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Vitrine is een magazine dat innemende verhalen van ondernemende 

mensen samenbrengt. Stuk voor stuk leggen ze eenzelfde passie aan 

de dag. Stuk voor stuk is hun ambacht hun drijfveer.

Het blad is ontstaan uit de overtuiging dat kwaliteit altijd komt 

bovendrijven. Vakmanschap mag niet onder de radar blijven. Voorbij 

de waan van de dag kiest Vitrine daarom bewust voor diepgang. En 

voor een tijdloos medium. Papier, zodat u de verhalen te allen tijde 

kan vastnemen, voelen en beleven.

Op die manier toont Vitrine de essentie van de mensen achter de 

winkel. Zoals een vitrine de essentie van de winkel aan de mensen 

toont.

Alle winkels verwelkomen u graag tijdens het 

opendeurweekend van donderdag 3 tot en met zondag 

6 maart. De specifieke openingsuren per winkel vindt u 

verder in dit magazine terug.

DE RUYTE
OP AMBACHTELIJKE LEEST GESCHOEID

BROERS & BRILLEN
BOETIEK OPTIEK

MARIE M
SENSUEEL CHIQUE

DE AMARANT
BLOOMING BUSINESS

DE RUYTE KIDS
WIE HET SCHOENTJE PAST

MANEUVER
ONTWAPENENDE ONTWERPEN

Vitrine stalt
voor u de mooiste verhalen uit.

 I N  D E  V I T R I N E
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Leen De Ruyte is begeesterd door schoenen. Door 

het vakmanschap dat eraan voorafgaat. Het is nooit 

anders geweest. Als tiener trok ze naar Antwerpen, 

Brussel en de kust op zoek naar ‘de perfecte 

schoen’. En dus kwam ze op school aantrippelen in 

een uniek paar. “Niemand van mijn leeftijdsgenoten 

droeg schoenen zoals ik.” Ze lacht heimelijk als ze 

herinneringen als deze ophaalt. Haar verhaal en dat 

van haar zoon Sam, ontwerper voor het Italiaanse 

merk Roberto Del Carlo, is er een van pure passie. 

Leen startte De Ruyte toen ze twintig was. “Het was 

destijds een kleine boetiek. Het aanbod was niet 

groot maar wel anders dan wat je in de omgeving 

vond. Ik ging er volledig voor, na enkele jaren 

vervoegden ook m’n 2 zussen Ile & Tinie de winkel,” 

keert ze terug naar het begin. Lang duurde het niet 

of de kleine boetiek groeide uit tot een begrip in het 

Waasland en ver daarbuiten.

Schoonheid van eenvoud

De Ruyte is altijd trendbepalend geweest. Bijzondere 

aandacht gaat er uit naar de kwaliteit en originaliteit 

van het aanbod. Je stuit er op schoenen, handtassen 

en accessoires die nergens anders in België 

te verkrijgen zijn. Het resultaat van de jaarlijkse 

speurtochten op beurzen in de hoofdsteden van de 

mode. “Elk jaar trekken we naar Milaan, Bologna, 

Düsseldorf, Parijs. Daar maken we zelf de selectie 

voor het komende seizoen.” 

Leen en Sam hebben een aparte visie op het 

schoenengebeuren. Een schoen moet uitstraling 

hebben zonder opzichtig te zijn. “De belijning, de 

leest, het leder op zich: het moet liefde zijn op het 

eerste gezicht,” verduidelijkt Leen. “Een pralerige 

schoen ontwerpen vol goud en glitter is gemakkelijk. 

Een pure schoen is iets helemaal anders. Ambacht in 

een schoen of handtas is gemakkelijk te herkennen 

aan de kleine details,” vult Sam naadloos aan. “Het valt 

bijvoorbeeld meteen op als het leder is afgewerkt met 

een handsteek. Zoiets zie je niet in massaproductie.”

Natuurlijk zijn de pasvorm en het draagcomfort het 

belangrijkste. Met een fenomenaal mooie schoen 

die niet lekker zit, ben je weinig. De klant moet met 

een gelukkig gevoel buiten gaan, dat beseffen Leen 

en Sam maar al te goed. Samen met Leens zussen 

en medewerkers Katrien en Michèle doen ze al het 

mogelijke om je bij te staan. Zo is er een paskamer 

waar je je outfit kan aanpassen om het bijpassende 

paar schoenen uit te zoeken. “Een schoen is meer 

dan zomaar de finishing touch, hij bepaalt mee het 

silhouet,” leert Leen ons. De service van De Ruyte 

stopt ook niet als een schoen verkocht is. Zijn er 

klachten of problemen achteraf, dan worden die 

vakkundig opgelost. Als het kan gratis. “Het is eens 

voorgevallen dat de hond van een klant de hak van 

een schoen had kapot gebeten. Het is dan een kleine 

moeite om die persoon te helpen en een herstelling 

aan te bieden. Na-service maakt deel uit van de 

beleving die je in je winkel legt.”

