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Wat als drie bevriende handelszaken de krachten bundelen?
Dan krijg je mooois, heel veel moois.
Het is met gepaste trots dat wij u dit eerste nummer van mooois bezorgen. Trots omdat wij met dit grensverleggende
initiatief kunnen uitpakken: ondernemers met hetzelfde DNA die samen een magazine maken.
Vaarwel aan de onderlinge concurrentie, welkom aan het samenwerken.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen sterker staan. Omdat we allemaal geloven in positief ondernemerschap.
Maar bovenal omdat we u willen blijven inspireren. Omdat we het beste van onszelf willen blijven geven.
Voor u. Elke dag opnieuw.
Tot binnenkort?
Jurgen & Rosy, Kim, Hilde & Stefaan
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1 magazine
2 burgemeesters
3 topzaken
Familiezaken,

de raspaardjes van onze stad.

ER IS NIETS
DAT DE ZIEL
STERKER
RAAKT DAN
SCHOONHEID.

Doemdenkers beweren dat het einde van de fysieke winkel in zicht is.
Het zijn mensen die de kracht van echte familiezaken niet kennen.
Van handelaars die dag en nacht bereikbaar zijn en met passie en
overgave voor hun zaak, product en klanten staan.
Zij zorgen voor kleur en pit in onze steden. Het is voor hen dat mensen
naar onze stad komen. Het zijn hun persoonlijke contacten die onze
ondernemende regio mee vooruit helpen.
Door allianties en partnerschappen te zoeken (én te vinden) plaatsen zij
onze steden mee op de kaart. We zijn hen dankbaar voor zoveel initiatief.
Zoals dit mooie magazine, een flink staaltje van actief ondernemerschap.
Laat je inspireren door deze raspaardjes.

De kinderen van Jurgen en Rosy over het leven tussen brillen
“’s Avonds wordt de TV al eens op pauze gezet
om de brillen van bekende en minder bekende
Vlamingen te beoordelen. Ook dan kunnen
mama en papa het niet laten om met brillen
bezig te zijn…”
Aan het woord zijn Juliette (17) en Achille (13),
kinderen van Jurgen en Rosy Decraene.
Ze leerden al vroeg de passie van hun ouders
kennen.

opMERKelijk
OPTIEK DECRAENE - BELLEGEM

Het traditionele winkellandschap staat onder druk.
Na de ketens zorgen nu de eindeloze mogelijkheden van online
shoppen voor sterk veranderende tijden.

De klare kijk van het geslacht Decraene

Jurgen en Rosy Decraene over Chanel.
Sinds kort hebben we ook Chanel in ons gamma.
Daar zijn we best trots op, want niet iedereen mag Chanel
verkopen. Chanel kijkt niet alleen naar de verkoopscijfers
van je zaak, maar houdt ook rekening met je service of
het pand waarin je zit.

“Ik vind het wel knap om te zien hoe mijn
ouders altijd dat tikkeltje meer willen. Soms kan
dat wel eens vervelend zijn. Zoals bij die trips naar
zee waarbij we toch nog eens aan een etalage
moeten stoppen om te zien hoe anderen hun
modellen presenteren. Die gedrevenheid siert
hen wel.”, zegt Juliette.
“Ik heb lange tijd onomwonden gezegd dat ik
niet in hun voetsporen wilde treden. Nu begin
ik af en toe te twijfelen. Het technische in de job
spreekt me wel enigszins aan. Het belang dat
mensen hechten aan goed kunnen zien, maakt

dat je door deze job mensen echt gelukkig
kan maken.”
Dat helpende zit er al heel sterk in bij Achille.
Hij ziet de brillenzaak al jaren zitten.
En heeft al duidelijk een eigen smaak.
“Vooral de zonnebrillen van Cartier en Dior vind
ik de max. Ik heb net een nieuwe bril gekozen in
de winkel. Niet dat dit elke week gebeurt, maar
doordat mijn ouders een brillenzaak hebben,
verander ik wel sneller van montuur dan mijn
vrienden. Dat is zeker een van de voordelen.”
Maar er zijn ook nadelen. “Onze ouders zijn
minder thuis dan anderen omdat ze altijd wel
ergens mee bezig zijn. Vroeger was het nog
erger. Toen woonden we bij de winkel en trok
papa na het avondeten vaak nog opnieuw de
winkel in om verder te werken. Nu is dat beter.
Eens ze thuis zijn, blijven ze thuis en gebeurt
het al eens dat we samen TV kijken.”
Al wordt die vaak ook eens op pauze gezet…

