje 

voor jezelf houden”, zegt Anja die er meteen aan toevoegt 

dat gezondheid wel voor alles gaat. “Als het over zonnen gaat, 

dan is dat bij ons op verantwoorde manier, met hoogstaande 

producten en toestellen van Ergoline, wereldwijd de marktleider 

in de sector.”

Door een doeltreffende uitbreiding van het aanbod heeft 

Anja in haar center letterlijk drie zones aan te bieden met elk 

een waaier aan diensten en mogelijkheden voor de klanten: 

Zij komen van Kortrijk en openden aan de Gentsestraat 

36 op 30 november 2014 een franchise van Pizza Hut waar 

ze sindsdien handbereide pizza’s met verse ingrediënten 

opdienen in de verbruikzaal, je ze zelf kan ophalen of laat  

leveren aan huis: Mounir Algham & Veronique Bousse. Dat 

gebeurt zeven dagen op zeven, ook op feestdagen. Echt veel 

vrije tijd hebben ze niet aangezien ze elke dag van  11.30 tot 

22 uur open zijn en bestellingen afwerken. Hard werken is 

het. Maar zij hebben het er voor over. En ook: zij houden 

van Harelbeke en wisten zich in no time te integreren in het 

stadscentrum.

“Wij zitten al sinds 2012 in de branche,”zegt Mounir. “In Kortrijk 

begonnen wij en hielden die zaak aan tot 1 maart van dit jaar. 

Mijn zus schoonbroer namen die over. Intussen zijn wij al sinds 6 

jaar in Harelbeke bezig en mogen wij absoluut niet klagen. Maar 

beide zaken blijven runnen bleek een zeer moeilijke zaak. Ook al 

omdat wij ons al lang thuisvoelen in Harelbeke en hier absoluut 

willen blijven. Vandaar de beslissing om de Pizza Hut in Kortrijk 

over te laten.”

Samen met een voltijds en een halftijds medewerker werken 

Mounir & Veronique continu in hun zaak. Daar komen 

ook nog eens de flexi-jobs bij en de jobstudenten die met 

de bromfiets de bestellingen bij de klant aan huis leveren. 

Als het echt slecht weer is, dan kan dat met de auto. Let 

wel: leveringen aan huis zijn enkel mogelijk ‘s middags en 

SUNZONESUNZONE

“Gun jeze l f  een 

verwenmoment  in  Sunzone ”

PIZZA HUTPIZZA HUT

“Handbere ide  p i z za ’ s  

& verse  ingred iënten ”

de sunzone, de beautyzone en de shapezone. Aan de klant de 

keuze wat hij allemaal wenst. Voor de begeleiding heeft Anja 

twee medewerkers in dienst.

“Wij komen uit de branche van zonnebanken en hebben gaandeweg 

meer en meer gediversifieerd tot wat Sunzone nu is.”, laat Anja 

noteren. Het aanbod is inderdaad divers en veelomvattend. 

Enkele voorbeelden illustreren dit. Zo werkt Sunzone als 

eerste in België met het Cryo4S van het Duitse merk Sinus 

Beauty Systems. Het gaat hier over een koudemethode, 

samen met EMS (elektrische spierstimulatie) om lokale 

vetcellen te bestrijden met het Cryo 4S-apparaat, toepasbaar 

op buik, billen, bovenbenen en bovenarmen.

Het ELT Beautylight gebruikt verschillende frequenties van 

het lichtspectrum om de regeneratie en de doorbloeding 

van de huid te bevorderen. Het werkt dieper in op de huid 

en verbetert het stofwisselingsproces, wat een positieve 

invloed heeft op de zuurstofverzorging en de energie-en 

waterhuishouding. “Het zorgt voor een frisse en strakke huid”, 

verduidelijkt Anja. “Rimpeltjes en lijntjes vervagen in het gezicht, 

hals en decolleté. Het Beautylight is ook verwerkt in bepaalde 

types Ergoline-zonnebanken.”

En ten slotte kan de klant ook opteren voor een behandeling 

met de Bodydrain Ballancer. Deze deugddoende mechanische 

lymfedrainage massage, resulteert in minder cellulitis, zachte 

detox, minder vetkussentjes en verminderen van stress.