Tachtig procent Italië

We bladeren door een fotoalbum dat ons meer inzicht 

geeft in de geschiedenis van de winkel. De boetiek 

van destijds, de toenmalige solderie, ze passeren 

allemaal de revue. Er is veel gebeurd sinds De Ruyte 

startte in 1973. Niet het minst is het assortiment 

uitgebreid en verfijnd. De speciaalzaak heeft een 

groot aantal merken die steevast terugkomen, maar 

wil ook blijven vernieuwen. “Soms pikken we op 

beurzen een onbekend merk op. Zelfs al springt 

maar één model in het oog, dan nog zullen we ervoor 

gaan,” verduidelijkt Leen. Momenteel wordt ook de 

solderie die aan de eigenlijke winkel paalt volledig 

opgefrist. Het hele jaar door kan je er snuisteren naar 

koopjes.

Veel aandacht gaat naar Belgische ontwerpers. Dries 

Van Noten, Tim Van Steenbergen, A.F. Vandevorst, 

je ontdekt ze er allemaal. Ook handtassen van Klaar 

Devillé en Annelies Timmermans maken deel uit van 

het aanbod. Toch vindt ongeveer tachtig procent van 

de collecties zijn oorsprong in Italië. De grootste troef 

van De Ruyte blijft Roberto Del Carlo, meer bepaald 

omdat Sam mee de collecties vormgeeft. “Roberto Del 

Carlo is bijzonder, honderd procent ons ding,” zegt 

Leen op haast ontroerende toon. “Daarnaast zijn o.a. 

Hogan, Tod’s, AGL, Robert Clergerie & Fratelli Rossetti 

merken waarin we geloven. Elke collectie wordt met 

dezelfde visie beoordeeld: uitzicht en pasvorm. Er is 

een ruim aanbod in een breed prijzengamma.”

Ontwerpen voor Roberto Del Carlo

Italië is het land van de schoenen. En van de mode 

tout court. Als je dan bij één van de belangrijkste 

schoenenmerken aan de slag mag, ben je geslaagd. 

Sam Reychler werkt sinds 2009 als designer voor 

Roberto Del Carlo. Amper twintig was hij toen hij 

contact zocht met de Italiaanse firma. Hij had net 

zijn eerste jaar schoenenontwerp afgerond aan de 

Academie voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas. “Ik 

kreeg de kans om drie jaar lang enkele maanden de 

productie in de fabriek in Lucca te volgen. Een droom. 

Nergens vind je betere vakmensen dan in Italië.” 

Drie jaar later maakte Sam definitief deel uit van het 

ontwerpersteam. Inmiddels is Italië zijn tweede thuis. 

Terwijl we praten, toont hij ons een complex ontwerp 

van een ingewerkte hak. Zijn voorkeur gaat uit naar 

het vormgeven van vrouwenschoenen. “Ik kan er veel 

beter mijn creativiteit in kwijt dan in mannenschoenen.”

Dat Sam fraaie ontwerpen maakt, is ook het buitenland 

opgevallen. Regelmatig krijgt De Ruyte Spaanse, 

Portugese en Italiaanse fabrikanten over de vloer die 

zich laten inspireren voor hun volgende collecties. 

Meteen de ultieme bevestiging van de status die De 

Ruyte na al die jaren verworven heeft.

 “Schoenen zijn niet zomaar de finishing 
touch: ze bepalen het silhouet”

“De belijning, de leest, het 
leder op zich: het moet liefde 
zijn op het eerste gezicht.”

OP AMBACHTELIJKE LEEST GESCHOEID

DE RUYTE

Leen De Ruyte en haar zoon Sam Reychler weten als geen ander wat vakmanschap inhoudt. Zij is 

al meer dan veertig jaar kind aan huis op de grootste modebeurzen, hij ontwerpt schoenen voor 

het gerenommeerde merk Roberto Del Carlo. Samen zijn ze het hart van schoenenspeciaalzaak 

De Ruyte in Belsele. “De eenvoud van het ontwerp, de ledersoort en de belijning bepalen de 

schoonheid van een schoen.”

“Een schoen moet 
uitstraling hebben 
zonder opzichtig te 
zijn.”

DRIES VAN NOTEN

SCHOENEN ROBERTO DEL CARLO, 

SJAAL MEMOIRE IMPRIMEE & PORTEFEUILLE MICHAEL VERHEYDEN

SCHOENEN  MARSÈLL 

DRIES VAN NOTEN

HIPPE EXCLUSIEVE SNEAKER

De Ruyte

Belseledorp 50

9111 Belsele

+32 3 772 55 82

www.deruyte.be

Opendeurweekend met nieuw

seizoen op 3, 4, 5 & 6 maart

maandag - vrijdag 10:00 - 18:30

zaterdag 10:00 - 18:00

zondag 6 maart 11:00 - 17:00

Tijdens de maanden maart, april, mei is 

de winkel elke donderdagavond open 

tot 20u.



