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In het historisch decor van
een oude nylonkousenfabriek
in Sint-Niklaas opende in
2013 de Nylønfabrik, een
unieke belevingsplaats waar
leven en werken worden
gecombineerd. Licht en
openheid, vloeiende lijnen
en industriële ruimtes komen
er samen in een prachtige
architectuur.

Vandaag is de Nylønfabrik
meer dan een woning,
enkele bureaus en een
koffiemachine. Het is een
omgeving waar creatieve
mensen uit verschillende
sectoren elkaar
ontmoeten, inspireren
en samenwerken. In dit
magazine bieden we u
een blik op de fabrik en de
mensen erachter.

KOVE
Interieurarchitecten
Spel van contrast en dynamiek

Vanuit welk perspectief je de Nylønfabrik ook bekijkt, het
lijnenspel en de openheid intensifiëren de visuele rijkdom van
het gebouw. Het is de signatuur van Koenraad Ruys, meester in
het harmoniseren van ruimtes, vormen en vlakken. De compositie
klopt. Ook als het gaat om kleuren en materialen, die zich
aftekenen in een uitgebalanceerd concept. Die receptuur is van
de hand van Veerle Geysel, kleurconsulente met een grote liefde
voor sfeerschepping en styling. De warme, minimalistische toon
van de Nylønfabrik is karakteristiek voor het werk van Kove
Interieurarchitecten. Veerle en Koenraad houden ervan met
fijnzinnige ingrepen de stijl van een gebouw te versterken. Contrast,
tactiliteit en dynamiek zijn sleutelbegrippen in hun vormentaal.
Het resultaat zijn interieurs met persoonlijkheid die zich schijnbaar
hebben aangepast aan het verstrijken van de tijd.
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KOENRAAD RUYS
interieurarchitect

VEERLE GYSEL
kleuradvies en styling

ANIK EGGERMONT
bernice

DIMITRI DESENDER
wing commander

NINA OJOMO
web developer

DAVID DE CONINCK
web developer

VALERIYA BORISOVA
grafisch ontwerper

SOFIE DEMON
architect

KRIS DRIEGHE
architect
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INLEIDING

HOLARCHITECTEN

Wie, wat en waarom. Een inleiding. Voor de vorm.

Architectuur van binnen naar buiten. En omgekeerd. Holarchitecten over het
verloop van het ontwerpproces en de eerbied voor natuurlijke materialen.
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44

SAMENWERKEN, HOE WERKT DAT?

BERNICE

In beeld. De geheime en minder geheime plekjes binnen de Nylønfabrik
waar de bewoners, bewonderaars en bezoekers hun magie uitwerken.

Kunstwerken van pas ontloken en al gerijpt talent toegankelijk maken voor
iedereen. Het is de missie van Anik Eggermont die met Bernice kunsthuur op
maat aanbiedt.
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KOVE INTERIEURARCHITECTEN

EVENTARIS

Evenveel elkaars eega als collega. Koenraad Ruys en Veerle Gysel vormen
samen Kove Interieurarchitecten. Een verhaal over contrast en dynamiek.

In de Nylønfabrik passeren heel wat events die mensen bijeenbrengen.
Een terugblik op enkele fantastische initiatieven met het oog op de
toekomst.
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STRATEGISCH ONTWERPBUREAU MANEUVER
Twee knapen van net de dertig gepasseerd, bijgestaan door twee
getalenteerde dames. Samen creëren ze krachtige merkverhalen. Met
dank aan het betere grafisch geschut.
28

ONTSNAPPEN EN ONTSPANNEN
Wie zijn ze en wat doen ze buiten de sowieso al drukbezette uren? De
mensen achter de ondernemers.
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INLEIDING

De Nylønfabrik is een weefsel van creatieve
geesten begeesterd door vormgeving en
esthetiek. En ontstaan in de geest dat samen
koffie drinken niet verkeerd is. Zwart graag.

Is samenwerken een trend? Een tegenzet in een
tijd waarin alles almaar individualistischer dreigt
te worden? Weg uit het eigen hok, samen rond het
koffiezetapparaat. Op zoek naar nuance en relativering.
Naar vrijheid misschien.
Op het snijpunt van vormgeving, architectuur en
cultuur brengt de Nylønfabrik verschillende creatieve
profielen samen in één plaats, onder één noemer. Het
is een showroom, interieurbureau, architectenkantoor,
grafische conceptstudio, kunstgalerij en eventlocatie.
En eigenlijk veel meer dan dat. Wij werken samen, over
de grenzen van onze disciplines heen, en beïnvloeden
elkaar, bewust en onbewust.
Elk van ons heeft zijn ideeën, maar we laten ons ook
inspireren door die van de anderen. Zo stimuleren we
elkaar en tillen we onszelf naar een hoger niveau.
We vertrekken allemaal vanuit het esthetische,
vormgeving is onze eerste liefde. Maar wat we vooral
delen, zijn passie en enthousiasme. Het zijn die twee
recht evenredige grootheden die ons sterk maken en
verbinden.
Met dit magazine willen we u meer inzicht bieden in
wat er leeft binnen de Nylønfabrik. Neem het ter hand,
streel met uw vingers door onze verhalen en laat u
inspireren.
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SAMENWERKEN.
HOE WERKT DAT?

De Nylønfabrik is een plek van opportuniteiten. Voor
onszelf, maar ook voor wie op bezoek komt. Een blik
op de ruimtes waarin wij elkaar en iedereen graag
ontmoeten. →

NYLONFABRIK

Wij malen niet om een
idee meer of minder.
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Onze eettafel. Wat hier
gebeurt is interne keuken.

De zetelhoek op de eerste
verdieping. Stof tot gesprek.

→
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De vergadertafel.
Verzamelplaats van ideeën.