Voor dit alles biedt Sunzone verschillende 

betaalmogelijkheden aan. Je kan er niet alleen per beurt 

betalen of met de sunzone oplaadkaart; je kan ook kiezen 

voor een abonnement. Dankzij het clubsysteem kan dat al 

vanaf 20 euro per maand. “De diverse tariefmogelijkheden op 

basis van tijd of van toestellenkeuze zorgen ervoor dat de klant 

alles zelf kiest en precies datgene krijgt wat hij wenst. Het kan 

abonnement kan direct in het center afgesloten worden”, rondt 

Anja De Groote af.

‘s avonds. Nieuwe medewerkers hebben eerst een gesprek 

met de zaakvoerders, en moeten ook enkele praktische 

proeven afleggen om onder andere veiligheid op de weg 

en klantvriendelijkheid te testen. Daarnaast moeten zij 

beschikken over een geldig rijbewijs. Dat is verplicht.

Mounir Algham: “Pizza Hut levert aan klanten in Harelbeke, 

Kuurne, Deerlijk, Beveren-Leie, Bavikhove, Hulste. Dat is een 

serieus gebied. Het drukst? Zeker in de vooravond, de weekends. 

Het is dan voor iedereen de mouwen opstropen om de klanten zo 

vlug mogelijk van dienst te zijn.”

Een mooi voorbeeld van die acties zijn de Dolle Dinsdag & 

Dolle zaterdag waarbij je op die dagen een aantal soorten 

pizza kunt bestellen en daarop korting krijgt. “Elke klant 

die bij ons bestelt geven we een blad met kortingsbonnetjes mee. 

En twee keer per jaar voeren we ook publiciteit door folders te 

laten bussen. Een van onze promoties waarmee wij de volgende 

keer uitpakken is een veganistische pizza. Dat is voor het eerst 

in België dat Pizza Hut daarmee start. Verschillende van onze 

klanten zullen daar tevreden over zijn want er is vraag naar. Wij 

zijn in elk geval benieuwd”, ronden de zaakvoerders van de 

Harelbeekse Pizza Hut af.

Harelbeke Harelbeke

Gentsestraat 79   I   Harelbeke   I   056 70 76 02

www.sunzone.be 

 sunzone.be 

Gentsestraat 36  I   Harelbeke   I   056 72 00 00  

Online bestellen via www.pizzahut.be of www.takeaway.be



p. 32 p. 33

Jill Verdoodt is één van de sympathieke zaakvoerders van 

Optiek Vandeputte, komende uit een familie van 3 generaties 

opticiens. Samen met haar echtgenoot, Diederik Claes en 

goede vriend Steven Albrecht, bliezen ze 6 jaar geleden een 

nieuwe wind door Optiek Vandeputte aan de Marktstraat te 

Harelbeke.

Jill Verdoodt: “Optiek Vandeputte is een begrip in Harelbeke en 

omstreken, met een geschiedenis van meer dan een halve eeuw. 

Het behoud van de naam was een evidentie. Deze staat voor 

service, professionele begeleiding en een uitgebreid assortiment 

aan modieuze brillen. Dochter Mieke Vandeputte blijft het vaste 

gezicht van de zaak, samen met Sarah Coppens.

Het hele team van Vandeputte zorgt graag voor “uw 

zicht à la carte”. Met grote zorg en tijd worden uw ogen 

professioneel uitgemeten met de laatste nieuwe apparatuur. 

Alle bijscholingen en congressen worden door het team met 

veel enthousiasme bijgewoond. U hebt de keuze uit een 

groot assortiment kwaliteitsbrillen, met passie uitgezocht 

op internationale beurzen. Ook de kinderen worden bij 

Optiek Vandeputte niet vergeten. Naast een zeer uitgebreid 

OPTIEK VANDEPUTTEOPTIEK VANDEPUTTE

“Uw z icht  à  la  car te ”

Harelbeke

kinderassortiment, wordt er met een kidspas gewerkt, voor 

extra service en voordelen.

