
Els, hoe ben jii vanuit Dilbeek
aP een tuinbouwbedrijÍ in
Ve u rn e terec h t ge ko m e n ?
''De liefde zeker? Dc co bi
nrtic serk/gezin serd op
(rn bepaald mo11le'rt eÍg
zs3r.: I kindercn eD een
L'igen ki,ré praktijk, e| Perer.
landbou\l insenieru bij Jxns
sen Farnraceutica. die dage,
lijks de files naar 

^ntEerpentrotseeÍde en |aek voor het
werk in het buircnland \,er,

'!íe ,noesten keuzcs Draken.
Dit bedrijl tocn nog een
boomkwekerij, slond o!.eÍ te

llet wxs een zaak voor snelle
brslisseÍs \!ant het seizoen
sk)nd net Íoor de deur.
op 1 Eeek tiid hebben we de
knoop doorgchakr en drie

een 91,9"1,(3;rl I e zaar

LeÍon 30,000 lezoÍs st'aks
in VFolrW ook louw zaak
beter kennen?
Doe mee aan onze stick€r
actie Een markante zaak'

rcponage 
'n\ROfiw

Je bent z€fstandige, mee-
r€Íkend€ echtg€note of
je oefent e€n vÍii berce!'
u.tt eÍr i€ bent lid Í?n
markant.
- Kleef de sticker 'Den n|zÍ-
kante zaak op een zichtt'a-
rc plaats in je zaak (etalase)
- Bezorg oÍrs een fbto van
iezelf bij de sticker

Je naam, naan van de
z-aak, adres en telefoon.
Stuur of mail dit naaÍ: rÍrar-
kanl e€n Ínarkante zak,
Spastraat 82 - 1000 BÍuiset,
pafjrdd<eyzr@1lakafi lzwbe

E[s De Coninck-
Von Couferen

maanden later woonden $'e
er met heel het gczin nr."

Van kinesist naar meewetken
de echtgenote op een tuín-
bouwbedríjt bevalt dit jou?
"IIet was vooÍ ons beiden
een hele uitdaging. .

^am?nkeliik 
hebben rc ons

toegelegd op een nichc nr de
m2rkt: het bedrijf is getvolu
eerd l?n een boomkwekerij
naar een kwekerij vin taaie
kustplanten. wij kwcke,r plan
ten en grassen die aaÍden nr
kleigrond en bcstand zijn
tegen zee, zànd en zoltte
nooÍden$'ind. PeteÍ nraakt
werk van een uitzondeÍlijk
assortiment taaic kustplanten.
Verschilendc s(x)rlen heeft hij
meegebÍacht van zijn studie
reizen Íraar Ierland en Alrs,

tÍalié en uitgetest op V,est-

X{omenlcel ziji $ij het enigc
sespecialiseerde bedÍijf in
België en Nederland.
Zelf ben ik \€rantR'oordclijk
\'oor de reÍkoop e| de b.rek
houdins. Ik had en hcb een
passie roor poÍenbakken en
bloeDschikken. rn hct bedrijf
hcb ik een apark ruimte
waaÍ ik $orkshops oÍgani-

Ik sta ook !?ak op belrrzen
en heb o.a. mccgewerkt lan
de decoraricbcurs in AaÍt,
Íijke en aan de open tuinda,
gen in het Kasteel van
Ileen'elde, ik heb {x)k mee,
geqerkt aan de Lritgrve van
\est 'wintcr aan zee". Ja, dit
bedriif secfi ook mii de ruim-
te oln mijn ding te doen.'

Jullie ve*open naast planten
toch ook heel wat êccessoires

''We hebbcn ons ook toege,
legd op biologische filteÍs
voor vijvers en zDem\'ij\,ers.
\|e begeleiden onze klanten
in het gcbruik van gletsier-
substraat cn het aanplanten
tan irissen als natuurlijke fil
teÍ voor hun viiver"

Jauw aclvies voor onze le-
zers?
''Kijk rond cn bepaal wal te

graàg ziet. VèeÍ dat nicr rlkt
plant op elke plants xaÍdr en
v'?rg advies. vil jc \\einig
onderhoud, kies dan r<x,r
gn)enblij\-ende en Lràallg(ri
encle planten en boDre.
Koop rrcoÍ de tuin geen gc
íbrceerde seffcplanten nr]:l.
zoek taaie plaÍuen die huiren
werden gekwcckt.'
Info: $\'w.aquabotanica be r


