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Met Landelijke Gilde
op zoek naar katogen
De Landelijke Gilde van God-
veerdegem organiseert zater-
dag een katogentocht door 
Erwetegem. Deelnemers gaan 
tijdens de wandeling met een 
zaklamp op zoek naar de kat-
ogen die de juiste weg aan-
wijzen. De wandeling is ge-
schikt voor kinderen. Zak-
lampen zijn noodzakelijk, 
laarzen of stevig schoeisel 
aangewezen. Start kan vanaf 
20 uur in zaal De Gilde in de 
Smissenhoek, ook de aan-
komst bevindt zich daar. 
Deelname kost 2 euro voor 
leden en 3 euro voor niet-le-
den. Inschrijven kan ter 
plaatse of bij Jef Vande Velde 
via 09-360.72.17 of landelij-
kegilde.godveerdegem@ 
gmail.com. Meer info via 
www.godveerdegem.landelij-
kegilden.be.   (dvp)

MATER

Avond over veiligheid 
en diefstalpreventie
Politie Vlaamse Ardennen ver-
zorgt morgen donderdag om 
19.30 uur in ontmoetingscen-
trum De Drie Sleutels in Ma-
ter een infoavond over veilig-
heid en diefstalpreventie. Ook 
de werking van het buurtin-
formatienetwerk komt aan 
bod. De infoavond is een initi-
atief van de Open VLD-afde-
ling van Mater. Gratis toegang. 
 (pd)

ZOTTEGEM

Met bibliotheek
naar Boekenbeurs
De Zottegemse stadsbiblio-
theek organiseert samen met  
andere bibliotheken van Rou-
te42 busvervoer naar de Ant-
werpse Boekenbeurs op zater-
dag 9 november. Er vertrek-
ken drie bussen vanuit de zes 
(deel)gemeenten. Een ticket 
voor de bus kost 5 euro. Je kan 
ook je tickets voor de Boeken-
beurs tegen een voordeeltarief 
bestellen. Voor meer info en 
inschrijvingen kun je terecht 
in de stadsbibliotheek van 
Zottegem of Route42-bib.   
(dvp)

scheid heeft moeten nemen
van zijn echtgenote die streed
tegen de vreselijke ziekte
ALS, hebben we besloten om
de handen in elkaar te slaan
om zo veel mogelijk geld in te
zamelen voor ALS Liga. Maar
25 uren non-stop badminton-
nen, is onmogelijk zonder
steun uit de buurt. In de voor-
middag zijn er tornooien voor
de jeugd.”

Daarna is iedereen welkom
om te komen spelen, zowel
wie al ervaring heeft als wie
de sport nog wil ontdekken.
“Naast een klassiek wed-
strijdje badminton, kan je na
19 uur ook proeven van black-
lightbadminton. Een unieke
ervaring in het donker, met

De Oudenaardse badminton-
club VLA-Bad organiseert van
zaterdag 9 uur tot zondag 9
uur het evenement 25 uren
badminton. Om 3 uur schake-
len we over naar het winter-
uur en wordt de klok een uur
teruggedraaid waardoor er
geen 24 maar wel 25 uur
wordt gesport.

Het evenement vindt plaats
in de sporthal de Ruffel in de
Nellekensweg 1 in Petegem
aan de  Schelde. “De actie
past in De Warmste Week”,
legt voorzitter Ignace Van
Bost uit. “Omdat een van onze
spelers dit jaar helaas af-

25 uren non-stop badminton 
ten voordele van ALS Liga
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steunen met de aankoop van
een ontbijtpakket.

Alle info en reservatie via
www.vlabad.be/25-uren-bad-
minton.  (pd)

ton is de deelnameprijs 15 eu-
ro.

Daarnaast is het mogelijk om
een halfuur sportmassage te
boeken. Je kan ALS Liga ook

oplichtende lijnen en pluimen
en muziek.” 