“De juiste bril met de juiste glazen” is een streven van zaakvoerster 

Jill. Afhankelijk van uw visuele vereisten, uw correctie, de gekozen 

bril en uiteraard uw budget, worden samen met u de meest 

geschikte glazen gekozen. Kortom een maatwerk voor uw ogen.

Naast brillen, begeleiden ze u ook graag met contactlenzen, 

zowel zachte (op maat gemaakt) als harde. Nachtlenzen blijft 

een specialiteit van het huis, door de jarenlange ervaring van 

Mieke. Nachtlenzen worden tijdens de nacht gedragen, en 

zorgen voor een scherp zicht overdag zonder bril of lenzen. 

Harde lenzen kunnen in hun eigen atelier worden gepolijst. 

Of het nu gaat om onregelmatige oogoppervlakken, 

leeslenzen, complexere lensaanpassingen, het leren in en 

uitnemen van lenzen, elke uitdaging wordt aangegaan. Marktstraat 25   I   Harelbeke   I   056 71 45 73 

www.optiekvandeputte.be 
www.lenzenvandeputte.be 

Kan u met een gewone bril of lenzen niet meer goed 

zien, omwille van ouderdom of een oogaandoening? Jill 

helpt u graag verder met een low vision onderzoek en/of 

hulpmiddelen, speciaal voor slechtzienden. Hiervoor wordt 

gewerkt in samenwerking met uw oogarts.

2021 wordt het jaar van vernieuwing! Er komt niet alleen een 

volledige nieuwe tweede meetruimte, maar ook het interieur 

van de winkel wordt grondig aangepakt en vernieuwd.

“Koop Lokaal” is een uitdrukking die heel erg leeft onder 

de Harelbekenaren. Jill en haar medewerkers staan dan ook 

graag garant voor een persoonlijke en warme aanpak en 

benadering.
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als werknemer in dienst ging, volgde ook lessen bij haar en 

besliste uiteindelijk vier jaar geleden om voltijds zelfstandige 

te worden. Ik combineer mijn werk in mijn studio ‘Mooj’ met 

dat in Avant-Garde van moeder. Ik voel mij daar bijzonder 

goed bij.”

zelf te proberen als zelfstandig eco-specialist en gecertifieerd 

energiedeskundige, gericht op particulieren.  Hij wilde hen 

begeleiden in de manier waarop zij in de toekomst hun 

woning het best verwarmen of van energie te voorzien. Dat 

was het moment waarop Ecodomo zich begon te profileren 

en intussen in twaalf jaar tijd getoond heeft waarvoor het 

staat.

Pascal Sablain: “Wij werken voornamelijk in bestaande 

woningen en voor renovatieprojecten. Ons bedrijfsmodel 

is gebaseerd op een vooreerst goed en neutraal advies, een 

onberispelijke uitvoering, gekoppeld aan een even goede 

naservice. Het belangrijkste daarbij is dat wij onze klanten 

ontzorgen. Om dat allemaal mogelijk te maken beschikt 

Ecodomo over een goede administratie die alles napluist en 

klantgerichte voorstellen uitwerkt. Wij scholen onszelf ook 

voortdurend bij want alles zoals bijvoorbeeld de wetgeving 

en reglementering verandert bijzonder snel. Het is zaak om 

dan direct en vlug op de bal te spelen”

Kerkstraat 6   I   Hulste   I    056 72 56 85   I   0486 73 52 62 

Stasegemdorp 21   I   Stasegem-Harelbeke   I   056 21 76 07

www.ecodomo.be 
info@ecodomo.be

De titel van dit stukje over Institut Avant-Garde, 

Kerkstraat 6 in Hulste is een suggestie van zaakvoerster 

en schoonheidsspecialiste Rita Decraene die daarmee 

eigenlijk in zes woorden perfect omschrijft waarover het in 

haar schoonheidssalon gaat: het verzorgen en verbeteren 

van de huid. Daarvoor gebruikt zij producten van het bij 

professionals hooggewaardeerde cosmeticamerk Babor, 

die enkel in schoonheidsinstituten wordt gebruikt. 