KOVE INTERIEURARCHITECTEN

20

21

KOVE

SPEL VAN CONTRAST
EN DYNAMIEK

“Een interieur moet geen spektakelstuk zijn, wel een
subtiel, leesbaar geheel dat zowel de persoonlijkheid
van het gebouw als die van de bewoner belichaamt.”
Aan het woord zijn Koenraad Ruys en Veerle Gysel,
bezielers van de Nylønfabrik en samen Kove
Interieurarchitecten. →

KOVE INTERIEURARCHITECTEN

ontwerp. Vergelijk het met schaken: de ene doet een zet, de
andere speelt erop in. Uiteindelijk is ons doel om tot een
ontwerp te komen waarvan zowel wij als de klant zeggen:
oké, dit is het, we zijn er.”
Jullie houden niet van opzichtige interieurs. Toch slagen
jullie erin om opvallend te zijn in jullie onopvallendheid?
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KOENRAAD: “Het klopt dat we steriele ruimtes of moeilijk
te lezen interieurs te allen tijde willen vermijden. We
houden absoluut niet van spektakelarchitectuur, wel van
een zekere gelaagdheid: glad en ruw, zwart en wit, zachte
en felle kleuren. Soms moet je twee keer kijken om de
verborgen details te zien. Maar net die subtiliteit wekt
verwondering op.”

Vanuit welk perspectief je de Nylønfabrik ook bekijkt,
het lijnenspel en de openheid intensifiëren de visuele
rijkdom van het gebouw. Het is de signatuur van
Koenraad Ruys, meester in het harmoniseren van
ruimtes, vormen en vlakken. De compositie klopt. Ook als
het gaat om kleuren en materialen, die zich aftekenen
in een uitgebalanceerd concept. Die receptuur is van de
hand van Veerle Gysel, gespecialiseerd in kleurstudie,
sfeerschepping en styling. De warme, minimalistische
toon van de Nylønfabrik is karakteristiek voor het werk
van Kove Interieurarchitecten. Veerle en Koenraad
houden ervan met fijnzinnige ingrepen de stijl van een
gebouw te versterken. Contrast, tactiliteit en dynamiek
zijn sleutelbegrippen in hun vormentaal. Het resultaat
zijn interieurs met persoonlijkheid die zich schijnbaar
hebben aangepast aan het verstrijken van de tijd.
Jullie gaan hand in hand door het leven en zijn ook
op professioneel vlak constant samen. In welke mate
bepaalt die verbondenheid jullie werk?
KOENRAAD RUYS: “Veerle en ik vormen al twintig jaar
een koppel en zijn elf jaar samen aan de slag. Doorheen
de tijd is er een heel intuïtieve rolverdeling ontstaan.
Alles wat met ruimtelijkheid, belijning en technische
oplossingen te maken heeft, is mijn specialiteit.
Sfeerschepping, kleuren en styling vallen in het mandje
van Veerle. Ik zet letterlijk de lijnen van een ontwerp uit,
terwijl zij het verfijnt.”
VEERLE GYSEL: “We zijn op elkaar ingespeeld en
pushen elkaar constant. Vaak starten we met de
belijning en volgt daaruit de materiaal- en kleurkeuze,
maar net zo goed bepalen materialen het verdere

VEERLE: “In feite is de basis van een ontwerp het
belangrijkste. De functionaliteit van een woning mag je
nooit uit het oog verliezen. Pas wanneer het fundament van
een ontwerp er ligt, voegen we die extra lagen toe: kleur,
kunst, meubilair. We houden van ontwerpen die mensen
samenbrengen, die de tand des tijds kunnen doorstaan en
mooier worden door te verouderen.”
Een gebouw wordt mooier door te verouderen. In welke
mate is die link met het verleden belangrijk voor jullie?
KOENRAAD: “Elk huis heeft een geschiedenis die je niet
zomaar mag wegmoffelen. Als interieurarchitect moet
je refereren aan wat er al staat. Je mag je niet zomaar
verzetten tegen wat er al is, maar moet het juist integreren
in een nieuw concept. Je kan het bestaande omringen met
nieuwe ideeën.”
VEERLE: “Wij werken het liefst met beperkingen, binnen
bepaalde lijnen. Wat wij veranderen is niet zozeer een
invulling als wel een aanvulling. Bij een renovatie vormt de
originele structuur van het gebouw altijd het vertrekpunt. →
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Je laat een oude woning in haar waarde door
authentieke elementen te vermengen met nieuwe. Ook
dat is gelaagdheid: de oneffenheden van vroeger laten
de ziel van een bouwwerk zien.”
Hoe zouden jullie de ideale klant omschrijven?
VEERLE: “Een klik met de klanten vinden we enorm
belangrijk. Het is altijd fijner werken als je een bepaalde
synergie merkt. Een huis herinrichten is gevoelens
overbrengen, en dat is niet vanzelfsprekend. Het is een
intiem gebeuren. Je verplaatst je in het leven van je
klanten en zoekt een balans tussen waar je zelf voor
staat en wat zij voor ogen hebben.”
KOENRAAD: “Je hebt heel veel persoonlijke informatie
nodig: wie zijn deze mensen, wat zijn hun interesses, hoe
willen ze leven? En ga zo maar door… De klik waarover
Veerle het heeft, helpt je om je werk te stroomlijnen.
Je gaat samen een traject aan, en soms moeten er nu
eenmaal moeilijke beslissingen genomen worden.”
Waar haal jullie de inspiratie vandaan om te blijven
innoveren?
KOENRAAD: “Een beetje van overal. De enige manier
om tot creativiteit te komen is door je open te stellen.
Wonen en werken bijvoorbeeld overlappen bij ons.
De privéruimtes in de Nylønfabrik worden ook als
kijkruimtes gebruikt. Ons werk is ons leven. Werken is
een art de vivre.”
VEERLE: “Museumbezoeken en schilderen met
olieverf zorgen ervoor dat ik continu met kleur bezig
ben. En verder zakken we graag af naar theater- of
dansvoorstellingen. We houden ook allebei van muziek,
cultuur en kunst. En humor! Humor is ongelooflijk
belangrijk, om je werk maar ook jezelf te kunnen
relativeren.”

contact
info@kove.be
www.kove.be
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MANEUVER

STRIJDERS IN DE
CREATIEVE VOORHOEDE

Verbeeldingskracht is hun voornaamste wapen, web en
print hun strijdtoneel. Met maneuver* willen Dimitri
Desender en David De Coninck bedrijven voortstuwen
door hun verhaal vorm te geven en te versterken. Een
doel dat de meest creatieve middelen heiligt. →

* maneuver een tactische zet om uw strategische positie binnen een competitieve
omgeving te versterken.
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De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor
creativiteit. Hoe slaag je erin om elk project opnieuw
inspirerend uit de hoek te komen?

