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Pat Van Roey Foto: wlt

VanRoey.be zoekt
nieuwe
medewerkers

Sofie Dekeyser is al in kerststemming

Foto: wlt

Hof van Eel lanceert
de eetbare kerstboom
Bij het Hof van Eel kunnen zowel particu
lieren als bedrijven terecht voor de verhuur van
kerstbomen, inclusief decoratie. Deze winter
wordt de eetbare kerstboom de nieuwe trend.
Daarnaast kun je hier ook mooie eindejaarsge
schenken kopen. WENDY LUYKS

RAVELS

Sofie Dekeyser heeft altijd
een passie gehad voor het ko
ken met ambachtelijke pro
ducten. Deze passie zette haar
ertoe aan om in 2011 Hof van
Eel op te richten. Eens gestart
met deze ontbijten lunchser
vice probeerde ze telkens op
zoek te gaan naar authentieke
producten uit de Kempen.
Sinds kort heeft ze ook een
webshop voor Kempische
hoeveen streekproduc
ten.Naast ambachtelijke pro
ducten is Sofie ook al jaren
geïntrigeerd door de sfeer van
Kerstmis. Dat bracht haar op
het idee om kerstbomen, zo
wel kunstbomen als echte, te
gaan verhuren. Het bleek een
schot in de roos.
‘Ik vind het heel leuk om een
kerstboom op te zetten, maar

,

niet iedereen denkt daar zo

Kerstmis is een
periode van
gezelligheid,
vrolijkheid en een
mooie kerstboom
draagt daartoe
bij
Sofie Dekeyser
Zaakvoerster

over. Er kruipt heel veel tijd
in om decoratie te gaan kie
zen en een boom mooi op te
zetten. Dat is zowel zo voor
gewone particulieren als voor
bedrijven’, vertelt Sofie en

thousiast. ‘Ik doe enkele grote
projecten, zoals het aankleden
van een Delhaizewinkel of
het decoreren van een Ant
werps hotel.’ Voor de komen
de kerstperiode merkt Sofie
alvast twee trends op. ‘De eer
ste trend is ‘Snowy Winter’.
Hier staat een prachtig war
me lichtblauwe tint centraal,
gecombineerd met veel
sneeuw, wit, hout en natuur
producten. De combinatie
met opvallend turquoise is
verfrissend. De tweede trend
is ‘Shades of Red’. Deze trend
is weelderig en warm. Onze
eigen trend is de Eetbare
Kerstboom waarbij ook de
smaakzin wordt geprikkeld.
Ambachtelijk gebakken koek
jes, huisgemaakte truffels,
overheerlijke peperkoek,.en
dit netjes verpakt in zakjes en
luxueus afgewerkt met linten
in een kleurcombinatie.’

INFO
Info

www.hofvaneel.be; Hofstraat 11,
Ravels, 0479/95.35.80

Om haar brede waaier aan
complementaire diensten
verder uit te bouwen, is
VanRoey.be vandaag op
zoek naar een tiental nieu
we collega‘s. Het bedrijf
zoekt een system engineer,
senior system engineer,
projectleider, accountma
nager, business develop
ment manager, functioneel
consultant finance & re
porting manager en een
grafische vormgever en
emarketeer. ‘We zijn een
groeibedrijf’, zegt General
Manager Pat Van Roey.
(WLT)
b Meer info: www.vanroey.be/jobs
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Glaswerken
Vanheertum
focust op
interieurprojecten
Glaswerken Vanheertum
uit Turnhout realiseert
steeds meer projecten op
het vlak van interieurin
richting. Steeds meer be
langstelling is er ook voor
de nieuwe glazen magneet
borden die Vanheertum in
alle mogelijke kleuren en
volledig op maat produ
ceert. ‘We richten ons
steeds meer op deze grote
interieurprojecten’, legt
Steven Wagemans van
Glaswerken Vanheertum
uit. ‘Een belangrijk instru
ment daarvoor is een nieu
we snijmachine voor ge
laagd glas die we recent in
gebruik namen.’ (WLT)
b www.glaswerkenvanheertum.be
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