Chanel is dan ook een iconisch merk. Het was Coco
Chanel die de Tweed-jasjes op de markt bracht als
tegengewicht voor de volgens haar onvrouwelijke
hoepelrokken.
Het mooie is dat die reeksen consequent doorgetrokken
worden. Zo kan je bij ons ook brillen met Tweed-motief
vinden. Of monturen uit de Wire-reeks, geïnspireerd door
het plastic van de elektriciteitskabels die boven
de catwalk hingen.

Ze zijn het waard.

Vincent Van Quickenborne
Burgemeester stad Kortrijk

Kurt Vanryckeghem

Chanel is een vat vol verhalen. Verhalen die dankbaar zijn.
Niet alleen om het ijs te breken bij een stille en onzekere
klant, maar ook om nadien met je bril een statement te
kunnen maken.

Burgemeester stad Waregem

Chanel, on vous aime.

TIP01
Draag geen juwelen in bed. Bewaar ze liever op een droge, donkere
plek, vooral niet in de badkamer. Berg je juwelen afzonderlijk op,
in hun originele verpakking of in een juwelendoos.
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LA VIE DE COCO
1883

Geboorte van Gabrielle Chanel in Saumur.
Brengt haar jeugd door in een weeshuis.

1901

Gabrielle gaat in een kledingwinkel werken
en verdient bij als zangeres in een bar.
Laat zich voortaan Coco noemen,
naar één van haar favoriete liedjes.

1913

Coco opent haar eerste winkel in Deauville
en kent succes met haar loszittende kledij.

1916

Coco trekt naar Parijs waar in haar atelier
op dat ogenblik 300 mensen werken

1920

Coco lanceert het iconische parfum Chanel n°5

‘20-30’ Chanel is erg succesvol met grensverleggende
kledinglijnen, parfums en juwelen
WOII

Coco sluit haar salon en vertrekt naar
Zwitserland

1954

Chanel keert terug naar Parijs en kent al snel
weer succes.

1971

Coco sterft op 88-jarige leeftijd
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Elk jaar kiest het Pantone Color Institute een kleur.
Voor 2018 is dat Ultra Violet.

zonnebril
Christian Dior - Jimmy Choo
Optiek Decraene

De dieppaarse kleur staat volgens hen voor originaliteit en visionair denken.
Volgens Pantone toont de tint dat je niet “inside the box” leeft,
maar ook niet “outside the box”. Paars als kleur van de vrijheid dus.
Klaar om geïnspireerd te worden door de kleur van het jaar?

Paars,
kleur van
2018

Ultra Violet
zonnebril Christian Dior
Optiek Decraene

Paarse bedsprei Brun De Vian-Tiran
Bijzetzetel SIMLA Home Decoration
De Nachtwacht

oorringen - ringen
Pomellato

oorringen - ringen
Ole Lynggaard

Casteur

Casteur

ringen Pomellato
Casteur

kleed Forte Forte
hemd Designers Remix
rok Stella Jean
A Suivre

blazer Designers Remix
bloes By Marlene Birger
broek Golden Goose Deluxe Brand
A Suivre

Velvet Orchid Tom Ford

blauwe bedsprei Lexington Company

Parfumerie Gutmann

TIP02
Kies voor een kalme kleur in je slaapkamer.
De allerbeste slaapkleur is blauw.
Donkere kleuren als zwart, bruin en grijs zijn te somber.
Het slechtste kleur om te slapen is… paars…