De inspanning vooraf is de belangrijkste. Logo’s schetsen,
wireframes uittekenen, een bepaalde sfeer definiëren.
Dimitri Desender en David De Coninck doopten hun
creatieve bestemming niet zomaar maneuver, een grafisch
conceptstudio in de brede zin van het woord. Ze bedenken
een heel doordachte strategie om bedrijven efficiënt te
laten communiceren in een almaar veranderende wereld.
maneuver balanceert op de fijne lijn tussen een full service
communicatiebureau en een ontwerpbureau. Omdat het
geen evidentie is hun dienstverlening in twee termen
te vatten, geven we Wing Commander Dimitri en Field
Marshal David graag zelf het woord.

DIMITRI: “Toen we in 2013 startten met maneuver hadden
we allebei een vaste baan. Die gaven we op om te doen
waarin we geloofden. Daar is durf voor nodig, maar vooral
geloof in jezelf. Door ons te smijten voor onze passie, zijn
er deuren geopend, hebben we nieuwe ontdekkingen
gedaan en zijn we individueel maar ook als team sterker
geworden. We laten ons leiden door alles wat er op ons pad
komt. Creativiteit is ondefinieerbaar. Het gebeurt, maar je
moet hard werken om dat ene idee te vinden dat mensen
wegblaast.”
DAVID: “We willen niet vernieuwen om te vernieuwen.
Of creatief zijn omdat dat zogezegd van ons verwacht
wordt. We proberen de opdrachten gewoon vanuit diverse
perspectieven te bekijken. We zijn met vier mensen, zitten
samen rond de tafel en genereren ideeën. Die laten we
rusten zodat ze kunnen groeien. Wij zullen voorgaande
projecten nooit recycleren in nieuwe. Elke klant heeft zijn
verhaal, en daar gaan we mee aan de slag. Elk project start
met een wit blad.”

Leg eens uit: wie is of wat doet maneuver precies?

Hoe zouden jullie de ideale klant dan omschrijven?

DIMITRI DESENDER: “maneuver is een strategisch
ontwerpbureau dat ondernemers en bedrijven helpt bij de
ontwikkeling van een eigen identiteit. Door hun waarden
visueel te vertalen zorgen we ervoor dat ze herkenbaar
worden voor de buitenwereld. Wij ontwerpen een logo
en volledige huisstijl die we doortrekken in verschillende
vormen van communicatie: websites, verpakkingen,
webshops, folders, brochures, magazines… Noem maar
op. Zolang ze maar een doelgericht middel zijn om de
interactie met het publiek te vergroten.”

DIMITRI: “Wij werken op maat. Alles wat we doen, gebeurt
in functie van dat unieke verhaal dat je als klant aan ons
voorlegt. Wij houden van ondernemers die ons aansteken
door hun gedrevenheid. Zet iemand voor mij die zijn
ambacht met hart en ziel etaleert en ik ben verkocht.”

DAVID DE CONINCK: “In het jargon heet wat wij doen
‘branding’: we bekijken hoe we een bedrijf, merk of naam
anders kunnen positioneren in de markt, zodat mensen er
zich mee kunnen en willen identificeren.”

DAVID: “Wat Dimitri zegt, is inderdaad de essentie: pas
als mensen zelf geloven in wat ze doen, kunnen wij hun
verhaal geloofwaardig naar buiten brengen.”
Alles draait om ‘het verhaal’. Wat maakt die vertelling zo
belangrijk?
DIMITRI: “Mensen vinden een houvast in verhalen.
Sterke merken zijn merken die vertrekken vanuit een heel
consistente boodschap en uitstraling. Een succesvol merk
heeft tijd en aandacht nodig. Uiteindelijk zijn we allemaal
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op zoek naar vertrouwen. Vertrouwen in een bedrijf en
→ het succes ervan, in het verhaal dat je als organisatie
vertelt. Daarom zetten wij onze klanten er bewust toe
aan om na te denken over de weg die ze uit willen. Wie
ben je? Waarom doe je wat je doet? Welke oplossing
bied je voor welk probleem? Pas als je weet waarom je
iets doet, ben je op weg om succesvol te zijn.”
DAVID: “Wat kan ik daar aan toevoegen?”
Jullie zijn met vier. Om in legertermen te blijven: hoe
zien jullie die ‘bezetting’ de komende jaren evolueren?
DAVID: “In het verlengde van de Nylønfabrik willen wij
ons ontwikkelen tot een soort van elite-eenheid. Met
Valeryia en Nina zijn er sinds kort ook twee vrouwen
in ons midden: ze hebben andere ideeën, brengen een
nieuwe schwung in ons bedrijf. maneuver heeft niet de
bedoeling om te groeien in aantal, wel in kwaliteit. We
werken regelmatig samen met freelancers: mensen die
leven voor wat ze doen, en daarom net heel goed zijn in
hun job. Die profielen willen we samenbrengen om een
heel mooie service te blijven leveren.”
DIMITRI: “Ik vergelijk maneuver graag met een Zwitsers
zakmes. Je plooit het open en er komen verschillende
opties boven. Elk mes snijdt op zijn manier het verhaal
aan. Mooie dingen blijven verwezenlijken met scherpe
geesten, daar willen we naartoe.”

contact
mayday@maneuver.be
www.maneuver.be
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DE HOBBYCLUB

ONTSNAPPEN
EN ONTSPANNEN

Omdat de boog niet altijd gespannen hoeft te staan,
buigen de bewoners van de Nylønfabrik zich in hun
vrije tijd over kunst, film, auto’s en andere genoegens en
geneugten. Een impressie. →
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Veerle Gyesel