Broers & Brillen werd twee jaar geleden gevormd 

door Jan en Frederik Verschelden. Twee broers 

met een passie voor brillen. Aardig van de tongriem 

gesneden ook, joviaal van aard. Dat merk je meteen 

als je de winkel betreedt. De zaak gaat gehuld in een 

aanstekelijk enthousiasme. Bij onze aankomst zijn de 

broers nog aan het werk. We moeten even wachten 

en zijn meteen getuige van de klantgerichte aanpak 

die deze opticien op korte tijd zo succesvol heeft 

gemaakt. Een oudere dame wordt met veel aandacht 

geholpen. Het voelt allemaal erg gemoedelijk aan. 

Frederik en Jan ontfermen zich over je zonder zich 

aan je op te dringen. “Ons enthousiasme is inderdaad 

onze grootste drijfveer,” verzekert Jan ons als we 

even later om de tafel zitten. “Frederik en ik zijn al 

heel lang aan het werk in de sector. Het idee om een 

eigen zaak te starten bestond al een tijdje toen we in 

2014 eindelijk de stap zetten. Belsele bleek perfect 

als locatie. Het is een mooi dorp met een positieve 

ingesteldheid en een middenstand die resoluut voor 

kwaliteit kiest. In een dergelijke omgeving konden 

ook wij onze passie kwijt. Wij zijn perfect ingespeeld 

op elkaar. Broers & Brillen is de expressie van onze 

gedrevenheid en liefde voor de stiel.”

Neutraliteit bewaren

Broers & Brillen kadert in een aangename, huiselijke 

sfeer. “Toen we begonnen, wilden we vooral een 

toegankelijke winkel creëren die een zekere 

charme uitstraalt,” legt Frederik uit. Die charmante 

toegankelijkheid weerspiegelt zich in een heel open 

benadering van de bezoeker. “We nemen bewust de 

tijd om ons te verplaatsen in het hoofd van de klant. Je 

moet mensen adviseren, geen keuzes opdringen. Als 

opticien heb je zelf een bepaalde smaak die je koers 

bepaalt. Die projecteer je op de mensen die je voor je 

krijgt, maar je mag nooit je neutraliteit verliezen.” “Een 

bril moet in de eerste plaats mooi op de neus zitten 

en zich perfect om de oren sluiten,” valt Jan zijn broer 

bij. “Pas als aan die basisvoorwaarden is voldaan, kan 

je ook het esthetisch aspect beoordelen.” 

Service is een gelaagd begrip. Heel wat aandacht 

gaat ook uit naar de technische ondersteuning. 

Broers & Brillen wilde van bij het begin all the way 

gaan. Opvallend is een toestel dat de oogdruk 

opmeet. Al willen de broers zich in geen geval 

profileren als aspirant-oogartsen. Wat het toestel 

doet, is de ogen screenen. Merken Jan en Frederik 

een probleem, dan verwijzen ze de klant adequaat 

door naar een specialist. Daarnaast beschikt Broers 

& Brillen over zeldzame laserapparatuur die titanium 

en zelfs zilveren en gouden brillen kan herstellen. “In 

zulke toestellen hebben we moeten investeren. Dat 

is een keuze die je maakt. Maar we wilden ver gaan 

om mensen te helpen. Sommige investeringen haal je 

er nooit uit. Wij vonden dat we het aan onze service 

verplicht waren.”

Broers & Brillen beschikt ook over een eigen Lapperre 

hoorcentrum waar je op afspraak terecht kan voor een 

gehoormeting. Tijdens de openingsuren kan je wel 

altijd binnenspringen voor een onderhoud, batterijen 

en bijhorigheden. 

Merken met een verhaal

Jan en Frederik selecteren zelf zorgvuldig wat er in 

de winkel komt. Alleen merken die de broers raken 

maken een kans. Toch zorgen ze er voor dat aan 

elke smaak en elk budget voldaan wordt. Bij Broers 

& Brillen pronkt Garrett Leight trots in de toogbank, 

maar net zo goed keer je tevreden terug met een 

originele Ray-Ban. Ook voor mensen met een sterk 

karakter die wel eens buiten de lijntjes durven te 

kleuren, is er een assortiment aanwezig. “Natuurlijk 

gaat elke keuze door een estheticafilter. Maar smaken 

verschillen. Er moet iets zijn voor iedereen,” drukt Jan 

ons op het hart.

Het hoeft geen betoog dat er collecties zijn waar de 

broers terecht mee uitpakken. Anne & Valentin wordt 

met de hand vervaardigd uit specifieke materialen in 

de Franse Jurastreek. Mykita staat voor Duitse brillen 

uit veerstaal die in hartje Berlijn gemaakt worden in 

de oude gebouwen van pennenfabrikant Pelikan. 

Extra speciaal zijn de door een gerenommeerde 

Duitse fabrikant ontworpen brillen uit buffelhoorn, 

waarbij enkel het materiaal wordt gebruikt van de 

Indische waterbuffel die een natuurlijke dood is 

gestorven. Voor Broers & Brillen werd een eigen 

collectie gecreëerd. “Die mikt op mensen die echt 

geïnteresseerd zijn in hoogwaardige materialen 

met een heel geraffineerde afwerking,” geven 

Jan en Frederik met enige rechtmatige trots aan. 

Vakmanschap. Het is de ultieme garantie van Broers 

& Brillen.

