
TIP 1: MIJN ADVERTENTIE 

11 edities voor een gerichte boodschap, elke week opnieuw goed voor  

een unieke afspraak met 376.717 trouwe lezers! Haal het maximum uit 

uw advertentie: wees creatief in uw strategie. Vraag naar onze formaten, 

frequentiekortingen, acties en speciale posities. 

 UNIEK:  onze gemeentelijke lokale rubricering laat toe te adverteren 

onder de gemeente(n) die u verkiest!  

Is de volledige provincie West-Vlaanderen belangrijk voor uw 

zakencijfer? Kies dan voor KW en uw boodschap schittert in een context 

van vrije tijd, ontspanning of lifestyle. 

TIP 2: PUBLIREDACTIONEEL

Adverteren in een betalend blad verhoogt 

exponentieel de attentiegraad van uw boodschap,

dat is bewezen. Daarbij kiezen voor een

publiredactionele aanpak is lang geen gek idee. 

Informeer naar onze mogelijkheden. 

TIP 3: ENCARTAGE

U bent voorstander van uw eigen communicatie via folder, 

magazine,… maximaal in eigen look & feel? Kies dan voor een 

encartage bij Krant van West-Vlaanderen. U bakent zelf uw spreiding 

af op basis van onze individuele edities. U beslist zelf of u alle lezers, 

of enkel onze trouwe abonnees wilt bereiken. Een uitstekend 

alternatief voor de hoge kosten voor bus-aan-busbedeling en 

bijbehorende taksen. 

TIP 4: SPECIALS

Bewaarnummers geven uw advertentie extra waarde. 

Krant van West-Vlaanderen kiest voor 10 extra specials 

op jaarbasis, als gratis bijlage voor elke lezer. Unieke 

content met een hoog bewaargehalte.

TIP 5: EXTRA EDITIES BUS-AAN-BUS

Verrassen, extra ondersteuning voor onze eigen verkochte krant, een strategie die Krant van West-

Vlaanderen al jaren succesvol aanhoudt. Werk u via deze exclusieve extra edities in de kijker: een 

unieke opportuniteit! 11 extra edities op jaarbasis staan garant voor een bedeling in 469.000 bussen. 

Een niet te missen afspraak met uw potentiële klant.

KW, dé perfecte drager voor uw commerciële boodschap

5 TIPS VOOR MAXIMALE EXPOSURE:

(BH12/1)
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DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

Het Bruggemuseum kreeg
blijkbaar een slecht rapport :
de Vlaamse audit steekt vol
negatieve opmerkingen ?
Manfred Sellink : “Bij elke door-
lichting krijgt ieder museum een
aantal aandachtspunten die voor
verbetering vatbaar zijn. Zo werd
er gewezen op het feit dat de digi-
talisering van 10.000 objecten nog
niet ver genoeg gevorderd is en er
zijn vragen over twee locaties. Ho-
ren de Sound Factory in de lan-
taarntoren van het Concertge-
bouw en het Gezellemuseum wel
thuis onder de koepel van het
Bruggemuseum ? We zullen hier-
over nadenken, wellicht wordt het
Gezellemuseum uit het Brugge-
museum gelicht omdat wij daar
de klemtoon meer dan ooit op het
literaire willen leggen.”
“Wij hadden wel een aanvraag in-
gediend om het Bruggemuseum
landelijk te erkennen, zoals het
Groeningemuseum en het Hospi-
taalmuseum. Maar de commissie
oordeelde dat die aanvraag te
vroeg kwam. Omwille van twee
redenen : er is onvoldoende sa-
menhang tussen de afzonderlijke

locaties van het Bruggemuseum,
en het museum voor volkskunde
en Gruuthuse zijn nog niet herin-
gericht. Projecten als Snapshot to-
nen aan welke richting wij uit wil-
len met volkskunde : actuele links
leggen naar de vaste collectie.”

Hoe zit het met de toekomst
van het Gruuthusemuseum ?
Manfred Sellink : “De restauratie-
werken zullen pas af zijn in 2016.

Er wordt nagedacht over de herin-
richting, maar het stadsbestuur
en de gemeenteraad moeten nog
hun fiat geven. Er zal gewerkt
worden rond het thema van rijk-
dom en armoede. Het Gruuthuse-
paleis was immers niet alleen de
residentie van de rijke heren van
Gruuthuse, maar fungeerde ook
een tijdlang als een berg van
barmhartigheid.”

