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“Bewust kleinschalig”
VOORMALIGE UITBATERS VAN ’T CONVENT IN RENINGE OPENEN NIEUWE ZAAK IN MARKE
goede menu’s samenstellen.”
Nadat Sébastien en Sharon zich
uit ’t Convent terugtrokken,
kwam een enorme geruchtenmolen op gang over het restaurant in
Reninge. Stichter Rudi zou zelfmoord gepleegd hebben, het restaurant zou failliet zijn… Niets
van dat alles was waar. Intussen
staat Rudi er weer achter het fornuis. Alle commotie kostte hem
in december 2013 wel zijn Michelinster.

MARKE/RENINGE q
Goed een jaar nadat Sébastien Ververken en
Sharon De Volder de
deuren van ’t Convent in
Reninge sloten, openen
ze in Marke hun eigen
kleine restaurant. “In
Vol-Ver willen we vanaf 1
juli de mensen laten
thuiskomen. We houden
het bewust kleinschalig
zodat we onze gasten
kunnen soigneren”, legt
Sébastien uit.
Het restaurant kreeg de naam
Vol-Ver, een verwijzing naar de
twee familienamen. “Volver is bovendien Spaans voor terugkeren,
noem het ‘thuiskomen’. En dat is
net het gevoel dat we onze gasten
willen bezorgen : een plek waar ze
zich thuisvoelen. We houden het
bewust kleinschalig voor 20,
maximaal 25 gasten. Net om die
huiselijkheid te bewaren. We werken met een personeelslid, iemand die zowel in de keuken als
de zaal zal meehelpen.”
Sébastien staat letterlijk tussen
zijn klanten te koken. “We kozen
bewust voor een open keuken.
Het maakt alles toegankelijker,
we hebben niets te verbergen. Ik
werk van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat in mijn keuken. Dan
wil ik niet in mijn eentje in een
donkere kelder werken. Hier heb
ik een prachtig zicht op de natuur
en tijdens het service heb ik het
contact met mijn klanten.”

IDYLLISCHE WONING

Sharon De Volder en Sébastien Ververken voor hun nieuwe zaak. (Foto BWB)

KWALITEIT
Vol-Ver moet een verfijnde bistro
worden. “Ik wil de klassieke keuken toepassen, met verfijnde gerechten. Ik werk ook heel erg seizoensgebonden. Daarbij is de
kwaliteit van de producten van het
grootste belang. Ik zoek dan ook
die leveranciers die die kunnen
bieden. Producten van mindere
kwaliteit kunnen echt mijn dag
verpesten.”
Sébastien (28), van Kortrijk afkomstig, volgde een koksopleiding in Ter Duinen in Koksijde.
Als laatstejaars liep hij stage in ’t
Convent en viel hij voor de charmes van Sharon De Volder (29),
dochter van chef Rudi. Daarna
deed hij nog ervaring op in topza-

ken als De Karmeliet in Brugge,
bij Comme Chez Soi in Brussel,
bij Pierre Gagnaire in Parijs en
twee jaar in Hof van Cleve in
Kruishoutem. Sharon deed thuis
in ‘t Convent in Reninge ervaring
op. Ze startte in het ouderlijk huis
in Ieper restaurant De Vier Koningen op, dat nu gerund wordt
door haar broer Matthew en zijn
vriendin Alice Maertens onder de
naam d’Alice.

’T CONVENT
Sébastien en Sharon namen in
2009 ’t Convent in Reninge over,
twee jaar later traden ze ook als
zaakvoerders op de voorgrond en
zette Rudi De Volder een stapje
terug. “Ik heb er enorm veel erva-

ring opgedaan en veel lessen geleerd”, vertelt Sébastien. “Het was
echter niet simpel om zo’n immens restaurant met hotel, feestzaal en wellness te leiden. Ik wist
wel dat er financiële moeilijkheden waren, maar het was een geweldige kans die ik kreeg.”
Eind april 2013 besloot het jonge
koppel om zich uit de zaak terug
te trekken. “Het wordt almaar
moeilijker om goed personeel te
vinden. Bovendien weegt de personeelskost in de horeca enorm
door. We werkten keihard, maar
op het einde van de rit bleef er
niets over. Op die manier voortwerken was financieel niet interessant. Een restaurant uitbaten is
meer dan alleen maar koken en

Sébastien kon aan de slag als culinair adviseur bij Pidy. Daarnaast
werkte hij voor kleine groepen als
kok aan huis. Sharon nam tijd
voor hun dochter Hélène (2 jaar).
Intussen hebben ze ook een zoon
Arnaud van 2 maanden. “Het
voorbije jaar is me nog meer duidelijk geworden hoe belangrijk
het is om een evenwicht te vinden
tussen werk en gezin”, vertelt Sébastien.
Toch bleef het kriebelen bij Sébastien en Sharon : die droom van
een eigen restaurant. Ze vonden
een idyllische woning in de Watervalstraat 23 in Marke. “We hadden eerst een pand van een voormalig restaurant in Kortrijk op
het oog, maar het voelde voor ons
niet helemaal goed. Toen we deze
woning zagen, wisten we meteen : dit is het. Het is een woning
met heel veel karakter en een
schitterend zicht. We hebben een
prachtige tuin met mooi terras.
Uiteindelijk zitten we hier niet ver
van het centrum en is het restaurant vlot bereikbaar.”
(Mieke Verhelle)
www.vol-ver.be