“Wat wij doen, is geënt op enthousiasme”

“We nemen bewust de tijd 
om ons te verplaatsen in het 
hoofd van de klant. Je moet 
mensen adviseren, geen 
keuzes opdringen.”

“Wat er in het atelier 
gebeurt, soms tot laat na 
de uren, bepaalt mee de 
service.”

BOETIEK OPTIEK

BROERS & BRILLEN

Hoe één vraag een stortvloed aan woorden ontlokt, doortrokken van passie 

en engagement. We ontdekten het bij Broers & Brillen, een zaak die alleen 

kwaliteit voor ogen heeft. En dat mag u in het geval van een optiekzaak 

natuurlijk letterlijk nemen. 

Broers & Brillen

Belseledorp 115

9111 Belsele

+32 3 689 60 30

www.broersenbrillen.be

info@broersenbrillen.be

Open op zondag 6 maart

maandag - vrijdag

09u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00

donderdag op afspraak en 13u30 - 20u00

zaterdag 09u00 - 17u00 doorlopend



Op het moment dat we Marie treffen, is de 

interieurinrichting van Marie M in volle gang. 

Zaagbanken, schuurmachines, mannen in werkplunje. 

“Toegegeven, de plek heeft wat weg van een 

schrijnwerkerij momenteel,” grijnst ze. Ze maalt er 

niet om. Voorbij het opstuivend stof zijn de contouren 

zichtbaar van wat straks een stijlvolle lingerieboetiek 

wordt met een zorgvuldige selectie kwaliteitslabels. 

Marie M moet een trefpunt worden voor liefhebbers 

van fijne stoffen en mooie materialen, ver weg van de 

drukte. “Mensen hoeven niet altijd naar Antwerpen 

en Gent te trekken voor smaakvolle kledij. Belsele 

ademt rust uit en heeft heel wat leuke winkels. Het is 

toegankelijker dan de stad.”

Zwak voor mode

Marie Martens is zesentwintig, openhartig en 

gedreven, zonder onbevangen te zijn. Ze weet perfect 

waar ze naartoe wil. Ondernemen zit in de genen. 

Haar vader bouwde een succesvolle zaak uit in de 

autosector. Zelf overwoog Marie eerst een carrière in 

vastgoed, maar uiteindelijk was het de mode die haar 

echt raakte. “Kledij is altijd een onderdeel geweest 

van wie ik ben. Ik heb er een zwak voor. Net zoals ik 

graag mensen rond me heb. Die twee samenbrengen 

in een eigen winkel was een idee dat al even aan het 

rijpen was,” vertelt ze.

Marie werkte eerst in een schoenenwinkel om daarna 

9 maand in een lingeriezaak de kneepjes van het vak 

te leren. Haar ambitie reikt verder dan een doorsnee 

winkel openen waar je snel even binnenwipt om je 

borsten en billen te laten insnoeren met eender wat. 

Bij Marie M neem je de tijd om je te laten begeleiden in 

de zoektocht naar een kledingstuk dat zich minutieus 

om je lichaam sluit.

Vertrouwensband creëren

Lingerie is meer dan een verleider. Ze ondersteunt 

de vrouw. Niet alleen letterlijk, ook mentaal. “Vrouwen 

bloeien open als ze zich goed in hun vel voelen. 

Lingerie die goed zit én mooi staat, kan die bevrijdende 

functie hebben. Heel veel vrouwen zijn onzeker 

over hun lichaam, ze twijfelen. Dat maakt het er niet 

makkelijker op om passend ondergoed te vinden. Ik 

wil elke vrouw de kans bieden om iets te dragen dat 

niet alleen haar vrouwelijkheid accentueert maar ook 

het hoofd vrijmaakt,” benadrukt Marie.

Persoonlijke begeleiding vormt de basis. Uiteindelijk 

komt het erop neer dat je met je service een bepaalde 

leemte opvult. Zelf kan Marie genieten als ze in een 

winkel in de watten gelegd wordt. Als een verkoopster 

meer is dan iemand die louter haar inkomstencijfer 

de hoogte in probeert te duwen. Iemand die je op je 

gemak stelt en met je meedenkt. Die je stuurt in je 

aankoop zonder je het gevoel te geven dat je móét 

kopen. “In het pashokje van een lingeriezaak geef je 

een stukje intimiteit prijs. Dan is het belangrijk dat er 

vertrouwen is. Voor mij draait verkopen niet om omzet 

maken, wel om mensen laten delen in je passie en ze 

ermee verder te helpen.”

Pasvorm als essentie

Terwijl Marie vertelt, staart een setje van Lise Charmel 

ons steels aan. Het is één van de merken die Marie M 

straks zal presenteren: een product dat qua pasvorm, 

materiaalkeuze en vormgeving naar perfectie streeft. 

“Sommige lingeriezaken hangen vast aan bepaalde 

merken. Zelf selecteer ik graag op buikgevoel. Ik 

breng graag iets nieuws, jongs en modieus. Alleen 

de labels die mij raken, krijgen een plaats in de 

winkel,” benadrukt Marie. Ze blijft constant op zoek 

naar nieuwe dingen. In magazines, op het internet en 

op speciale events in Parijs en Antwerpen vindt ze 

heel wat inspiratie. Ook wat nachtkledij en badmode 

betreft. Want laat ons niet vergeten dat het aanbod 

van Marie M verder reikt dan alleen maar lingerie. 