Sofie Demon

Anik Eggermont

SCHILDEREN
MET VERVE

DE KEUKEN
VAN SOFIE

KUNST IN
DE KIJKER

Van kleur- en materiaalstudies
tot schilderen met olieverf. Er
zijn moeilijker te leggen linken.
Om te ontsnappen aan alle
hectiek, laat Veerle Gysel het
penseel de vrije loop..
UITLAATKLEP
Veerle Gysel is van het
bezige type. Ze moet altijd
iets omhanden hebben. Iets
maken. Creëren. De handen
kunnen vuil maken ook. Acht
jaar geleden besliste ze om
te starten met een opleiding
Schilderkunst. “Schilderen
is mijn uitlaatklep. Ik houd
van de geur van terpentijn.
Als ik schilder, vervaagt alles
rondom mij. Dan stop ik
muziek in de oren, laat ik los
en neemt de intuïtie het even
over van het puur rationele
van elke dag. Bovendien
ontmoet je op de academie
heel wat gelijkgestemde
zielen. Schilderen is dus
niet enkel een manier om
te onthaasten, voor mij is
het sociale luik minstens zo
belangrijk.”
ARCHITECTUUR ALS
UITGANGSPUNT
Veerles schilderkunst
vloeit voort uit haar job
als interieurarchitect.
Opmerkelijk daarbij is dat
ze niet zomaar vertrekt
van een wit doek: “Ik ga uit
van bestaande schilderijen.
Net zoals ik architecturale
ontwerpen afstem op de
originele structuren van een
gebouw, vormen de verflagen
die reeds aanwezig zijn mijn
uitgangspunt. Delen van

een vorig schilderij wil
ik niet wegstoppen, maar
opnieuw integreren.”
Inmiddels zit de opleiding
Schilderkunst van Veerle
erop. Haar eindwerk
werd afgelopen zomer
geselecteerd voor het
Legaat Hulstaert, een
initiatief dat de beste
afstudeerprojecten een
weekend lang in de kijker
zet. Of die erkenning
een rustpauze inluidt
in Veerles creatieve
bezigheden? “Ik heb reeds
een nieuw project op het
oog. Volgend jaar start
ik met een opleiding
Meubelontwerp: new food
for the brain.”

Af en toe mag het luchtiger
zijn dan een woning
concipiëren. Architecte
Sofie Demon raakt haar
creatief ei kwijt in K’eikop,
een koffiekop die ook een
eierdop is. Het eerste
product van een collectie
keramiek die in de keuken
letterlijk alle kanten uit kan.
EXPERIMENTEREN
MET KERAMIEK
Vandaag resideert Sofie
Demon in Sint-GillisWaas. Maar in een vorig
leven was ze inwoner van
Poperinge. ‘Keikoppen’
luidt de bijnaam van
de bewoners. Een leuke
insteek, dacht Sofie,
om buiten de lijnen
van haar architecturale
bezigheden te kleuren.
Met K’eikop stelt ze
multifunctionaliteit
in de keuken centraal.
“Tijdens mijn opleiding
architectuur lag de nadruk
sterk op creativiteit.
Maar in het beroep
zelf is dat slechts een
klein onderdeel van
het takenpakket. Ik ben
graag bezig met mijn
handen. Op een bepaald
moment ben ik beginnen
experimenteren met
keramiek. Het eerste
resultaat is K’eikop, een
object met een dubbele
functie: een koffiekop die
je in een handomdraai als
eierdop kan gebruiken.”
MEER IN DE MAAK
Het is Sofie haar
bedoeling om het

maximale uit
keukenobjecten te
halen. Want waarom
zou je maar één kant
van je keukengerei
gebruiken terwijl je
vaak ten minste twee
kanten uit kan? “Bij mijn
grootouders draaiden
we na het eten ons bord
om. Die andere kant
vormde ons dessertbord.
Dubbelgebruik biedt
heel wat voordelen:
je hebt minder servies
nodig, hebt meer
plaats in de kast en
hoeft minder afwas te
doen.” Momenteel is
een tweede ontwerp
in de maak. Een bord
dat voor verschillende
doeleinden kan gebruikt
worden: als ontbijtbord,
om tapas te presenteren,
als snijplank… alles kan
op één en hetzelfde
bord. Qua vorm sluit het
vernieuwende eetgerei
van Sofie aan bij K’eikop.
Beide passen ook op en
in elkaar. Bovendien zijn
er ideeën voor een kom.
Een volwaardige collectie
lonkt.

Anik Eggermont leeft
voor kunst. Én heeft oog
voor talent. Vanaf het
najaar van 2016 nodigt
ze op regelmatige basis
beloftevolle kunstenaars
uit om in de Nylønfabrik te
exposeren.
KUNST ALS
ONTDEKKINGSTOCHT
In het najaar van 2016
start Anik Eggermont
met Bernice een nieuw
ambitieus project.
Vanuit haar jarenlange
ervaring als promotor van
talentvolle kunstenaars
zal ze op regelmatige
basis werk van de meest
beloftevolle kunstenaars
tentoonstellen. “De
kunstenaars zullen hun
werk solo of in groep
presenteren. Ik maak een
selectie op basis van
groeipotentieel en recente
verwezenlijkingen. Op die
manier wil ik startende én
ervaren kunstverzamelaars
opkomend talent laten
ontdekken.”
DE MENSEN ACHTER
DE KUNST
De exposities vinden
plaats in de Nylønfabrik,
waar Anik met haar
kunstverhuurbedrijf
Bernice sinds dit jaar
een vaste stek heeft
gevonden. “De lichte
en strakke ruimte leent
zich uitstekend om te
werken rond bepaalde
thema’s. Bovendien wil
ik ook driedimensionale
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werken presenteren.”
Elke tentoonstelling
wordt ingeleid met
een vernissage. Bij een
hapje en een drankje
krijg je uitleg over de
gepresenteerde werken.
“Het publiek krijgt tijdens
deze toonmomenten de
kans om de kunstenaars
op een informele manier
te ontmoeten. Ik wil niet
alleen kunst op zich laten
zien, maar ook de mensen
die zich dag in dag uit
geven om zoveel moois de
wereld in te sturen.”
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Valeriya Borisova

David De Coninck

Kris Drieghe

OFTE
VALERIE
BORREMANS

MANOEUVRES
VOOR
MANEUVER

PLUTO
IN 'T HOL

Wie ben ik? Het is geen
eenvoudige vraag voor
iemand die vanuit het verre
Rusland naar België reisde
om hier een toekomst op te
bouwen. Valeriya Borisova
vond antwoorden in haar
documentaire over de
zoektocht naar een eigen
identiteit. Niet waar, Valerie
Borremans?
OVER ZIJN EN WORDEN
Valeriya Borisova is een
duizendpoot. Film, mode,
kunst, typografie en grafiek:
ze bespeelt heel wat
artistieke registers. Dat breed
interesseveld wendde ze dit
jaar aan om zichzelf opnieuw
uit te vinden. Valeriya is
Russische van afkomst en
emigreerde goed zeven jaar
geleden naar België samen
met haar moeder. Inmiddels
is ze hier getrouwd, werkt
ze als grafisch vormgever
bij maneuver en laat ze een
Vlaamse tongval met sappige
Russische bijklanken over
ons neerdalen. Maar hoe
Belgisch is ze nu eigenlijk?
Of blijft ze toch gewoon een
Russisch meisje dat in België
woont? Op die en andere
vragen zocht Valeriya een
antwoord in het eindwerk
van haar opleiding Film aan
het SASK in Sint-Niklaas.
“Ik ben getrouwd met een
Belgische man, werk en leef
hier. Maar wie of wat bepaalt
nu eigenlijk wie ik ben?
Mijn herkomst, nationaliteit,
naam? Of zijn het toch
vooral andere zaken die
mijn identiteit sturen? Met