Aalbekeplaats wordt
Speelstraat XXL

MARKE

Burgemeester en schepenen bedienen op volksbarbecue
De volksbarbecue van het voorbije weekend in Marke was een groot succes. In totaal zakten 300 Markenaren, onder wie ook Barbele Kindt uit de Van Belleghemdreef, naar het centrum van de gemeente af om te
genieten van een heerlijke barbecuemaaltijd. Aan de grill stonden de burgemeester en de schepenen.
Fanfare Sint-Jan zorgde voor de muziek. De volgende editie van de volksbarbecue is bij mooi weer gepland
voor eind juni of begin juli. De locatie wordt later bekend gemaakt. (NVH-foto BWB)

AALBEKE q Op zondag 22 juni wordt Aalbekeplaats omgedoopt tot Speelstraat XXL. Het
gaat om een initiatief van
KWB. De Kristelijke Werknemersbeweging wil met Speelstraat XXL inpikken op de
speelstraten die de laatste jaren
almaar vaker georganiseerd
worden in straten. De komende maanden zullen meer dan
dertig KWB-afdelingen een
Speelstraat XXL organiseren.
In Aalbeke gebeurt dat op zondag 22 juni op Aalbekeplaats,
op het plein vlakbij Saint-Cornil.
KWB zelf stelt groot spelmateriaal ter beschikking. “De spellen geven afdelingen de kans
om zich meer zichtbaar te maken in de buurt en zowel jong
als oud aan te spreken”, is bij
KWB te horen. De afdelingen

zelf staan in voor de begeleiding bij de spelletjes en ze kunnen de Speelstraat XXL-inhoud
aanvullen met spellen en materialen van gemeentelijke, provinciale of andere uitleendiensten. Tot het pakket van de nationale afdeling behoren onder
meer Twister, Angry Birds,
Mens Erger je Niet, Jenga en
Vier op een Rij.
Het is het eerste jaar dat KWB
met Speelstraat XXL uitpakt. In
mei vonden twee tests plaats in
Torhout en die vielen heel positief uit. Speelstraat XXL vindt
in Kortrijk enkel in deelgemeente Aalbeke plaats.
In de regio is Zwevegem (Orveiestraat) aan de beurt op 12
juli, op 13 juli strijkt Speelstraat XXL neer in de Stationsstraat in Stasegem. (AXV)
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GEBOORTEN

OVERLIJDENS
BISSEGEM

Germain Holvoet
13/04/1936 – 14/06/2014

BISSEGEM

Renée
Op 11 juni kreeg Seppe er een
zusje Renée (48 cm ; 2,800 kg)
bij. Renée liet haar eerste kreetjes horen in de kraamafdeling
van het Kortrijkse AZ Groeninge,
campus Kennedylaan. Ze is de
dochter van Harm Deschildre en
Nathalie Demyttenaere (vooraan
op de foto) uit de Neerbeekstraat. (Foto BWB)

HUWELIJKEN

BISSEGEM

Goud voor Lucien en Yolande
Lucien Vanden Berghe en Yolande Dekimpe uit de Sint-Omaarsstraat vierden op zaterdag 14 juni hun 50ste
huwelijksverjaardag. Yolande werd geboren in Menen, Lucien in Kuurne. De twee leerden elkaar kennen
tijdens een driedaagse uitstap naar Duitsland. Ze trouwden op 12 juni 1964 in Wevelgem en kregen één
dochter: Mildred. Lucien mag terugblikken op een mooie carrière als zetter van televisieantennes en bouwvakker. Vanaf haar veertiende werkte Yolande in de spinnerij Franco Belge. Hier zou ze vijftien jaar lang
werken. Daarna startte ze in de spinnerij Linofil Bissegem, maar één jaar later besloot ze om zich volledig te
focussen op haar dochter Mildred. Lucien heeft groene vingers. Zo kweekte hij voor zijn gezin groenten uit
de eigen tuin. Ook zijn kippen verzorgde hij met liefde. Lucien vindt eveneens ontspanning met de zapper
in de hand: voetbal, voetbal, voetbal… nu zeker met het WK voetbal. Yolande springt nog altijd graag de
fiets op. Ze is ook handig met naald en draad en knutselt geregeld. Ook reizen spreekt haar aan. Ze is een
creatieve bezige bij die nooit stil zit. (NVH-foto BWB)