Marie is ervan overtuigd dat de toekomst van lingerie 

voorbij het internet ligt. “Bij Lingerie draait alles om 

de pasvorm en het gevoel. Die vind je niet op het 

web.” Toch beseft de jonge onderneemster ook dat 

er als starter nog veel te leren en ontdekken valt. Alle 

feedback is welkom. “Inspraak van je cliënteel laat 

je toe om beter te worden. Houden de mensen van 

je aanpak? Vinden ze hun gading in de collecties? 

Uiteindelijk is het een wisselwerking: je laat je leiden 

door wat je zelf mooi vindt, maar baseert je zoektocht 

ook op wat er leeft bij je klanten.”

“De juiste lingerie kan het zelfvertrouwen 
van vrouwen versterken”

“Vrouwen bloeien open 
als ze zich goed in hun vel 
voelen. Lingerie die goed 
zit én mooi staat kan die 
bevrijdende functie hebben.”

“Lingerie mag frivool en 
sensueel zijn, maar de 
draagbaarheid bepaalt alles.”

SENSUEEL CHIQUE

MARIE·M

Mooie lingerie lauwert de vrouw in al haar sensualiteit. Toch is het vinden van een setje dat even 

frivool als draagbaar is geen sinecure. In haar pas geopende boetiek Marie M geeft Marie Martens 

haar passie voor mode vrij spel om vrouwen te helpen in hun zoektocht naar de perfecte beha en 

slip. “Goede lingerie moet je lichaam zachtjes omhelzen.”

Marie • M

Belseledorp 47b

9111 Belsele 

+32 3 344 64 02

www.lingeriemarie-m.be

Opendeurweekend met nieuw

seizoen op 3, 4, 5 & 6 maart

Dinsdag - Zaterdag

10:00 - 18:00

Tijdens de maanden maart, april en mei 

is de winkel donderdag open tot 20.00u



Even wrijf je je in de ogen als je het onmetelijke domein 

van De Amarant nadert. Het lijkt wel alsof de echte 

wereld zich ontsluit eens je de oprijlaan opdraait. 

Alsof je een parallel universum binnenwandelt waar 

de natuur elke beslommering verdringt. In de haast 

poëtische rust van deze omgeving begroet Els Deprez 

ons hartelijk. Haar glimlach charmeert meteen. Straks 

zit ze dertig jaar in het vak. Geen bloem die nog niet 

door haar vingers ritste. Als kind was de tuin haar 

habitat. Boeketjes maken, sneeuwklokjes uitgraven 

en in potjes zetten, bloemen verwerken en decoreren. 

Ze leerde het van haar moeder en grootmoeder die 

allebei eindeloos bezig waren met bloemen. “Thuis 

gebruikten we bloemen zelfs om salades te versieren. 

In sla en komkommer strooiden we bijvoorbeeld de 

blauwe bloemetjes van bernagie of miniviooltjes,” is 

Els openhartig. Bloemen zijn de rode draad in haar 

leven. Ze heeft het geluk gehad van haar hobby haar 

beroep te maken. Vijfentwintig jaar lang baatte ze De 

Amarant uit in Wilrijk. Drie jaar geleden verhuisde ze 

de zaak naar haar woonst in Belsele. Een landhuis 

met kasteelachtige proporties dat vroeger aan het 

bisschoppelijk domein toebehoorde. Net voorbij de 

linkerzijgevel bevindt zich Els’ atelier: het kloppend 

hart van De Amarant.

Plek om te onthaasten

De Amarant is geen traditionele bloemenwinkel. Er 

zijn bijvoorbeeld geen openingsuren. Els verricht haar 

werk in eigen tijd en ruimte. Er zomaar binnenvallen, 

graaien in het aanbod en weer doorgaan, kan niet. 

Wel is het de bedoeling dat je je wensen doormailt 

of -belt. Langsgaan kan altijd, maar dan op afspraak. 

“Ik creëer mijn stukken op aanvraag. Het is een 

andere aanpak. Noem het gerust exclusiever, maar 

in feite draait het erom mensen veel persoonlijker te 

kunnen helpen. Als florist ben je verplicht de woon- 

en werkomgeving van iemand mooier te maken. Dan 

helpt het als je het verhaal van die persoon kent,” 

verklaart ze het concept nader.

Heel wat klanten komen uit de bedrijfswereld. De 

zakelijke markt wil vooral snel bediend worden. Zo 

is er een webshop waar klanten online een boeket 

kunnen kiezen en op een gewenst tijdstip laten 

leveren. De webshop is een logische evolutie in een 

tijd waarin alles en iedereen je voorbijsnelt. Een schril 

contrast met het atelier van Els. Daar aanschouw je 

de echte beleving rond bloemen. Ze geeft er ook 

regelmatig workshops. Het is een plek die je onttrekt 

aan de snelheid en hectiek van elke dag. “Mensen 

komen hier tot rust,” zegt ze. “Ze zijn creatief bezig 

met anderen. Het is geweldig om te zien hoe 

verschillende personen met dezelfde bloemen aan 

de slag gaan en toch telkens heel andere boeketten 

samenstellen.” 