De Nachtwacht

kleed - AJE
handtas - Clio Goldbrenner
A Suivre

Sergio Rossi
Victor Victoria

Philippe Model
Victor Victoria

Sergio Rossi
Victor Victoria

Rossetti One
Victor Victoria

SCHOONHEID
ZIT VAN BINNEN,
MAAR MAG WEL
GEZIEN WORDEN
TIP03
Gebruik geen huishoudrol of papieren zakdoekjes om
je bril te reinigen. Die maken minuscule krasjes in je bril.
Opteer liever voor een zachte, schone doek.
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Schoonheid is eenvoud
Burgemeester Vincent Van Quickenborne over
hoe eenvoud hem drijft.
Complexe dingen tot eenvoud herleiden.
Er schuilt volgens de burgervader van Kortrijk
veel schoonheid in.
Als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging stond hij al op de barricaden om zaken
tot hun essentie terug te brengen. En ook bij de
stad Kortrijk trok hij die lijn door. Onder meer door

de lancering van het nummer 1777.
“Dat nummer is het ene aanspreeknummer voor
alle vragen en meldingen die de Kortrijkse burgers
hebben naar hun stadsbestuur toe. Gedaan met
het kastje en de muur. Het zorgt voor een directe
band van de Kortrijkzaan met zijn stad en leverde
al 60.000 oproepen op.”
“Ik geloof heel sterk in eenvoud. Eenvoud zorgt
voor positieve energie. En dat geeft dan weer
nieuwe kracht om er weer tegenaan te gaan.”

mooois magazine
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IN DE KIJKER
“Ik leef graag!”, met die drive staat Hilde Bruwier,

samen met haar man Stefaan Casteur, elke dag op. Samen vormen zij de drijvende
kracht achter Juweliers Casteur in Waregem. We maken graag wat beter kennis

Schoonheid ligt naar mijn mening in het totaalpakket
van een persoon: stijl, expressie en uitstraling.
Samen met onze klanten gaan we dan ook op zoek
naar het juiste juweel of horloge dat perfect aansluit
bij wie ze zijn. Elke klant heeft zo zijn of haar eigenheid,
die we graag in de verf zetten. Ik hou zelf van mijn
expressieve, groene ogen - een kenmerk dat ook mijn
kinderen geërfd hebben.

met deze actieve en levenslustige vrouw.

bril CHANEL, Optiek Decraene

Deze ring is mijn eerste ring van het merk Pomellato - maar
zeker niet mijn laatste. Ik kocht hem in 2005 en koester hem
nog steeds. Net zoals onze klanten, koop ik een juweel steeds
voor een bepaalde gelegenheid. Ik zal nooit zomaar een ring
uit de etalage halen en hem beginnen dragen - ook voor mij
spelen het verhaal en de gebeurtenis een belangrijke rol.

Bij het kiezen van mijn outfit voor de dag, grijp
ik vaak naar zwarte stukken. Krachtige, tijdloze
basics waarop ik naar hartenlust mijn eigen stijl
Ik maak in mijn drukke schema altijd tijd om te ontspannen,

kan combineren met mijn favoriete juwelen.

het liefst door veel te sporten. Zo loop ik tot drie keer per
week met een clubje vriendinnen dat we omgedoopt
hebben tot “Leren lopen met Lucien”. Lucien is een
ultraloper die ons begeleidde met de Start to Run-methode.
Als ik loop, voel ik me vrij en zorgeloos. Even helemaal
weg van drukte en deadlines, gewoon lopen en mijn hoofd
vrijmaken. Op die manier kom ik terug tot mezelf.

Een goede nachtrust staat erg hoog op mijn prioriteitenlijst:
ik slaap het liefst kort en krachtig, want ik leef graag.
Ik ben altijd in de weer en combineer Juweliers Casteur met
een job in het traden van aardappelen. Ik hou van het contrast
tussen die twee werelden: de no-nonsense van landbouwers
Deze schoenen van CHANEL kocht ik in de Parijse boetiek,
toen we de kans kregen om de flat van Coco Chanel te bezoeken:
een onvergetelijke ervaring waar ik nog vaak aan terugdenk.

en het verfijnde van juwelen, de snelheid van het traden en
de tijd nemen voor onze klanten in de winkel.
Kunnen doen waar ik van hou, daar haal ik mijn drive uit.