Haar bedrijfslogo toont een sierlijke zwaan, waarmee zij 

suggereert dat je, na behandeling met haar product(en),met 

een aangenaam gevoel door het leven gaat. Bij Avant Garde 

is dat zeker het geval.

“Ik ben 25 jaar geleden gestart met het schoonheidssalon. 

Toen was dat nog op de plek waar je Brasserie Marie 

vindt, nu al vijftien jaar in de Kerkstraat”, legt Rita uit die 

naast zelfstandig schoonheidsspecialiste ook al twintig 

jaar les geeft aan Syntra West in Kortrijk, op maandag-en 

donderdagavond. “In mijn salon bied ik pedicure & manicure 

aan, verzorging van lichaam en gelaat, make-up voor de hele 

dag, feesten, huwelijk, ook epilaties en sinds enige tijd het 

heel populaire microneedling.”

Haar dochter Joyce Verhamme, die aan de Beverenstraat 9 

in Deerlijk haar eigen beauty &nailstudio Mooj  heeft, komt 

mee haar moeder helpen op dinsdag en donderdag. “Eigenlijk 

ben ik  Electro-Mechanica A2”, zegt Joyce, “Maar ik was al 

vanaf mijn achtste geïnteresseerde in nagels verzorgen, keek 

altijd toe in het salon van moeder – waar ik acht jaar geleden 

“Ik ben klein begonnen, toen nog in de Acacialaan in 

Harelbeke bij mij thuis.  We groeiden jaar na jaar om 

uiteindelijk naar dit pand in Stasegemdorp 21 te verhuizen 

en het bedrijf verder uit te bouwen. Ik ben eigenlijk terug 

in het dorp waar ik geboren ben en opgroeide. Het was dus 

een beetje thuiskomen”, zegt Pascal Sablain, zaakvoerder 

van Ecodomo. Ecodomo is gespecialiseerd in advies en 

installatie van energiezuinige toepassingen voor verwarming  

en sanitair. Stel je bijvoorbeeld vast dat je energiefactuur 

aardig oploopt en een zuinig alternatief zich opdringt, dan 

is Ecodomo de aangewezen partner om naar een oplossing 

te zoeken. Of overweeg je om te investeren in zonnepanelen, 

dan krijg je zeker een antwoord op al je vragen. “Wij leveren 

altijd neutraal advies. Dat wil zeggen: helemaal zoals de klant 

het wenst, met aandacht voor de technische en financiële 

haalbaarheid en de esthetiek.  We gaan de klant zeker nooit 

iets opdringen. In het twaalf jarige bestaan van de firma, 

heb ik geen enkele boze klant gehad. Integendeel.  Datgene 

wat wij aan onze klanten brengen, zijn relatief korte termijn 

terugverdienmodellen.”

Van opleiding is Pascal chemicus. Hij startte zijn loopbaan bij 

het bedrijf Group Verbeke uit Ledegem dat is gespecialiseerd 

in bodemonderzoek, bodemsanering, boringen en 

geothermie (= warmte uit de aarde). Dat werk interesseerde 

Pascal enorm en hij leerde veel bij over (onder andere) 

ecologisch en economisch zuinig verantwoord gebruik van 

natuurlijke bronnen als aardgas, warmte aanboren uit de 

aardlagen en dergelijke meer. Dat bracht hem ertoe om het 

INSTITUUT INSTITUUT 
AVANT-GARDEAVANT-GARDE

“De kunst  van de  prec ieze 

hu idverzorg ing ”

ECODOMOECODOMO

“Ecodomo he lpt  je  met 

energ iezu in ige  op loss ingen ”

Hulste Stasegem
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... dat lees je op het bedrijfskaartje van Perfecta bvba, de 

vennootschap die wassalon de Waspoort & de wasserij 

annex luxenieuwkuis aan de Gentsesteenweg 37 verenigt. 

Zaakvoerders zijn Hans Byttebier & echtgenote Jacinta 

Vandorpe die momenteel acht medewerkers in dienst 

hebben. Allebei komen ze uit dezelfde sector, die van de 

wasserijen. En ze hebben pakken ervaring die ze combineren 

met vakkennis.