Gehecht aan kunst

Els heeft een bijzondere band met de kunstwereld. 

Die interesse mondde al verschillende keren uit 

in samenwerkingen met kunstenaars. Het eerste 

weekend van maart opent ze de deuren voor een 

expo met Mark Dedrie, een animalier die bronzen 

beelden van dieren vervaardigt. Ze toont een steenuil, 

een minimalistisch kunststuk gemaakt met de verloren 

wastechniek. Aan de muur hangt een schilderij van 

Guy Van den Bulcke, inmiddels een goede vriend. 

“Het is mooi om kunst bij je bloemen te betrekken. 

Kunst laat je toe op zoek te gaan naar die extra laag 

binnen een groter geheel. Ik creëer bloemstukken 

voor mensen die echt aandacht hebben voor hun 

interieur. In dat opzicht gaan bloemen en kunst hand 

in hand. Beide zeggen iets over wie je bent,” licht ze 

toe. 

Bloemen en kunst zijn nog op een andere manier met 

elkaar verbonden. Net zoals Els zijn ook kunstenaars 

constant met hun handen bezig. Ze werken vaak 

alleen, kleinschalig, zonder veel publiciteit. “In 

Florissante kunst.

“Als florist ben je verplicht 
de woon- en werkomgeving 
van iemand mooier te 
maken. Dan helpt het als je 
het verhaal van die persoon 
kent.”

BLOOMING BUSINESS

DE AMARANT

Els Deprez vindt op een bijzondere manier gemoedsrust in bloemen. De kunst van 

het bloemschikken beheerst ze tot in de perfectie. En dat heeft alles te maken met de 

ruimhartigheid waarmee ze haar stiel opvat. “Het is verwonderlijk hoe uit een nietig 

zaadje zoiets moois kan ontstaan.”

deze tijden kan je het commerciële aspect van je 

onderneming niet meer wegdenken. Maar je moet er 

tijd voor vrijmaken. En dat terwijl je eigenlijk gewoon 

je ding wil doen. Toch is er zodanig veel aanbod dat 

je niet meer zonder enige vorm van reclame kan.” 

De Amarant moet het vooral hebben van mond-aan-

mondreclame. Net die ongedwongenheid maakt Els’ 

werk zo bijzonder.

Selecteren met inzicht

Het atelier toont een amalgaam aan potten, vazen en 

glaswerk. Allemaal met de hand gemaakt. Waardevolle, 

tijdloze producten. Els laat ons rood aardewerk zien 

uit Marokko met een typische korrelige structuur. Ze 

gaat met ons door een collectie van Henry Dean. 

Terracotta d’Arte zijn grote terracottapotten voor op 

het terras. “Ik leg graag de nadruk op de authenticiteit 

van een product. Geen enkele vaas hier is dezelfde. 

Er zit veel meer diepgang in een handgemaakt 

stuk. Het maakt je interieur zoveel expressiever en 

persoonlijker.” 

Hetzelfde geldt voor de bloemen. Els is altijd op zoek 

naar de exclusievere variëteiten. Ze onderscheidt 

zich in aanbod en kwaliteit van de gewone tuincentra 

en supermarkten. “Inspiratie vind ik op beurzen, in 

vakbladen, de mode, actualiteit en seizoenen. Elk 

seizoen heeft speciale bloemen. In maart en april 

zijn er bijvoorbeeld fantastische tulpen met een 

gekartelde rand en meerdere kleuren in één bloem.”

Soms kan één speciale bloem een heel ander cachet 

geven aan een boeket. Bloemen moeten dus juist 

gebruikt worden. “Neutraliteit is het codewoord. Ik 

zorg er altijd voor dat de bloemen op zichzelf tot hun 

recht komen.” Ongekunsteldheid. Dat is de kunst.

“Er zit veel meer diepgang 
in een handgemaakt stuk. 
Het maakt je interieur zoveel 
expressiever en persoonlijker.”

De Amarant

Belseledorp 108

9111 Belsele

+32 477 28 41 24

www.deamarant.be

Op afspraak of goed geluk

Sfeerdagen: 

vrijdag 4, zaterdag 5 & zondag 6 maart

11:00 - 18:00



In 1998 opende Leen De Ruyte op vraag van haar 

klanten een speciaalzaak voor kinderschoenen. De 

Ruyte Kids bleek een immens succes. Zo’n succes 

dat een verhuis van een kleiner hoekpand naar 

een grotere locatie recht tegenover de winkel voor 

volwassenen zich opdrong. Vanaf 2010 bevindt zich 

daar een splinternieuwe De Ruyte Kids. Van klassieke 

jongensschoenen in cognackleur tot trendy sneakers, 

speciale kousen van Falke en Les Collégien en 

kindvriendelijke accessoires. Het aanbod is er 

helemaal anders dan wat je normaal vindt. Pépé, Ocra, 

Zecchino d’Oro, Momino, La Rondinella. De Ruyte 

Kids focust op merken en collecties die vernieuwend 

en gedurfd zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar 

de kwaliteit en pasvorm van een schoen. “De kleine 

details in de afwerking bepalen de originaliteit. Ook 

een kindervoet verdient stijl,” merkt Elise Ost op. Elise 

is de vriendin van Sam Reychler, de zoon van Leen 

De Ruyte, en vervuld van dezelfde vastberadenheid. 