Ik koop graag kwaliteitsvolle, tijdloze items waar een herinnering
aan vasthangt en waar ik lang plezier aan kan beleven.
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HET PIONIERSWERK
VAN DE CASTEURS

De juwelen zijn van Pomellato,
in 1967 gesticht in Milaan door Pino Rabolini.
Net als Juweliers Casteur wil Pomellato met zijn kracht
en karakter de persoonlijkheid van de vrouw versterken.

1930
Aloïs Casteur verhuist van Ooigem naar Waregem om er
“de Gouden Ster” op te richten. Hij start met één wekker,
maar bouwt na enkele jaren zijn collectie uit met
uurwerken en juwelen.
1944
Aloïs sterft veel te vroeg. Zijn vrouw Maria Fleurent,
moeder van vijf kinderen, bouwt de zaak verder uit.
1965
Zoon Erik en vrouw Annie komen in de zaak. Huis Casteur
wordt de meest gerespecteerde juwelier in de streek.
1992
Zoon Stefaan en zijn vrouw Hilde Bruwier komen aan
boord. De zaak wordt o.m. uitgebreid met “Young Time
by Casteur”, één van de eerste jongerenafdelingen in
de Vlaamse juwelierszaken.
2001
De zaak wordt verbouwd en er wordt een speciale ruimte
gecreëerd voor exclusieve juwelen en uurwerken.
2009
Juweliers Casteur vernieuwt verder en introduceert o.m.
een verschuifbare, dynamische buitenetalage waar je
letterlijk kan inwandelen - een concept dat uniek is tot
ver buiten de landsgrenzen.
2015
Juweliers Casteur zet nog meer in op beleving en klasse
met de inrichting van haar vleugel Casteur Exclusive.

Casteur, 88 jaar vakmanschap

SCHOONHEID
IS ZICHTBAAR
GEWORDEN
LIEFDE.

88 jaar is het geleden dat grootvader Aloïs Casteur startte met zijn zaak “De Gouden Ster” die later zou uitgroeien tot Juweliers Casteur.

Het is met respect voor die geschiedenis en de vakkennis van
Aloïs en zijn kinderen dat Stefaan en Hilde de zaak nu met trots
verderzetten.

Wroeten en zweten om tot iets moois te komen
Burgemeester Kurt Vanryckeghem over het geschenk dat hij nooit mocht geven
Op woensdag 26 maart 2014 bracht voormalig
president Barack Obama een bezoek aan de
Amerikaanse begraafplaats in Waregem.
Het was lange tijd onzeker of burgemeester Kurt
Vanryckeghem hem wel zou ontmoeten. Na het
betere diplomatieke werk mocht de eerste burger
van Waregem hem toch ontvangen.
Hij had een beeld bij van Jan Desmarets, maar dat
raakte nooit tot bij de president.
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Het robuuste paard vormde volgens de veiligheidsdiensten blijkbaar een bedreiging voor de
president…
“Kunstenaar Jan Desmarets is afkomstig uit
Wervik. Ik hou van zijn stijl. Hoe hij nog echt met
brute handen, zwoegen en zweten van ruwe
materialen tot iets heel verfijnds komt. Het is een
schone métier waar ik enkel bewondering kan
voor hebben.”