PERFECTAPERFECTA

“You name i t ,  We c lean i t ”

Harelbeke

Gentsesteenweg 37  I  Harelbeke  I  056 71 18 88

bvbaperfecta@gmail.com 
www.wasserij-perfecta.be

klant doe t alles zelf. En heel belangrijk: er is airco, wat echt 

het verschil maakt wanneer het in het salon erg warm kan 

worden. Waarom geen 24 uur op 24? Wel, in het verleden 

hebben wij al eens moeten vaststellen dat een koppel er 

onderdak had gevonden voor enkele nachtjes logement. 

Neen, dus.”

De hoofdactiviteit van Perfecta is de grote wasserij annex 

nieuwkuisafdeling met volautomatische transportband. Die 

sluit onmiddellijk aan op de winkel en heeft aparte ingang en 

uitgang. Ernaast heb je een ruime parking.

Hans Byttebier: “Het is een uiterst moderne wasserij 

uitgerust met topmachines die jaren meegaan. Zij werken 

met automatische dosering van de gebruikte wasproducten. 

De kleinste machines kunnen tot 10 kilo aan, de grootste 90 

kilo wasgoed. Onze klanten zi jn particulieren, de horeca, 

bedrijven, openbare instellingen zoals rechtbanken, scholen 

en woonzorgcentra. Perfecta beschikt over twee voertuigen 

om de was op te halen en na afloop ook weer helemaal proper 

en netjes af te leveren. Ons werkgebied? Wij hebben vaste 

klanten in heel Zuid West Vlaanderen, van Moeskroen over 

Spiere Helkijn tot Kerkhove, Anzegem, Waregem.”

Eigenlijk is niet het machinepark de duurste investering voor 

Perfecta. Alle machines gaan tot 20 jaar mee en renderen 

bijgevol g ook bijzonder goed. Wat dan wel? Het water dat 

je nodig hebt om te wassen en alles wat daarmee verband 

houdt: het oppompen, behandelen en gebruiken van water, 

het afvoeren van het afvalwater en het gebruik van de 

riolering.

Dat zijn de drie onderdelen samen van onze milieufactuur 

die ons veel en van onze milieufactuur die ons veel centen 

kost. Het is een bijzonder grote uitgavenpost.”centen kost. 

Het is een bijzonder grote uitgavenpost.”

Perfecta kan terugblikken op een bedrijfsgeschiedenis van 71 

jaar. Die begon met de grootouders van Jacinta die al in 1949 

in Harelbeke een begon met de grootouders van Jacinta die 

al in 1949 in Harelbeke een wasserij openden, eenwasserij 

openden, een soort soort voorlopervoorloper van het huidig 

wassalon.van het huidig wassalon.

Jacinta Vandorpe: “Het wassalon hebben wij ingericht in 

wat voorheen groenten en fruit De Fruitpoort was. Vandaar 

de naam die wij eraan gaven: Waspoort, met een kleine 

verwijzing naar de vorige bestemming.

Dit wassalon is volledig modern ingericht met de nieuwste 

machines: tien wasmachines, tien droogkasten en een grote 

strijkrol. Het is open van 6 tot 21 uur. Er staat een centrale 

betaalautomaat plus een centraal bedieningssysteem met 

touchscreen waar alle te bedienen machines op staan. De 

Jacinta: “Opa ging ook huis-aan-huis ophalen en leverde het 

gewassen goed terug af bij de klanten. In de jaren zeventig 

en tachtig voegde mijn vader daar nog een activiteit aan 

toe, dankzij de vele restaurants, feestzalen en hotels in de 

ruime regio. Naast de was van particulieren werd nu ook 

geïïnvesteerd in machines voor het wassen van tafellinnen, 

servetten, kokskledij, noem maar op. Eind jaren zeventig 

kwam er dan de afdeling nieuwkuis bij. Daaruit heeft het 

huidige Perfecta zich verder ontwikkeld. Eerst nog op 

verschillende locaties in de stad maar in 2015 naar een nieuwe 

vestiging aan de Gentsesteenweg 37 waar wij nu alles bijeen 

hebben op dezelfde plek. Vijf jaar na de verhuizing mogen 

we echt zezeggen dat we tevreden zijn. Blijven inzetten 

op kwaliteit & service met een ophaaldienst aan huis voor 

particulieren, rusthuizen, bedrijven en de horeca. Dat is het 

en daar gaan wij duizend procent voor!”
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Een bezoekje aan Bloctex aan de Heerbaan 248 brengt je eerst 