mijn eindwerk probeerde
ik mezelf te vatten en
herdefiniëren.”
DYNAMISCHE
IDENTITEIT
Eind mei stelde Valeriya
haar eindproject voor
aan het publiek: ‘Valerie
Borremans, een film over
een zeventienjarig meisje
dat met haar mama naar
België emigreert en de
nodige moeilijkheden
ondervindt.’ In de
documentaire speelt ze
zelf de hoofdrol. “Ik
wilde laten zien dat het
niet gemakkelijk is om
als buitenlander in een
nieuwe omgeving je
weg te vinden. Je stelt
jezelf constant vragen. Ik
wilde op zoek gaan naar
de dingen die het leven
in België gemakkelijker
kunnen maken. Ik ben er
namelijk van overtuigd
dat je identiteit dynamisch
is. Ze ontwikkelt zich mee
met de wereld waarin je je
begeeft.” Valeriya laat zich
in de documentaire Valerie
Borremans noemen. Een
hint dat ze zich na al
die tijd vooral Belgische
voelt? Misschien wel, al
luidt de eindconclusie
toch dat haar Russische
roots haar ijkpunt blijven.

Soms vallen hobby’s en
werk toch samen. David
De Coninck is weg van
wagens. Wat doe je dan als
je bedrijf nood heeft aan
nieuw vervoer? Het niet te
ver zoeken en toch iets heel
goeds vinden.
IMAGOBOOST
Een terreinwagen met
een oorlogsgeschiedenis,
niet te afgelijnd en toch
verfijnd. Maandenlang
drukte David De Coninck
het gaspedaal in op zoek
naar een nieuwe auto voor
maneuver, het Strategisch
Ontwerpbureau dat
hij samen met Dimitri
Desender runt. “Met
maneuver bouwen we aan
de identiteit en het imago
van ondernemingen.
Uitstraling zit soms in
kleine details. Ook met
een bedrijfsauto laat je
zien wie je bent. We waren
al lang op zoek naar een
wagen, maar het moest
wel eentje zijn die onze
waarden uitdraagt.”
MERCEDES G - KLASSE
maneuver houdt van
oorlogssymboliek. Om in
de sfeer te blijven, richtte
David zijn pijlen op een
Landrover Defender.
“Dat gevaarte werd in
1949 besteld door het
Britse leger en ademt
gewoon het militaire.”
Na een zoektocht van
enkele maanden zonder
resultaat gooide hij het
over een andere boeg.
“De G-klasse Mercedes

uit 1986 vond ooit zijn
oorsprong in het leger.
De matzwarte uitvoering
past bovendien helemaal
bij de pure stijl waar
we met maneuver voor
tekenen.”

Hij is geen fervent sporter,
geen automaniak en
evenmin oeverloos bezig
met kunst. Al houdt hij wel
van al deze dingen. Toch
is het zijn liefde voor de
natuur en het platteland
die hem het meeste drijft.
In de Nylønfabrik is Kris
Drieghe een buitenbeentje.
Letterlijk.
BUITEN HET WERK
Once a country boy,
always a country boy.
Na een studententijd in
de drukte van de stad
koos Kris Drieghe er
bewust voor om zich
terug te trekken op ‘den
buiten’ in het gehuchtje
Hol in Sint-Gillis-Waas,
samen met levensgezel
Sofie. Niet alleen omdat
het groen dat hen daar
omringt meer ademruimte
biedt, maar ook voor het
dorpsgevoel. “Sociale
contacten verruimen
je geest en maken je
gelukkiger. Iets zo banaals
als Holkermis bijvoorbeeld
is voor mij een jaarlijks
hoogtepunt. Heel wat
Hol-bewoners werken
mee aan dat evenement.
Wij maken deel uit van
het wijkcomité: voor mij
is dat een hele eer.” Op
Holkermis staat geen
achtbaan of schiettent,
wel een viskar en
draaimolen. Geen hippe
foodtrucks, wel een
kraam waar je friet met
stoofvlees kan eten. “Je
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hoeft er geen optreden
van een one-hit-wonder
te verwachten, wel een
playbackshow voor groot
en klein.
TUUP
‘TUUP, allemoal samen.’
Het is de slogan
van een vereniging
die Kris oprichtte
samen met enkele
enthousiastelingen uit
zijn geboortedorp. “TUUP
wil mensen opnieuw
naar buiten krijgen
om samen plezier te
maken. Op korte tijd
hebben we al heel wat
dingen verwezenlijkt: de
openingsavond in het
parochiehuis, de quiz 'De
slimste straat van De
Klinge' en bijbehorende
inhuldiging van de
straat, een supportersbus
richting Lille om de Rode
Duivels te gaan aanvuren.
Het leven is al serieus
genoeg. Op naar meer
activiteiten vol lachende
gezichten.”
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Nina Ojomo