“Ik heb van elk van hen iets geleerd. Zo was Aloïs een marketeer
avant la lettre. Als horlogier klom hij al de kerktoren op om een
horloge te laten vallen en zo de deugdelijkheid van het uurwerk
te testen. Het toont zijn drang naar perfectie: hij wilde alleen met
de beste materialen werken”, zo stelt Stefaan Casteur, derde
generatie juwelen- en horlogemaker.
Geprikkeld door het vakmanschap van zijn vader Erik verdiepte
Stefaan zich in dit mooie métier. Na zijn studies bedrijfsmanagement trok hij naar een gerenommeerde Franstalige school in
Brussel om er het vak van uurwerkmaker te leren. Maar nog was
zijn honger niet gestild. Zo studeerde hij in avondonderwijs ook

nog voor juwelenmaker en trok naar Antwerpen om er de basis
van diamanten onder de knie te krijgen. Het toont de gedrevenheid van de Casteurs. “De ambachten van uurwerkmaker en
juwelier zijn zeldzaam geworden”, stelt Stefaan, “en nochtans vind
ik stielkennis onontbeerlijk om onze zaak te runnen en vooral onze
klanten te kunnen helpen.”
“Enkel op die manier kunnen we het goede advies geven dat we
zelf vooropstellen. Als ik niet weet hoe een uurwerk aan de
binnenkant functioneert, dan komt dat de klant niet ten goede.
Of als ik niets zou weten over edelstenen, dan zou ik ook geen
juweel kunnen ontwerpen dat perfect past bij de persoonlijkheid
van onze klant.”
“Mensen moeten bij ons altijd in vertrouwen kunnen kopen.
Met kennis van zaken. Met minder zijn we zelf niet tevreden.”

ONZE MERKEN: BREITLING - CHANEL - OMEGA - TAG HEUER - HERMES - POMELLATO - OLE LYNGGAARD - UTOPIA - MESSIKA - EIGEN CREATIES - …

mooois magazine
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Dit magazine kwam er niet vanzelf. Hier ging hard, maar plezierig werken aan vooraf.
Zoals die zesde maart, toen we alle beelden inblikten. Kijk mee achter de coulissen van Mooois.

7.45

Vroeg uit de veren
en al op de koffie bij
de Kortrijkse burgervader

8.45

Brillen passen bij Optiek Decraene
daarbij die molen

10.15

Copywriter Tom wordt klant
bij Juweliers Casteur in Waregem

12.30

Dromen van slaap.

DE
SCHOONHEID
DER AARDE
BEHOORT
AAN WIE
HAAR
ONTDEKT,
HAAR
BEGRIJPT
EN HAAR
WEET TE
GENIETEN.

Waarom Kim gepassioneerd is door slaap.
Wie maakt er nu van slapen zijn beroep?
Wel, een hardwerkende West-Vlaming die na
zijn studies textiel en marketing in de matrassen gerold was. Want dat is het verhaal van Kim
Vanacker, zaakvoerder van De Nachtwacht.
“Na mijn studies kon ik aan de slag bij een
weverij van matrastijk. Ik leerde de sector van
binnenuit kennen en reisde door Europa en
het Nabije Oosten. Ik raakte er geïntrigeerd
door het belang dat mensen hechten aan slaap.
Overal beleven mensen slaap anders.
Frankrijk bijvoorbeeld heeft nauwelijks een
slaapcultuur. In Scandinavië is dat wel het geval,
mede door de vele donkere dagen die zij per
jaar hebben. Hoe noordelijker je dan ook gaat,
hoe zachter en knusser mensen slapen.”

Groepsfoto. Smile!

12.45

Toen Kims vrouw op een bepaald ogenblik
uitgekeken raakte op haar job, beslisten ze met
een eigen slaapwinkel te starten. We schrijven
1997. Door zijn contacten in de sector kan Kim al
snel een aantal grote merken zoals Magnitude,
Swissflex en Auping aan boord halen.
De Nachtwacht was geboren.