Bij De Ruyte Kids reken je op haar advies.

“Klanten appreciëren het als je hen niet zomaar een 

gek paar schoenen probeert aan te smeren. Het 

comfort is allesbepalend. Past een mooie schoen niet 

helemaal om de voet dan is het mijn taak om verder 

te denken,” zegt Elise. Een aanvallige blos tekent haar 

frêle gezicht. 

Dat kinderen van haar en haar aanpak houden, is 

geen verrassing. “Kinderen passen niet graag. Ze 

willen eigenlijk gewoon spelen, niet tot vervelens 

toe schoenen moeten aan- en uitdoen. Dat besef ik. 

Ik probeer jonge mensen steevast op een luchtige 

manier te benaderen.” 

Die zorgzaamheid weerspiegelt zich in verschillende 

initiatieven naar kinderen toe. “Kinderen zijn nog niet 

Kindvriendelijk ten voeten uit.

“De Ruyte Kids focust op 
merken en collecties die 
vernieuwend en gedurfd zijn”

WIE HET SCHOENTJE PAST

DE RUYTE KIDS

Schoenenwinkel De Ruyte gaat groots om met de allerkleinsten. Dat bewijst De Ruyte 

Kids in een apart pand recht tegenover het vlaggenschip. Elise Ost spitst er zich toe op 

kinderschoenen met een niet-alledaagse insteek.

altijd in staat om zelf hun veters dicht te doen. Dan 

ontvangen ze van ons een ‘veterdiploma’, wat hen 

ertoe aanzet om die vingerbewegingen te leren. 

Komen ze de volgende keer in de winkel, dan tonen 

ze ons wat ze opgestoken hebben. Het is vermakelijk 

om te zien hoe enthousiast kinderen met zo’n 

initiatief omgaan.” Deze formule past volledig in het 

grotere concept van De Ruyte, die bekend staat om 

zijn afgemeten inzicht in wat de klant wil. Wie er het 

schoentje past, keert op zijn minst met een glimlach 

op zak weer huiswaarts.

BABYSLOFJES VAN BOBUX SOKKEN VAN COLLEGIEN

SCHOENEN MOMINO, OCRA, POM D’API

De Ruyte Kids

Belseledorp 45

9111 Belsele

+32 3 772 55 82

www.deruyte.be

Opendeurweekend met nieuw

seizoen op 3, 4, 5 & 6 maart

maandag - vrijdag 10:00 - 18:30

zaterdag 10:00 - 18:00

zondag 6 maart 11:00 - 17:00

Tijdens de maanden maart, april, mei is 

de winkel elke donderdagavond open 

tot 20u.



Waarom doen we wat we doen en zijn we wie we 

zijn? Het zijn de existentiële vragen die iedereen zich 

wel eens stelt. Het zijn in ieder geval de essentiële 

vragen die bedrijven zich zouden moeten stellen. 

Dimitri Desender en David De Coninck richtten 

in 2013 Maneuver op, een creatieve eenheid die 

ondernemingen helpt bij hun identiteitsbepaling 

en communicatie. Wat is je verhaal? Dat is de vraag 

die opspeelt. Kort gesteld ontwikkelt Maneuver 

logo’s, huisstijlen en websites, al zijn dat slechts de 

eindresultaten van een belangrijk denkproces. Het 

ontwerpbureau laat bedrijven stilstaan bij de essentie 

van hun bestaan. Wij spraken met de vorsers van 

dienst.

Ambachtelijk digitaal

Maneuver laat zich niet zomaar ‘strategisch 

ontwerpbureau’ noemen. Die strategie is de basis 

van het werk. Dimitri en David zetten hun klanten 

ertoe aan om bewust na te denken over de weg 

die ze willen inslaan. “De strategie achter een merk, 

bedrijf of winkel bepaalt mee het succes ervan,” 

verdedigt Dimitri de missie van Maneuver. “Zonder 

een waardevol verhaal kom je er niet. Succesvolle 

merken zijn merken die een gevoel van verwantschap 

creëren met het beoogde publiek. Het gaat om 

gevoel, emotie, verbondenheid. Daarom beginnen 

wij niet zomaar een logo te tekenen of een website 

te bouwen. De waaromvraag is cruciaal. Het heeft 

weinig zin om iets uit te werken als je klant eigenlijk 

zelf niet echt weet waar hij naartoe wil. Wij helpen 

hierbij en begeleiden de keuzes voor de toekomst.” 