Dimitri Desender

Koenraad Ruys

AANVALLIGE
AMAZONE

VADERVERTELLERVELODROOM

& ZIJN
GEWAAGDE
WAGEN

Een paard is even krachtig als
gevoelig en intelligent. Dat
leert ons Nina Ojomo, die als
webdesigner bij maneuver
stevig in het zadel zit, maar
buiten de uren geen moment
van haar geliefde hengsten
wijkt.
GEDEELD LEED
Vier jaar geleden zorgde
een zwaar ongeval met de
wagen ervoor dat haar enkel
verbrijzeld werd. “Stoppen
met paardensport,” luidde
het harde verdict voor Nina.
Terwijl ze in het ziekenhuis
lag, werd ook haar paard
ernstig ziek. “Hij wilde niet
meer eten en zat vol stress.
Uiteindelijk bleek er amper
50% overlevingskans te
zijn. Na mijn ontslag uit het
ziekenhuis ben ik meteen
naar hem toegegaan. Het
eten dat hij ook die dag had
laten liggen, nam ik op en
voerde hem. Prompt at hij
weer. De dag nadien was
hij gewoon weer de oude.
Momenten als deze laten
aanvoelen hoe intens de
band tussen mens en paard
kan zijn. Paarden zijn heel
intelligente, gevoelige en
spirituele dieren. Heb je een
slechte dag, dan voelen ze
dat onmiddellijk aan.”
IN DE PAS LOPEN
Nina was zeven toen ze
wekelijks lessen begon te
volgen in de lokale manege.
Op haar veertiende gaven
haar ouders haar een eerste
paard cadeau. Vanaf dat
moment zou ze zich volop op

de dressuursport richten.
Een bewuste keuze.
“Dressuur oogt misschien
vanzelfsprekend, maar het
is wel degelijk een kunst.
Het vergt jaren ervaring
en je blijft oneindig veel
bijleren. Zowel mentaal
als fysiek wordt er in
de dressuursport veel
verwacht van een paard.
Het gaat om meer dan
enkel mooie pasjes
aanleren. Je moet het
dier ook leren omgaan
met de mens zelf. Die
verantwoordelijkheid is
aanzienlijk. Je moet er
echt elke dag zijn om hem
te verzorgen, aandacht te
geven en te trainen. Sinds
een jaar heb ik twee jonge
paarden die ik samen met
mijn trainer voorbereid
om binnenkort terug
wedstrijden te rijden.” De
volhouder wint, zo bewijst
Nina. Na haar zware
blessure gaat ze weer in
volle galop door het leven.

Dimitri Desender
is heel wat dingen.
Meubelontwerper van
opleiding, Grafisch
vormgever en strategisch
denker van beroep, maar
eigenlijk mag je hem gerust
een creatieve allrounder
noemen. Met Vaderklap laat
hij een ander luik van zijn
veelzijdigheid zien, bovenop
alle andere hobby’s.
ACHTERKLAP VOOR
VADERS
Samen met zijn goede
vriend Pieter Declercq
startte Dimitri Desender
midden dit jaar Vaderklap,
een online platform dat
vaders wil inspireren om
een betere vader te zijn.
Onder andere De Morgen
en Weekend Knack waren
er als de kippen bij om
de nieuwbakken blog
een moment te gunnen
in hun katernen. Net
als Pieter wil Dimitri
jonge mannen duidelijk
maken dat hun leven
niet stopt als ze vader
worden: “Integendeel, het
vaderschap laat je toe
om andere verrijkende
dingen te doen. Met
onze verhalen willen
we ervaringen en tips
delen, maar ook zelf
geïnspireerd raken en de
band met onze kinderen
versterken. Elke week
komt er een nieuw artikel
online. Al worden we niet
gedwongen door tijdsdruk.
Lukt het eens niet om
een verhaal te brengen,
dan is het zo. We willen

betekenisvolle momenten
delen en duiden aan de
hand van mooie beelden
en woorden.”
VRIJHEID
Vaderklap is het
geesteskind van iemand
voor wie er te weinig
uren in een dag zijn.
Dimitri is een fervent
fietser. “Vader ben ik
geworden, fietser ben
ik altijd geweest. In
een ander leven stond
ik misschien achter de
werkbank als fietsmaker.
Ik houd ervan om zelf
te sleutelen. Om het
beest af te stemmen dat
wegen en paden moet
temmen.” Daarnaast
brengen motorrijden en
minivoetbal rust in het
altijd bezige hoofd. “Een
moment op de motor
of een wedstrijdje in
de sporthal dwingen je
om even vrij te nemen.
Sporten en dan een
stevige pint pakken,
doen deugd in mijn
drukke leven. Het genot
van verveling ken ik
niet, maar ik ben er niet
minder gelukkig door.”

Een auto uit de tijd van toen
met een unieke belijning. Met
de Lotus Elan 1995 waagt
Koenraad Ruys zich aan een
wagen die zijn passie voor
vormen en lijnen perfect
weerspiegelt.
GEWELDIGE RIJERVARING
Kort door de bocht kan je een
rijervaring vergelijken met
een woonbeleving: je brengt
tijd door in een omgeving
die is afgestemd op wat je
mooi en belangrijk vindt,
maar waarin je je vooral
ook comfortabel wil voelen.
In het geval van Koenraad
Ruys ligt die balans niet
anders. Hoe kan het ook? Zijn
autokeuze vloeit voort uit
zijn job als interieurarchitect.
De belijning en het rijgemak
zijn allesbepalend: “Als ik
niet op kantoor ben, breng ik
veel tijd door in de wagen. En
dan wil ik eigenlijk gewoon
genieten. Ik wil rijden kunnen
beleven, zonder het gevoel te
hebben altijd maar onderweg
te zijn.”
AUTO MET
PERSOONLIJKHEID
Een cabrio stond hoog op
Koenraads verlanglijstje. Eén
euvel: “de meeste modellen
van vandaag hebben nog
weinig persoonlijkheid.”
Uiteindelijk stuitte Koenraad
op de Lotus Elan, een
model uit 1995 waarvan
amper 800 auto’s werden
geproduceerd. “Deze wagen
vertegenwoordigt voor mij
het echte rijden, je bent één
met de weg. Een prachtig
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silhouet voortgedreven
door een brullende motor:
meer had ik niet nodig.”