in de ruime winkel of kleinhandel waar je kwaliteitsvolle 

slaap en nachtkledij (pyjama’s, slaapkleedjes) aantreft, 

ondergoed (slips, onderbroeken), huishoudlinnen voor bed, 

bad & tafel. Vandaar kom je in een achtergelegen ruimte met 

tegen de muren rekken vol textielstoffen en in het midden 

lange tafels met speciale naaimachines. Dat is het productie 

atelier w aar de medewerkers tijdens de weekdagen werken.

Toch is de Heerbaan 248 niet de plek waar het allemaal begon 

voor Bloctex. Daarvoor moet je naar het marktplein anno 

1930 dat er toen helemaal anders uitzag met onder andere 

het historische Schepenhuis het vroegere stadhuis dat in 

1973 samen met het Vredegerecht werd gesloopt omdat 

het toenmalig stadsbestuur andere stedenbouwkundige 

plannen had die een nieuwe look moesten geven aan het 

stadscentrum.

Maar ruim 90 jaar geleden was daar nog lang geen sprake 

van. Het Schepenhuis was een baken en misschien zelfs het 

visitekaartje van Harelbeke. In het verlengde daarvan startte 

Leon De Block er met een weverij en atelier. Hij woonde er 

ook met zijn gezin. Zijn textielbedrijf was gespecialiseerd in 

platgeweven li nnen. Zijn weverij boerde goed en groeide 

snel tot de Tweede Wereldoorlog als spelbreker het 

productieproces zo goed als stillegde. Pas na 1945 kon Leon 

weer voluit weven. Hij legde zich toen vooral toe op het 

vervaardigen van katoendoek, het soort texti el dat heel het 

land nodig had en waar er bijgevolg heel veel vraag naar was.

BLOCTEXBLOCTEX

“Wi j  zorgen voor  uw geze l l i ghe id ”

Harelbeke

Heerbaan 248  I  Harelbeke  I  056 71 20 85 

info@bloctex.be 
www.bloctex.be

Huidig bedrijfsleider Olivier De Block: “Vader had de keuze: 

ofwel ermee stoppen en iets totaal anders beginnen, ofwel 

verhuizen naar een andere locatie in de stad en verder doen. 

Hij koos voor de tweede mogelijkheid. In 1976 begon Bloctex 

in de Heerbaan aan zijn tweede leven met alle gebouwen op 

één en dezelfde site. Dat was eerst en vooral de fabriekswinkel 

die moeder al van in de tijd op de markt had opgestart.

Daarnaast ook het atelier plus de groothandel. Alles samen 

groeide dat  Daarnaast ook het atelier plus de groothandel. 

Alles samen groeide dat verder uit tot wat Bloctex nu 

is.”verder uit tot wat Bloctex nu is.”

Oliver kwam in 1996 in het bedrijf. En sinds enige tijd 

heeft zus Stephanie het team versterkt dat van Bloctex een 

gewaardeerde klein- en groothandel van kwaliteitsvol linnen 

in het land heeft gemaakt. In dat verband is het van belang 

dat Bloctex voor zijn maatwerk in het atelier het Hib-label 

kreeg. Handmade in Belgium: beter kan dat werk niet label 

kreeg. Handmade in Belgium: beter kan dat werk niet worden 

omschreven.

Zoon Henri De Block stapte in 1959 in het bedrijf en hielp 

mee de bedrijfsactiviteiten verder uitbouwen. Dat duurde 

net zolang tot hij vernam dat de stad zowat het hele 

marktple in zou onteigenen om er nieuwe bouwprojecten te 

realiseren. Dat kwam onder andere omdat het Schepenhuis 

te klein was geworden voor alle diensten en dienstverlening. 

Daarom werd het pand van het huidige stadhuis aangekocht 

en verhuisde alles naar die plek. De rest is geschiedenis. 