Testnest

“We groeiden snel, maar werden in 2009
geconfronteerd met een grote brand op de
Pottelberg en moesten noodgedwongen
verhuizen naar de Meensesteenweg.
Achteraf bekeken is die brand en verhuis geen
nadeel gebleken, want de nieuwe locatie dwong
ons het concept nog scherper te zetten.”
Dat concept, dat is slaapadvies geven in een
stijlvol pand door medewerkers met kennis van
zaken. “Ooit kregen we het mooie compliment
dat iemand nog nooit een bedrijf gezien had
waar mensen elkaar zo graag zien. Het betekent
voor ons vooral een waardering voor de
collegialiteit én de klantvriendelijkheid die we
centraal plaatsen in de winkel.”
Doorheen de jaren heeft Kim de hele beleving
rond slaap sterk zien evolueren.
“De aandacht voor slaap is ontegensprekelijk
gegroeid. Zo duiken nu meer en meer studies
op die, naast factoren als voeding en beweging,
ook wijzen op het belang van een kwalitatieve
slaap als remedie tegen burnouts en ongevallen.
Ik kan het alleen maar toejuichen!”

Het nieuwste Testnest van de Nachtwacht was het
decor voor onze lunch.

13.30

opMERKelijk
DE NACHTWACHT - KORTRIJK

Kim over Vispring.
Ik heb het wel voor Vispring, het Britse merk dat
consequent voor natuurlijke producten kiest.
Geen schuimen, geen synthetische stoffen,
alleen natuurlijke materialen.
Zo werken ze bijvoorbeeld met paardenhaar,
afkomstig van de staart. Paardenhaar is een van
de langste natuurlijke vezels.
Vispring gebruikt als enige beddenfabrikant
’s werelds beste Moosburger-paardenstaart,
aangevoerd uit een familiebedrijf in Oostenrijk.

Je kent het Testnest nog niet?
Wel, het kiezen van een goed bed is een belangrijke
beslissing. Je slaapt er dan ook beter een nachtje over.
In het Testnest bijvoorbeeld.

Even tot rust komen in het Testnest van De Nachtwacht.
Samen tafelen, met oprechte dank aan
Delicatessen Vandererfven en Dupont’s Kookboetiek.

© Gerald Van Rafelghem

achter de schermen…

In een uitgeruste studio in loftstijl kan je een nachtje
doorbrengen op de matras van je dromen.
Je betaalt er een vergoeding voor, maar die krijg je
teruggestort bij aankoop van jouw bed…

Paardenstaart zorgt niet alleen voor de nodige
ventilatie in je matras en dus droog slaapcomfort;
het geeft je ook een goede en knusse ondersteuning.
Wist je trouwens dat Vispring de uitvinders zijn
van de pocketveren? Ze gaan al heel lang mee.
Zo waren alle suites van de teloorgegane Titanic
uitgerust met Vispringmatrassen…

www.testnest.be

14.50
Te bed of niet te bed. Hilde in de kijker

Ook een bezoek aan het Waregemse
stadhuis staat op het programma

18.00

Luisteren naar de boeiende
natuurverhalen van Kim bij De Nachtwacht
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© Vispring

De eigenzinnige kijk van de kinderen
Decraene zorgt voor een waardige afsluiter

© Gerald Van Rafelghem

15.45
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Welkom bij ons allemaal.

ALTIJD UW PERFECTE
PARTNER IN DE ZON.

zonneglazen op sterkte tot -50%

Nieuwe Collectie
Pomellato 2018

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: Mex United
Concept en realisatie: Mex United
Copy: Tom Delmotte, korttom
Fotografie: Ioannis Tsouloulis, PurePhoto
Vormgeving & Styling: Sophie De Cock, olgaontwerpt.be
Druk: Drukkerij Jo Vandenbulcke

Doornikserijksweg 155 A
8510 Bellegem
T. 056 21 43 52
info@optiekdecraene.be
www.optiekdecraene.be
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Meensesteenweg 121
8500 Kortrijk
T. 056 26 11 63
info@denachtwacht.be
www.denachtwacht.be

Stationsstraat 22-24
8790 Waregem
T. 056 60 19 51
info@casteur.be
www.casteur.be

met dank aan:
Vandererfven - www.vandererfven-delicatessen.be
Dupont’s Kookboetiek - www.kookboetiek.be
A Suivre - www.asuivre.be
Victor Victoria - www.victorvictoria-shoes.be
Gutmann - www.parfumerie-gutmann.be