Is er nu al een oplossing
gevonden voor de collectie
koetsen die ligt te verkomme-
ren in een stedelijk depot in
de Groenestraat ?
Renaat Landuyt : “Die collectie
blijft in Brugge, er zijn gesprek-
ken met instellingen en particu-
lieren om ze op diverse locaties
tentoon te stellen.”
Manfred Sellink : “De Belgian
Drivers Association, een vereni-
ging van eigenaars van histori-
sche koetsen, heeft in augustus de
collectie bekeken. In tegenstelling
tot enkele zelfverklaarde koetse-
nexperts zijn die specialisten for-
meel : de collectie, met stukken

uit de 17de tot 19de eeuw, ver-
keert in goede staat en wordt on-
der verantwoorde omstandighe-
den bewaard. Vooral de zeven lijk-
koetsen, die in opdracht van de
stad vervaardigd werden, zijn erg
waardevol. De overige koetsen be-
hoorden toe aan adellijke families
en zijn geschonken aan de stad.”

Liggen er nog andere top-
stukken te verkommeren in
depots ?
Manfred Sellink : “Verkommeren
is een verkeerde term. Een muse-
um moet niet alleen tentoonstel-
len, maar ook bewaren en bestu-
deren. Het Bruggemuseum telt
46.000 objecten, waarvan er maar
honderden geëxposeerd worden.
Ons prentenkabinet heeft 20.000
prenten, die afwisselend getoond
worden in het Arentshuis.”
Renaat Landuyt : “In samenwer-
king met de provincie plant Brug-
ge de inrichting van een museaal
depot. Dat integreren in een
nieuw gebouw aan de oude vis-
mijn in Zeebrugge, waar de crui-
setoeristen ontvangen worden,
zou een grote meerwaarde zijn.
We streven ernaar om van Zee-
brugge de startplaats van cruises
te maken. Zo overnachten al die
toeristen in Brugse hotels. We
gaan de concurrentie met Sou-
thampton aan. Of dit realistisch
is ? Ja, want Brugge is het hoogte-
punt van de cruises. Maar eerst
moeten we een gebouw hebben
om die toeristen te ontvangen. Ar-
chitect Salens heeft in opdracht
van MBZ al een ontwerp gemaakt.
Een museal depot, met enkele
tentoongestelde objecten, zal de
toeristen nog meer zin doen krij-
gen om onze musea te bezoeken.”

Een ander pijnpunt is een
ontbrekende expohal voor het
Groeningemuseum. Het is een
schande dat dit museum voor
elke grote expo dicht moet.

Zijn de stadshallen, waar de
expo Brugge en WO I te zien
zal zijn, niet geschikt ?
Manfred Sellink : “Jammer ge-
noeg niet. Je kunt er omwille van
de klimatologische omstandighe-
den geen oude kunst tonen, tenzij
je grote en dure aanpassingswer-
ken verricht en een gebouw in dat
gebouw plaatst.”
Renaat Landuyt : “We onderzoe-

ken momenteel verschillende pis-
tes voor een expohal. Maar omwil-
le van de besparingsgolf is het nu
niet het moment om met een in-
vesteringsproject uit te pakken.
Begrijp mij niet verkeerd : Brugge
zelf bespaart niet op cultuur. Mis-
schien kunnen wij Vlaanderen
met onze Triënnale 2015 overtui-
gen van het nut van Brugge als
tentoonstellingsplatform.”

Over besparingen gesproken.
Hoe zwaar treft Vlaanderen
de stedelijke Brugse musea ?
Manfred Sellink : “Nu ontvangen
wij 1,32 miljoen euro Vlaamse
subsidies. De landelijk erkende
musea moeten 4 procent inleve-
ren. Wat betekent dat het Groe-
ningemuseum 22.000 euro en het
Hospitaalmuseum 12.000 euro
minder krijgt. De subsidies voor
onze erfgoedcel bedragen 470.000
euro, maar die moet 10 procent
inleveren. In totaal krijgen onze
musea 81.000 euro minder. Dat
lijkt weinig op een totaal van 15
miljoen euro, maar in de praktijk
zal het werkingsbudget van onze