Voor twee uur gewoon vrij
spel betaal je 10 euro per per-
soon, voor blacklightbadmin-
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W In het kader van ‘De Warmste Week’ organiseert badmintonclub VLA-bad een 25 uren-badmintonmarathon. 

Designer-goudsmid Marjo-
lein Van Dorpe startte drie
jaar geleden haar juweliers-
zaak Ramoon op. Haar ate-
lier en winkel zijn gevestigd
in de Nestor de Tièrestraat
in Eine. Al van bij de start le-
vert ze hand- en maatwerk af
en dat bleef bij de werkge-
versorganisatie Unizo niet
onopgemerkt. Voor haar am-
bachtelijke aanpak kreeg ze
begin dit jaar het authentici-
teitslabel Handmade in Bel-
gium.

Maatwerk

“Zomaar collecties aanko-
pen en verkopen, is niet aan
mij besteed”, legt ze uit. “Ik
ben gespecialiseerd in het af-
leveren van maatwerk en dat
telkens op basis van de wen-
sen van de klant. Het per-
soonlijke verhaal van de
klant vormt de basis voor
mijn creatie.”

Via het Oudenaardse ver-
enigingsleven kwam Marjo-
lein Van Dorpe in contact
met meubelontwerper Lo-
renzo Castelli, die in Zulte
woont maar afkomstig is van
Oudenaarde. Anderhalf jaar
geleden richtte hij zijn zaak
Castelli Design op.

“Ik ben architect van oplei-
ding, maar bureauwerk is
echt mijn ding niet. Ik heb
een passie voor ontwerpen
en zo ben ik de weg naar

meubelontwerp ingeslagen.
Ik vertrek van een basis in
metaal, afgewerkt met een
blad in steen of hout. Het
klikte meteen met Marjolein.
Als je gepassioneerd over
iets praat, vind je elkaar ook
snel.”

Leegstand wegwerken 

“Bij ons geen serieproductie
en op die manier onderschei-
den we ons van de groothan-

del”, gaat Lorenzo verder.
“Onze klanten krijgen gega-
randeerd een uniek stuk
waarin bovendien ook nog
eens onze ziel steekt. Bleek
ook dat Marjolein de ambitie
had om in het centrum van
Oudenaarde een pop-up te
openen, kwestie van een rui-
mere bekendheid te krijgen.
De beslissing om de handen
in elkaar te slaan, was heel
snel gemaakt.”

Marjolein en Lorenzo ope-

nen hun pop-up in een statig
pand in de Hoogstraat 42 in
Oudenaarde, een van de be-
langrijkste winkelstraten in
het stadscentrum. “Er is veel
leegstand en met de pop-up
zorgen we ook voor wat meer
invulling.”

Zien en vastpakken

De twee huren het pand
voor drie maanden. De pop-
up is telkens open op zater-
dag van 14 tot 19 uur of op af-
spraak. “We hebben wel onze
websites om onze creaties te
tonen, maar het is uiteraard
belangrijk dat de mensen ons
werk ook effectief kunnen
zien en vastpakken”, zeggen
ze.

Goudsmid Marjolein Van Dorpe en meubelontwerper Lorenzo Castelli slaan handen in elkaar

Jonge ondernemers brengen
juwelen en meubels samen in pop-up
Goudsmid Marjolein Van 
Dorpe (24) en meubelont-
werper Lorenzo Castelli 
(34) openen zaterdag een 
pop-upshowruimte en 
-winkel in de Hoogstraat 
42 in Oudenaarde. Beiden 
voeren het ambacht hoog 
in het vaandel: “Elke cre-
atie is uniek.”
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MARJOLEIN VAN DORPE EN LORENZO CASTELLI
ONDERNEMERS

“Onze klanten krijgen gegarandeerd een 
uniek stuk waarin bovendien onze ziel steekt”

W Meubelontwerper Lorenzo Castelli en goudsmid Marjolein Van Dorpe maken hun ambachtelijke creaties tastbaar in 
een pop-upshowroom en -winkel in de Hoogstraat in Oudenaarde. 