Na een ziekte is Germain Holvoet
overleden. Hij werd geboren in
Kortrijk, groeide op in Bissegem
en woonde ook nog in Kortrijk en
Harelbeke. In de jaren 70 woonde Germain weer in Bissegem,
samen met zijn echtgenote Liliane Decaluwé. Er waren vier kinderen : wijlen Helmut, Marijke,
Reginald en William. Er zijn ook
zes kleinkinderen. Voor zijn pensioen werkte Germain als directeur in de brouwerij van Piedboeuf. Germain hield ervan zijn
huis op te knappen, muziek te
beluisteren en hij hield zich graag
bezig met het opzoeken van de
stamboom. De plechtige uitvaart
vindt plaats op vrijdag 20 juni om
10 uur in de Sint-Audomaruskerk
in Bissegem. (EDB/Begrafenissen
Ingrid Rigole, Bissegem)

VARIA
BISSEGEM
ZOMERFEEST
De lokale dienstencentra organiseren op donderdag 26 juni vanaf 11
uur een zomerfeest in LDC De
Vlaskapelle in Bissegem. Een feest
in Braziliaanse stijl naar aanleiding
van het WK voetbal. Naast een
heerlijk menu is er animatie voorzien en kan je kijken naar of deelnemen aan het levend tafelvoetbalspel. Inschrijven kan in alle dienstencentra door betaling van 15
euro per persoon voor 23 juni.

BISSEGEM

Leen en Corneel
Op 14 juni trad Leen Vanden
heede, een 27-jarige pedagoge,
in het Kortrijkse stadhuis in het
huwelijk met de 28-jarige student
Corneel Defrancq. Het jonge
paar blijft wonen in de Driekerkenstraat. (Foto BWB)

Bissegemnaar wordt
niet de nieuwe
Coca-Cola lightman
BISSEGEM G Christophe Laminé
(32), de Bissegemse glazenwasser, was een van de 650 kandidaten om de nieuwe Coca-Cola
lightman te worden, maar de
volgende ronde heeft hij jammer
genoeg niet gehaald. Christophes vrienden die hem inschreven
beweerden dat hij de ideale
kandidaat was : “altijd goedlachs
en de pilaarpaal van de vriendenkring. He’s got the looks !”, stond
er bij de vakantiefoto die ingestuurd werd. Uit de vijftig meest
populaire kandidaten selecteerde
een jury deze week de top 20.
(EDB)

DAGFIETSTOCHT
BISSEGEM

Frituur Davy overhandigt cheque aan Chiro en KSA
Tijdens de jaarmarkt schonken Davy Vannieuwenhuyze en Melissa Buyse van Frituur Davy een cheque van
250 euro aan Chiro en KSA Bissegem voor de bouw van hun nieuwe jeugdlokalen. We herkennen staand
v.l.n.r. Hans Catteeuw, Clara Arna, Melissa Buyse, Nina Van Rie, Davy Vannieuwenhuyze, Gust Mestdagh,
Tom Bossuyt en zittend : Bart Catteeuw, Stephen Bonte, Sander Meulenaere, Joey Devos. (EDB-foto EDB)

Op dinsdag 8 juli vertrekt een
fietstocht aan LDC De Vlaskapelle
om 10 uur. De etappe richting
Wervik bedraagt ongeveer 30 km.
’s Middags kiest en betaalt iedereen vrij zijn maaltijd in de Balokken. De rit huiswaarts is 18 km lang.
De prijs bedraagt 1,5 euro. (EDB)

BISSEGEM

Expositie van foto’s van KVK-supporters
Bissegemnaar Bernard Decock stelt foto’s van KVK-supporters tentoon
in ’t Koningshof in Bissegem. De tentoonstelling is er gekomen met
medewerking van alle KVK-supportersclubs en Evenementen Kortrijk.
Op de tentoonstelling toont Bernard de KVK-supporters die de club de
laatste vijf jaar een hart onder de riem staken. Wekelijks exposeert
Bernard ofwel in de Menenpoort in Kortrijk, De Zoeten Inval in Heule, ’t
Smeske in Bissegem, ’t Koningshof in Bissegem, de Middenstand in
Marke en de Middenstand in Kuurne. De tentoonstelling loopt nog tot
en met 22 juni van 17 tot 22 uur in ’t Koningshof in Bissegem. De toegang is gratis. Op de foto zien we v.l.n.r. Steven Verleyen (voorzitter
van supportersclub Kortrijk Noord), Jean-Pierre Desnock (bestuurslid
van supportersclub Hand in Hand in café De Vlaskapelle, Robby Vanbiervliet van café De Vlaskapelle, Christiane van café Wielsbeke, Eddy
Clarysse (van de Drie van ter Plekke), schepen Catherine Waelkens,
Kurt Alsberghe van café Wielsbeke (waar supportersclub KVK Zuid
gehuisvest is), Bernard Decock, Filip Opsomer van supportersclub
Quickies uit Emelgem en Marc Alsberghe (KVK Zuid). (EDB-foto EDB)