erfgoedcel bijna gehalveerd moe-
ten worden. We zullen in fasen de
kaasschaaf moeten hanteren.”
Renaat Landuyt : “Ik stel vast dat
Vlaanderen al tien jaar de budget-
ten voor de musea niet opgetrok-
ken heeft en vooral ingezet heeft
op actuele podiumkunsten. Een
spijtige zaak. Maar 1,3 miljoen
euro Vlaamse subsidies vormen
amper 8,5 procent van het wer-
kingsbudget van de stedelijke mu-
sea. Het gros van het geld komt
van de stad Brugge. We weten ook
dat Brugge verdwijnt als zijn mu-
sea sluiten. We zullen dus niet
besparen op cultuur, maar wel
spaarzaam omgaan met de mid-
delen. Van personeelsverminde-
ring bij de musea is geen sprake.”
Manfred Sellink : “Het verheugt
me dat de stad het tekort aan erf-
goedbewakers erkent en werkt
aan een oplossing binnen het per-
soneelsbudget. Via herschikking
van personeel kunnen extra sup-
poosten aangeworven worden,
want we kampen met een tekort
aan erfgoedbewakers. Op een per-
soneelsbestand van 200 mensen
zijn er 110 erfgoedbewakers. Te
veel suppoosten zitten met over-
uren. Omwille van zieken moes-
ten wij de musea van de Gent-
poort, Gezellemuseum en Ter
Potterei een (halve) dag sluiten.”

“Geen musea, geen Brugge”
BRUGGE q “Zonder
onze musea verdwijnt
Brugge. Het is al meer
dan tien jaar dat Vlaan-
deren ze stiefmoederlijk
behandelt. De voorbije
jaren stegen enkel de
budgetten voor de actuele
podiumkunsten. Eens te
meer zal Brugge het ver-
schil bijpassen, wij be-
sparen niet op cultuur”,
zeggen burgemeester Re-
naat Landuyt en muse-
umdirecteur Manfred
Sellink in koor. Wij leg-
den hen enkele museale
pijnpunten voor.

“In tegenstelling tot
Vlaanderen bespaart
Brugge niet op zijn
musea”

“De collectie koetsen
verdwijnt niet uit
Brugge. Er zijn ge-
sprekken bezig”

Burgemeester Renaat Landuyt en museumdirecteur Manfred Sellink : “In tegenstelling tot enkele zelfverklaarde
koetsenexperts zijn de specialisten formeel : onze collectie verkeert in goede staat en wordt onder verantwoorde
omstandigheden bewaard.” (Foto FP)

BRUGGE G Eind vorige week,

bij het werkbezoek van de

Vlaamse regering aan Brug-

ge, meldde minister van

Cultuur Steven Gatz dat de

aanvraag van het Concertge-

bouw om erkend te worden

als grote landelijke instelling

niet in de koelkast geplaatst

wordt. Die uitspraak staat in

schril contrast met de vermin-

dering van de werkingsmid-

delen van het Concertge-

bouw met 230.000 euro.

Alle Brugse culturele actoren

samen moeten vanaf volgend

jaar wellicht 746.767 euro

aan subsidies inleveren. Het

Concertgebouw verliest dus

230.000 euro op een totale

werkingstoelage van 2,975

miljoen euro. Wie subsidies

krijgt via het Kunstendecreet

verliest 7,5 procent toelagen :

Festival van Vlaanderen

(-17.250), De Werf (-65.260),

Cactus (-24.354), MOOV

(-24.750), Anima Eterna Brug-

ge (-60.000) en Symfonieor-

kest (-93.750). De anderen

ressorteren onder andere

subsidievormen maar verlie-

zen ook zo’n 4 à 5 procent :

Bibliotheek (-64.682), Cul-

tuurcentrum (-21.261) en

Vorming Plus (-19.866) en

Tapis Plein (-5.600). (SVK)

Besparen,
besparen,
besparen...

BRUGGE G Naar verluidt zou

er een probleem met de

wijzerplaat van het Bel-

fort zijn. “Klopt”, lacht Man-

fred Sellink. “Ik kreeg een

brief van een Franse toerist,

die beweert dat er een histo-

rische fout zit in de wijzer-

plaat van het uurwerk : in de

15de eeuw werd naar verluidt

het Romeinse cijfer IV met

vier streepjes – IIII – aange-

duid. Ik laat het onderzoe-

ken.” (SVK)

Fout in het
uurwerk van
het Belfort ?
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4 dagen exclusieve stockverkoop
03 - 06 OKTOBER ‘14
Blankenbergsesteenweg 358, Brugge
Industriepark “Blauwe Toren”
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HET GROOTSTE LINGERIE AANBOD IN BELGIË

Schrijf u nu in voor onze newsletter 
via www.lingerieoutlet.be 
en ontvang extra voordelen

of volg ons op  lingerieoutlet

50.000 stuks lingerie, badmode 
en nachtkledij van topmerken

aan uitzonderlijke prijzen
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www.lingerieoutlet.be
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Het West-Vlaams Tegelhuis

In 1953 stichtte de familie Debevere een
speciaalzaak in tegels, in ’80 bouwden
Frans en Odette Vankeirsbilck-Olivier de
zaak verder uit. In ’92 werd zoon Filip Van-
keirsbilck zaakvoerder en sinds ’94 is het
Westvlaams Tegelhuis gelegen langs de
Rijksweg en vormt samen met Steenfa-
briek Olivier en O-Beton de groep Olivier.