“Toen we pas begonnen, hadden we de neiging om 

alles te doen wat mensen ons vroegen. Als je dat te 

lang volhoudt, krijg je het gevoel dat je gewoon aan 

het decoreren bent. Daar wordt je zelf niet gelukkiger 

van én het helpt je klanten niet vooruit,” springt David 

bij. 

De inspanning vooraf is de belangrijkste. Logo’s 

schetsen, wireframes tekenen: Dimitri en David 

experimenteren eerst met pen en papier. Het 

voortraject helpt hen om een richting te bepalen. 

“Met de hand ben je veel vrijer, denk je sneller. Je 

kan schrappen, overschouwen, terugkeren en weer 

verdergaan,” verduidelijkt Dimitri. 

Op die manier doorloopt Maneuver bij elk project 

eenzelfde traject. Toch is elk ontwerp anders. “Wij 

trekken geen concepten uit een ladenkast om ze te 

hergebruiken. Elk verhaal is immers uniek. We gaan 

altijd uit van verschillende brainstorms om ideeën te 

genereren waarmee we aan de slag kunnen. Vaak zijn 

dat interne sessies, maar regelmatig vragen we ook 

de klant om erbij aanwezig te zijn.” zegt David. Eens 

de richting bepaald is, creëert Maneuver een visuele 

stijl die past bij het beeld van de onderneming. Vanaf 

dat moment zijn de communicatiemogelijkheden 

eindeloos. Vanuit een geïntegreerde aanpak mikt 

Maneuver het verhaal op het doelpubliek.

Dimitri en David werkten al jaren samen op 

projectbasis toen ze besloten onder één naam verder 

te gaan. Eerstgenoemde is meubelontwerper en 

interieurvormgever van opleiding maar specialiseerde 

zich richting grafisch ontwerp. Zijn bondgenoot is 

technischer van aard. Als programmeur smeedt hij 

de vliedende gedachten van Maneuver om tot code. 

“Ons werk is complementair, we worden er samen 

sterker van, dus waarom niet?” Dachten ze. Soms 

moet je durven springen. En dus landde Maneuver. 

Hun basiskamp is in de Nylønfabrik in Sint-Niklaas, 

een creatieve hotspot waar onder andere architecten, 

binnenhuisarchitecten, fotografen en diverse andere 

kunstenaars kind aan huis zijn. “In de Nylonfabrik is 

een soort synergie werkzaam tussen verschillende 

vakmensen. Er komt ook veel volk over de vloer. We 

helpen elkaar waar nodig, wisselen ideeën uit en 

werken samen aan projecten,” verduidelijkt Dimitri.

Elite-eenheid

Maneuver wil in de toekomst een soort van elite-

eenheid vormen. “We zijn sinds vorig jaar met z’n 

 “Je moet mensen laten nadenken over hun   
eigen verhaal.”

“De waaromvraag is cruciaal. 
Het heeft weinig zin om een 
logo te boetseren of een website 
te bouwen als je klant eigenlijk 
zelf niet echt weet waar hij 
naartoe wil.”

“Maneuver moet een soort 
Zwitsers zakmes worden 
voor bedrijven die nadenken 
over hun visuele identiteit en 
communicatie. Je plooit het 
open en er komen verschillende 
opties bovendrijven. Elk mes 
snijdt op zijn manier het verhaal 
aan.”

ONTWAPENENDE ONTWERPEN

MANEUVER

Ze helpen bedrijven en mensen om zich beter te profileren, met de bedoeling krachtige merken te 

creëren. Voor de manschappen van Strategisch Ontwerpbureau Maneuver zijn ‘website’, ‘logo’ en 

‘huisstijl’ begrippen binnen een groter geheel. “Pas als je weet waarom je iets doet, ben je op weg 

om succesvol te zijn.”

drieën. Met Valeriya is er nu ook een vrouw in ons 

midden: de ontbrekende schakel. Zij heeft een andere 

kijk op de zaken en duwt ons in richtingen die we zelf 

niet zien,” zegt David. Maneuver heeft niet als doel 

zomaar te groeien in aantal, wel in kwaliteit. Ze willen 

mensen samenbrengen, elk met hun expertise om 

op die manier een geweldige service te leveren. PR, 

copywriting, fotografie: ze maken allemaal deel uit van 

het merkverhaal. “Maneuver moet iets als een Zwitsers 

zakmes worden voor bedrijven die nadenken over 

hun visuele identiteit en communicatie. Je plooit het 

open en er komen verschillende opties bovendrijven. 

Elk mes snijdt op zijn manier het verhaal aan. Mooie 

dingen verwezenlijken met een compact team, daar 

willen we naartoe. Als we voelen dat hier iemand 

binnen past en wil meebouwen aan ons verhaal en 

het verhaal van onze klanten, kunnen we nadenken 

om een extra man aan boord te nemen.”

Maneuver

Nylønfabrik

Lindenstraat 90B

9100 Sint-Niklaas

+32 474 47 33 40

www.maneuver.be

mayday@maneuver.be

Enkel op afspraak.
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Alle winkels verwelkomen u graag tijdens het 

opendeurweekend van donderdag 3 tot en met zondag 

6 maart. De specifieke openingsuren per winkel vindt u 

terug in dit magazine.