HOL ARCHITECTEN
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HOL ARCHITECTEN

RUIMTE OM TE RAKEN

Ontwerpen doen ze van binnenuit. Niet alleen omdat
architectuur het overbrengen is van een bepaald gevoel,
maar ook omdat de context van een gebouw de vorm
mee bepaalt. Voor Kris Drieghe en Sofie Demon biedt
architectuur ruimte om te raken. →

HOL ARCHITECTEN

Jullie ontwerpen zijn spectaculair in hun eenvoud. Hoe
komen jullie doorgaans tot een concept?
KRIS DRIEGHE: “De opvatting van elk project is
tweeledig: hoe stemmen we de ruimtes functioneel
af op de behoeftes van de bewoners, én hoe krijgt die
indeling een natuurlijk verlengstuk in het exterieur. De
context van een woning is enorm belangrijk. Elk gebouw
is gericht op de praktijk, maar moet ook blenden in
zijn omgeving. Elke keer opnieuw is dat een zoektocht
naar evenwicht tussen stilistische, functionele en
ergonomische aspecten. Achter elk detail zit een idee
of functie. We tekenen eerst de volumes en zichtlijnen
uit, nadien rijmen we die specifieke vormgeving met de
technische aspecten inzake materialen en energie.”
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SOFIE DEMON: “We ontwerpen heel gevoelsmatig. Je
moet een bepaalde interactie tussen de omgeving, het
gebouw en de bewoner creëren: een bepaalde beleving
of ziel die harmonieert met het bouwfysisch comfort.”
Jullie leven en werken samen. Hoe beïnvloedt
die constante betrokkenheid jullie architecturale
bezigheden?
SOFIE: “Bij elk afzonderlijk project neemt één van ons
het voortouw. Soms denk ik: ‘Dit is meer iets voor Kris,
en dan gaat hij ermee aan de slag.’ Wat niet wil zeggen
dat ik vanaf dat moment geen inbreng meer heb. We zijn

Zelfs als een ontwerp al op punt staat, durven ze alsnog
achter hun werktafel te kruipen om het te verfijnen.
Kris Drieghe en Sofie Demon gaan minutieus met
hun vak om. Elke lijn, elk vlak, elke vorm is doordacht.
Ze zijn net de dertig gepasseerd, gaan samen door
het leven en delen dezelfde inzichten. Hun visie op
architectuur ontsluit zich in een heel eigen vormentaal.
Al nemen ze de woorden ‘eigen stijl’ niet graag in
de mond. Kenmerkend voor hun ontwerpen is een
modulaire opbouw die de eenheid versterkt. Elk plan
vertrekt vanuit het comfort van de bewoner en de
noodzaak om de ruimtes te schikken volgens praktische
overwegingen. Geen vormgeving voor de vorm, maar
het verwekken van een gebouw binnen een bestaande
configuratie. Hun composities balanceren tussen rust en
eenvoud enerzijds en spanning en dynamiek anderzijds.
Het gebruik van veel natuurlijk licht en pure materialen
zoals marmer, hout en beton is altijd de leidraad. De
eerlijkheid van de natuur als basis.

elkaars klankbord. Elk architecturaal plan is een reflectie
van de ideeën van ons allebei. De algemene coördinatie
ligt bij één persoon, maar we evolueren wel samen
binnen het ontwerp.”
KRIS: “Soms trek je twee lijnen en ben je tevreden. Dan
weer werk je een week lang aan een project en heb
je schijnbaar niks bereikt. Je moet een project kunnen
voorleggen aan elkaar. Ik ben, denk ik, iets uitbundiger.
Sofie is er om mij te temperen: ze denkt soberder, in
subtielere lijnen. Ze is ook rationeler. Die synergie werkt.”
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Jullie houden vast aan een ‘eerlijke architectuur’.
Vanwaar die liefde voor natuurlijke materialen?
SOFIE: “Een woning mag niet te gekunsteld zijn. De
materiaalkeuze kan je ontwerp versterken. Een gevel in
zink bijvoorbeeld is iets waar weinig mensen meteen
voor vallen, maar in de juiste omstandigheden kan een
dergelijk materiaal een gebouw juist bijzonder maken.”
KRIS: “We zullen nooit gek doen om gek te doen. Net
zoals we nooit concepten uit voorgaande projecten
hergebruiken. Architectuur is geen bandwerk, wel een
bepaald gevoel creëren, zodat je fier kan zijn op wat je
verwezenlijkt hebt. De materiaalkeuzes vloeien voort uit
het ontwerp, maar werken ook in op het concept.”
Aan architect zijn, is een heel menselijke factor
verbonden. Hoe vinden jullie een zekere synergie met
jullie klanten?
SOFIE: “We proberen van bij het begin zo transparant
mogelijk te communiceren. Het is belangrijk dat zowel
jij als de mensen met wie je zal samenwerken meteen
op één lijn zitten. Na een eerste gesprek maken we een
schets op. Als we merken dat het vertrouwen wederzijds
is, gaan we verder. Je bouwt een relatie op met je
klanten. Ga ervan uit dat als je twee jaar nauw met
elkaar samenwerkt de basis stevig genoeg moet zijn.”
KRIS: “Er kómen discussies, daar kan je haast niet
onderuit. Maar als je die op een menselijke manier
benadert, is er eigenlijk nooit een probleem. Als bouwer
geef je een stukje intimiteit prijs. Je hebt vertrouwen
nodig van je klanten, maar je moet dat vertrouwen ook
verdienen. Wij hebben onze eigen visie, ideeën die soms
haaks staan op de trends. Een woning kan nooit tijdloos
zijn naar mijn gevoel. Maar je moet wel aanvoelen
wat je klanten voor ogen hebben. Anders decoreer je
je eigen droom, en niet die van de mensen voor wie je
werkt.”

contact
kris@holarchitecten.be
www.holarchitecten.be
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BERNICE

BEDRIJVIG MET KUNST

Ze is de sleutelbewaarder van een schatkamer
aan kunstwerken. Anik Eggermont richtte vijf jaar
geleden Bernice op, een team van art professionals
die stukken verhuren aan bedrijven en particulieren.
“Wij willen kunst opnieuw bereikbaar maken voor
iedereen.” →

BERNICE KUNSTVERHUUR
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Dus, Bernice cureert, mensen surfen naar de website en een
telefoontje later hebben ze een afspraak om een werk te
bekijken?

Anik Eggermont draagt de Belgische kunstwereld een
warm hart toe. Ze is kind aan huis bij verschillende
beloftevolle artiesten. Mensen die anders onder de radar
blijven, biedt ze de kans om hun artefacten tentoon te
stellen in grote en kleine bedrijven, binnen en sinds
kort ook buiten de landsgrenzen. Of in de gemiddelde
huiskamer, want steeds vaker krijgt ze ook aanvragen van
particulieren. Het concept van Bernice houdt in dat je
kunst kan ontdekken zonder die onmiddellijk te hoeven
aankopen. Je huurt de stukken voor een bepaalde periode.
Wil je ze houden? Dan kan je de werken alsnog aankopen.