Maar voor het bedrijf van Henri De Block waren de gevolgen 

wel heel ingrijpend. 

Olivier: “Met zus Stephanie groeide bij ons ook de aandacht 

voor het anie groeide bij ons ook de aandacht voor het 

onlinegebeuren. Internet is niet meer weg te denken uit het 

economische leven in de klein- en groothandel. Online biedt 

nog veel meer kansen op verkoop.  Vandaar dat het nu zeker 

even belangrijk is als de winkel en het en het atelier.  Wij zijn 

en blijven een familiaal bedrijf, zoals grootvader Leon dat 

allicht bedoelde en vader besloot om ermee door te gaan.  

Ikzelf en Stephanie zijn nu de derde generatie van Bloctex 

dat op zijn negentigste graag nieuwe uitdagingen aangaat. 

Online is daar een mooi voorbeeld van.”



HANDELSCOMITÉ HARELBEKE

Het verhaal van het handelscomité Harelbeke start 

officieel in 2016, wanneer de feitelijke vereniging – 

die al een aantal jaar bestond – wordt omgevormd 

tot een echte vzw met statuten. De vereniging was 

een initiatief van toenmalige departementshoofd 

van ondernemen Martin Vandebuerie. Het idee 

speelde al langer in zijn hoofd omdat heel wat 

handels- en horecazaken met schitterende ideeën 

zijn bureau binnenliepen, maar het vaak aan 

de juiste logistieke of financiële ondersteuning 

ontbrak om het idee tot realisatie te brengen.

Het toenmalige bestuur besloot het advies van 

Martin te volgen en trok een jaarlijkse financiële 

toelage uit om het comité nieuwe, innovatieve 

ideeën voor de handel en horeca te laten uitwerken. 

Reeds in 2016 sloten meer dan 60 handelszaken 

zich aan om acties en evenementen op te zetten. 

Olivier De Block werd voorzitter van het comité 

en is dat op vandaag nog steeds. Hij probeert op de 

ledenvergaderingen dan ook nieuwe ideeën voor 

acties af te toetsen bij de leden: “We zijn blij dat 

we vanuit de Stad Harelbeke die steun nog steeds 

krijgen. Zeker omdat de handel en horeca het 

tegenwoordig niet gemakkelijk heeft en we op die 

manier toch voelen dat we ondersteund worden.”

Vaste kracht en gezicht bij het comité is ook 

Marleen Vercruysse, die voor de stad bij de 

vernieuwde dienst economie werkt. Zij helpt het 

comité logistiek en administratief en is graag 

gezien bij de handelaars. Marleen vertelt: “In 

2018 ging Martin in pensioen en even later kwam 

Wouter in zijn plaats. Samen met hem, voorzitter 

Olivier en vooral de enthousiaste en gedreven 

handelaars van Harelbeke voel ik dat er een nieuwe 

wind waait door het handelscomité. Zelfs in 2020 – 

een jaar geteisterd door een zware crisis – slaagde 

het comité er in om het aantal leden fors te laten 

groeien en leuke acties te ontwikkelen zoals een 

lente-actie met kleurplaten, een opgefriste versie 

van het bonnenboekje, een etalagewedstrijd en het 

verschijnen van het unieke magazine ‘Harel’.”

Het comité blijft alleszins van steun via de stad 

verzekert, en hoopt ook in de volgende jaren 

gestaag te kunnen blijven groeien in aantal 

leden. Op die manier kunnen er steeds meer 

leuke, creatieve acties en evenementen worden 

georganiseerd om aan consumenten binnen (en 

ver buiten) Harelbeke te tonen welke prachtige 

handels- en horecazaken de ‘weireldstad’ wel niet 

telt. “Lokaal shoppen, want we hebben alles in huis 

om oprecht trots te zijn” sluit voorzitter Olivier af.

Lid worden van het handelscomité kan door het 

lidgeld van 50 euro te storten op de rekening van 

het handelscomité BE67 6528 2783 7387. Meer 

informatie bij de dienst economie van de stad 

(economie@harelbeke.be) of bij voorzitter Olivier 

De Block (info@bloctex.be).


