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DEZE HANDELAARS

WENSEN U 

FIJNE FEESTEN!!!

DB455723K7

KUURNE

Brugsesteenweg 155 - 8520 Kuurne - T 056355157
E: nico.vanderheeren@skynet.be

Verkoop van nieuwe & jonge tweedehandswagens 

Herstelling alle merken

Specialiteit :  OPEL, VW, AUDI

WWW.VANDERHEERENNICO.BE
DB171851K5

HERENKAPSALON

STEFAAN
Open: 8-12u. en van 13.30-19u.

Enkel op afspraak

Kerkstraat 19 - 8520 Kuurne
Tel. 056717233
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WINTERSALON
9-31 DECEMBER 14 TOT 18.30 U. 
WOENS-, DONDER-, VRIJ-, ZATERDAG

EN UITZONDERLIJK OP ZONDAG 10, 17, 24, 31 DEC. 

GALERIE 

JOS DEPYPERE
KERKSTRAAT 59 - 8520 KUURNE

0475459668 -
www.galeriedepypere.be

Werken van o.a. Vermeersch, Theys,
Silvain, Roobjee, Pras, Vervisch,

Permeke, Saverys, De Coene, Viérin, De
Smet, Caullet, De Vos, Verboeckhoven,

Baes, Robbe, Ceramano, Clesse
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EVARISTE
CARPENTIER

AMORUSO

Een van de zestig minionderne-
mingen die West–Vlaanderen dit
schooljaar telt, vinden we terug in
Spes Nostra. Vijftien enthousiaste
leerlingen afkomstig uit drie ver-
schillende richtingen werken er
samen in hun vrije tijd om van
On Y Vase een groot succes te
maken. 
“Lang, nog voor het nieuwe
schooljaar van start ging, begon-
nen we reeds te brainstormen op
zoek naar het geschikte product
dat we aan de man konden bren-
gen”, vertelt Maarten Deman, ceo
van On Y Vase.

HELLINGSGRAAD

“Heel wat producten passeerden
de revue; een kussen dat omge-
vormd kan worden tot deken, een
peper- en zoutvat met licht, een
badmat uit mos... Uiteindelijk
bleek de Y Vase het product met
de meeste slaagkans. De Y Vase is
een magnetische vaas. Je kan ze
gebruiken als vaas, maar ook om
keukengerief of schrijfgerief in op
te bergen. We hebben met veel
factoren rekening moeten hou-
den. Vooral de hellingsgraad en
het type magneet dat onderaan de
vaas werd gebruikt, waren belang-
rijk. Eens het ontwerp klaar was,
lieten we een prototype van het
product ontwerpen bij een fami-
lielid van een van onze teamle-
den.”
“Voor een grote oplage van ons
product, klopten we aan bij
Waak”, gaat Maarten verder. “Dat

we in zee kunnen gaan met een
Kuurns bedrijf is mooi meegeno-
men. Onze vazen worden ge-
maakt van ijzeren profielen, on-
deraan zijn ze voorzien van een
aluminium plaatje met magne-
ten. Bovendien zijn ze stapelbaar
zodat de koper er erg origineel
mee kan zijn. Dit alles is mogelijk
dankzij de meegeleverde ijzeren

grondplaat die zichtbaar of ver-
stopt onder een tafellaken of -lo-
per gebruikt kan worden.”
“Onze Y Vase bestaat in twee for-
maten; Y grand en Y petit. Ze is te
verkrijgen in de kleuren zwart, wit
en rood. Een set bestaat uit een
grote of twee kleine vaasjes met
grondplaat en kost 25 euro. Een
kleine vaas kan apart bijgekocht
worden voor 12 euro. Een grond-
plaatje kost 1,50 euro. De eerste
exemplaren gingen reeds de deur
uit tijdens de kaas- en wijnavond
die een paar weken geleden
plaatsvond in onze school. Onder-
tussen werd ook een website ge-
lanceerd waarop ‘ons kindje’ te
koop wordt aangeboden. Ik merk
alvast dat onze minionderneming
alle betrokkenen dichter bij elkaar
brengt, wat heel positief is. De
eerste kennismaking van ons pro-
duct met het grote publiek leverde
alvast heel wat positieve reacties
op. Ook Vlajo, de overkoepelende
organisatie van het project mini-
ondernemingen, was enthousiast
toen we onze Y Vase tijdens het
kick-offmoment voorstelden.”

DE BRANDING

Wie kennis wil maken met de Y
Vase krijgt daarvoor uitgebreid de
gelegenheid op vrijdag 8 decem-
ber tijdens de jaarlijkse kerst-
markt in de Branding aan de
Ringlaan 30 in Heule of op vrij-
dagavond 15 december in zaal Ku-
box. Online is de Y Vase te koop
via www.onyvase.be. (BRU)

Minionderneming
On Y Vase gaat in
zee met Waak 
KUURNE Vijftien zesdejaars van het Spes Nostra Instituut in Kuurne mogen één
schooljaar lang uitpakken met een fictieve onderneming en op de proppen komen
met een uniek idee. Dit vonden ze in hun ontwerp On Y Vase, een magnetische
vaas die vele doeleinden kent.

We zien bovenaan v.l.n.r. Linh Nguyen, Marie Vandevyver, Elien Geernaert, Niels Decroubele, Klaus Vandendries-

sche, Kevin Meyfroidt, Michiel Vanmarcke, Robin Dehullu en Jens Vroman. Onderaan v.l.n.r. herkennen we Emma

Deconinck, Michelle Vandekerckhove, Margaux Masquelier, Rob Vergaerde, Maarten Deman en Jens Decroubele.

Samen vormen zij minionderneming On Y Vase. (Foto BRU)

“Je kan ze gebruiken
als vaas, maar ook
om keukengerief of
schrijfgerief in op te
bergen” 

Maarten Deman. (Foto BRU)
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