“Sommige mensen weten meteen wat ze willen en nemen
contact op. Anderen zijn geïnteresseerd en vragen advies.
Onze art consultants helpen met de selectie en komen
de werken presenteren in de betreffende ruimtes. Dat
advies is gratis. Het is ook het mooie aan onze job. Je
komt ergens binnen en krijgt een inkijk in een bepaalde
bedrijfscultuur of in het leven van mensen. Kunst is heel
persoonlijk en vervult voor iedereen een andere functie. Als
bedrijf bijvoorbeeld toon je dat je een breed interesseveld
hebt en openstaat voor andere dingen dan louter je eigen
product. Kunst moet ook passen binnen de waarden die je
als bedrijf uitdraagt. Pas als we elkaar begrijpen, doen we
een voorstel voor kunsthuur op maat. Als mensen effectief
overgaan tot huur of aankoop, regelen we alles en leveren
we op het afgesproken tijdstip. Vaak gebeurt het ook dat
huurders de collectie na verloop van tijd wisselen: andere
kleuren, nieuwe kunstenaars, een nieuwe schwung.”
Je hebt een nauwe band met heel wat mensen binnen de
kunstwereld. Hoe selecteer je?

Kunst verhuren is niet iets dat je elke dag hoort. Wat houdt
jullie service precies in?
ANIK EGGERMONT: “Op onze website stallen we
verschillende kunstwerken uit. De collectie is zorgvuldig
samengesteld en bevat creaties van opkomend talent én
gevestigde waarden. Via de filters kan je eenvoudig een
werk selecteren dat bij je past. Momenteel beschikken we
over ongeveer 600 unieke stukken: schilderijen, fotografie
en sculpturen. Wekelijks vullen we de selectie aan. Onze
service is drieledig: je kan kunst huren, kopen of leasen.
Huren doe je minstens een jaar. Eigenlijk is dat een all-incontract waarin de installatie, het advies, transport en de
verzekering verweven zitten. Die all-in-formule is overigens
erg interessant voor bedrijven: kunsthuur is 100% fiscaal
aftrekbaar.”

“We hebben heel wat contacten met kunstenaars. We
bezoeken elke kunstenaar en zoeken elk kunstwerk zelf
uit. Door onze nauwe band met de artiesten krijgen we
toegang tot hun betere werken. Het is dus niet omdat
een schilderij niet op de website staat, dat het niet
beschikbaar is. De tijd die je doorbrengt in het atelier is
enorm verrijkend. Die mensen hebben stuk voor stuk een
verhaal te vertellen. Kunst drijft op emotie. Is een vorm van
communicatie. Veel meer dan zomaar iets moois aan een
muur hangen, willen wij de boodschap achter een werk
overleveren.”
Welke voordelen bieden jullie de kunstenaars zelf, behalve
de opportuniteit om hun werk te laten zien?
“Voor sommige kunstenaars is het een moeilijke stap om
met hun werk naar buiten te komen. Ze schilderen vaak in
weinig comfortabele omstandigheden. Daarom vinden we
het belangrijk dat ze niet alleen een forum krijgen, maar
ook eerlijk vergoed worden. De financiële ondersteuning
die wij bieden, onderscheidt ons ook van enkele van onze
concurrenten.”
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photos Christophe Van Cauteren

Vanwaar je link met de Nylønfabrik?
“Onze kunstcollectie had een groter onderkomen nodig
en het gebouw leent er zich perfect toe om ons aanbod te
presenteren. Bovendien biedt de Nylønfabrik de optimale
omstandigheden om kunstwerken te stockeren. Daarnaast
is het gewoon heerlijk om met mensen samen te zijn die
gelijkaardige interesses hebben. De sfeer die aanwezig is,
zorgt voor verrassende wendingen in je eigen denken. Vaak
gaan we te rade bij elkaar. In de Nylønfabrik stuwen we
elkaar naar een hoger niveau. Je bent haast verplicht om
altijd alert te zijn.”
Welke ambities koester je nu Bernice ook het buitenland
verkent?
“Het is absoluut onze bedoeling de Belgische kunst
internationaal te gaan verspreiden. Wij willen kunstenaars
ook een platform buiten de landsgrenzen geven. Onze
kunst is van een kwalitatief hoog niveau en moet meer
getoond worden. België heeft een enorme nalatenschap.
Elk tijdperk heeft een grote Belgische kunstenaar
voortgebracht. Denk maar aan Rubens, Van Dijck, Ensor,
Magritte... Zij inspireren tot vandaag heel wat kunstenaars.
Luc Tuymans en Michaël Borremans zijn hedendaagse
artiesten die een heel grote invloed hebben op mensen in
ons land én daarbuiten. We willen een ambassadeur zijn
voor jonge getalenteerde kunstenaars.”

contact
anik@bernice.be
www.bernice.be
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EVENTARIS

DE NYLØNFABRIK
ORGANISEERT ZICH UIT
DE NAAD VOOR U
Voor één keer is stilstaan vooruitgaan. Op de
volgende bladzijden nemen wij een moment de tijd
om de mooiste events in de Nylønfabrik in beeld te
brengen. Een terugblik met het oog op toekomstige
initiatieven. →
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PAKHUIS
Als de kersboom
roept. Vlak voor de
jaarwende toverden wij
de Nylønfabrik om in
een pakhuis waar u kon
zoeken en vinden. Geen
overvolle winkelstraten,
ook geen 13-in-eendozijn-cadeautjes, maar
geschenken met een ziel.

SHOOTS & FILMOPNAMES
Ja kan de Nylønfabrik
afhuren voor een fotoshoot
op locatie. Vragen over
hoe je jezelf bij ons in de
picture zet? Shoot!
info@nylonfabrik.be

DESIGNER DAYS
High-end kledij van
kop tot teen voor man,
vrouw en kind. Van
juwelen tot schoenen.
We nodigden een aantal
stijlvolle boetieks uit
om hun collecties van
het afgelopen seizoen te
presenteren.

TASTINGS
Vino vidi vici. Of zoiets.
Geestverruimende tastings
met een dubbele tong als
gevolg. Het kan ook gin
geweest zijn. En ergens
was er whisky. En als er
geen gin of whisky was
dan zorgen we dit jaar
voor gin én whisky. Leuk.
En schol.

ORGANISEER ZELF
Interesse om je eigen event te organiseren?
Een mailtje naar info@nylonfabrik.be
is het halve werk.

Contact
Lindenstraat 80 B
9100 Sint-Niklaas
Belgium
info@nylonfabrik.be
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