Reeds 60 jaar betekent het Westvlaams Tegelhuis be-
taalbare kwaliteit, voor wie op zoek is naar een kerami-
sche of natuursteentegel voor wand- of vloerbekleding,
zowel voor binnen als buiten. Natuursteen wordt fre-
quent gebruikt als buitentoepassing, als binnentoepas-
sing verkiest men vaak een keramische tegel voor het
onderhoudsgemak. 

NIEUW INITIATIEF 

Met de jaren evolueerde de marktvraag en het bedrijf
speelde daar op in. De consument heeft het vaak moei-
lijk om de gekozen tegel in de eigen leefruimte voor te
stellen. Daarom worden vanaf 3 maart in de vernieuw-
de showroom talloze afgewerkte leefruimtes getoond.
De 2.000m2 grote toonzaal speelt in op de nieuwste
tendensen en geeft een duidelijke kijk op het gebruik
van natuursteen en keramische tegels voor vloer- en
wandbekleding in living, keuken, slaap- en badkamer.
Ook het samengaan met parket komt aan bod. De ex-
positie in de vernieuwde toonzaal is gebaseerd op drie
populaire stijlen: cottage, modern en hedendaags.

COTTAGE 

Deze ’romantische stijl’ wordt gecreëerd door het ge-
bruik van natuurlijke of natuurlijk uitziende materia-
len zoals natuursteen of een keramische natuursteeni-
mitatie. In combinatie met hout ademt het geheel een
warme sfeer zowel in materialen als in kleuren. De

keuze van de klant laten primeren in combinatie met
raad en advies die steunt op ervaring leidt tot een mooi
resultaat. 

MODERN 

Typisch voor de ’moderne stijl’ zijn grootformaatte-
gels. De afmetingen variëren hierbij van 80 x 80 tot 120
x 120. Deze tegels vergroten optisch de ruimte omdat
minder voegen zichtbaar zijn. Het geheel wordt ge-
combineerd met strakke elementen in uitgesproken
kleuren zoals zwart, wit en grijs. Modern staat dus
voor een strakke opmaak, eenvoud en efficiëntie. 

HEDENDAAGS 

In deze stijl zijn de tegels vaak kleiner (40 x 40, 30 x 60
en 60 x 60) en het kleurenpallet ruimer. De print kan
effen maar ook tegels met vlammen- of „wolken”struc-
tuur zijn mogelijk. Voor keramische tegels gaat de
voorkeur naar een vollemassategel waarvan het bedrijf
een zeer grote voorraad heeft. 

KWALITEIT EN VAKMANSCHAP 

Het Westvlaams Tegelhuis heeft 26 medewerkers
waaronder bedienden, verkopers, chauffeurs... met
daarbij zes mensen die werken in een eigen atelier.
Ontwerp en afwerking gebeuren dus in eigen huis
waardoor een vlotte levering mogelijk is. Gecombi-
neerd met een rechtstreekse invoer van natuursteen
en keramische tegels kan de prijs voor deze waardevol-
le afgewerkte producten scherp gehouden worden.
Door de grote voorraad van elke steensoort kan er vlot
worden ingespeeld op de wensen van de klant. Het
Westvlaams Tegelhuis zorgt met zijn jarenlange erva-
ring, vak- en productkennis voor kwaliteit aan een erg
goeie prijs. Hier wordt het praktische perfect gekop-
peld aan het esthetische. Een bezoek aan de nieuwe
showroom is trouwens een fijne belevenis. De verko-
pers staan u graag te woord voor vrijblijvende info.
(medegedeeld)

NIEUWE TOONZAAL MET REËEL UITGEWERKTE LEEFRUIMTEN

ADVERTORIAL

Kadertitel op
twee lijnen
Cathedras divinus insectat vix saetosus chiro-
graphi. Zothecas plane neglegenter circum-
grediet verecundus apparatus bellis. Satis sae-
tosus umbraculi amputat vix parsimonia sa-
burre, et plane bellus oratori insectat adfabilis
ossifragi. Pessimus verecundus saburre adqui-
reret quinquennalis oratori, ut saetosus matri-
monii iocari oratori, utcunque zothecas pra-
emuniet saburre.
Tremulus zothecas deciperet optimus adfabi-
lis agricolae, ut verecundus apparatus bellis
conubium santet saburre. Umbraculi amputat.

Armoedestraat 15 - 8800 Rumbeke

Tel. 051263263 - Fax 051263273

Open: ma.-vr.: van 9.00 tot 12.00 uur

& van 13.30 tot 18.30 uur

zaterdag: van 9.00 tot 12.00 uur

Rust: zondag - dinsdagvoormiddag

VAKMAN 
IN DE BUURT

Markoen Vandromme

Bedrijf: Markoen

Sector: Terrassen - Opritten - Tuinen

MARKOEN
Pouckeweg 35 • 8520 Kuurne
Vanaf februari 2014: 
Meihoek 32 • 8520 Kuurne
0498500496
info@markoen.be • www. markoen. be

Wie een vakman zoekt met talent voor de aanleg van
terrassen, opritten en tuinen en het regelmatig onderhoud
van die tuinen kan zeker terecht bij Markoen Vandromme.
Markoen leidt een jong en dynamisch bedrijf dat
vakmanschap koppelt aan creativiteit en prijs/kwaliteit. Zijn
bedrijf staat garant voor de perfecte aanleg en het onderhoud
van terras, oprit of tuin naar de wensen van particuliere
klanten en bedrijven. 
Markoen (34) groeide op aan de Stokerijstraat, trok naar de
toen nog gemeentelijke jongensschool Sint-Pieter en was lid
van KSA Leiezonen. Hij volgde de richting biotechniek aan
de Stedelijke (nu Provinciale) Tuinbouwschool in Kortrijk.
Hij is gehuwd met Sofie Vantomme en het gezin woont met
de kinderen Viktor (7) en Fons (4) aan de Pouckeweg. 

NIEUW ADRES
Een enthousiaste Markoen over zijn beroep : „Ik werkte als
kleine jongen al graag in de tuin en in de buitenlucht. Na
mijn studies startte ik direct als werknemer bij een Kuurnse
tuinaannemer. Ik heb er negen jaar ervaring opgedaan. Toen
ik in 2007 huwde met Sofie gingen we eerst drie jaar in
Oostrozebeke wonen, maar onze ’ezelsoren’ trokken ons
terug naar Kuurne. We kochten de vroegere hoeve
Vanderschueren aan de Pouckeweg en verbouwden die. Nu
wonen we midden de verkavelingen die er in het voorbije
jaar opstartten. Volgende maand krijgen we zelfs een nieuw
adres zonder te verhuizen. Ik startte in 2009 als zelfstandig
tuinaanlegger in hoofdberoep. Hiervoor volgde ik wel een
snelcursus bedrijfsbeheer bij Syntra. Ik werk vooral voor
particuliere klanten, soms voor tuinarchitecten en ik doe wel
eens mee aan een openbare aanbesteding. Alvorens een
gedetailleerde offerte op te maken, luister ik naar de noden
en wensen van de klanten, help hen met een ontwerp en sta
hen bij met raad en daad. Met mijn twee personeelsleden
streven we naar een perfecte uitvoering. Ik geef prijs voor
alle verhardingswerken voor terrassen en opritten, maar ook
voor de omgevingswerken van de woning. Mijn specialiteit is
wel natuursteen. Ook voor de aanleg van tuinen en het
onderhoud ervan zijn we beschikbaar. Dit zowel bij
nieuwbouw als renovaties. Ik volg nog regelmatig
opleidingen en dit is ook het geval met mijn personeel. ”
(JPDK)
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wij lezen Krant 
van West-Vlaanderen
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LEUKE TERRASJES AAN DE KUST b FIETSEN ROND DAMME
BEESTJES IN DE WESTHOEK b DIGI-TRIP IN KORTRIJK

met unieke 
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Wie wordt

Meer dan 2.400

pasgeborenen in beeld

dé beebee 2013?

WIN
een babyspaar-

rekening met 

¤ 1.000 of 

een laptop!

 KRANT VAN WEST-VLAANDEREN:  veel meer dan een wekelijkse krant! Aarzel vooral niet om met ons in dialoog 

te gaan over een uitgekiende communicatiestrategie op jaarbasis. Er gaat tenslotte niets boven een voorstel 

op maat van uw behoeften!    

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN EN KW.BE  een uitgelezen kijk op West-Vlaanderen. Met haar 376.717 lezers 

is Krant van West-Vlaanderen het meest gelezen verkochte nieuwsmedium in de provincie! De diverse edities en 

de website kw.be worden samengesteld door een ploeg van 25 beroepsjournalisten en meer dan 500 plaatselijke 

medewerkers die dagelijks op zoek gaan naar een nieuwtje tot in de kleinste dorpen of wijken. O
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