Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert
in de volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten
we ondernemend Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt.
Voor deze editie gaan we langs bij Miguel Bauters, zaakvoerder van Bauters Tegelbedrijf
in de Molenstraat.
Het is een echt familiebedrijf.
Hoe is jullie zaak ontstaan?
“Mijn overgrootvader, Raymondus
Bauters was vloerder in Gent.
Samen met zijn Eeklose echtgenote
Emma, heeft hij het bedrijf in 1926
in de Désiré Goethalsstraat in Eeklo
opgericht. Zij specialiseerden zich
in de verkoop en plaatsing van
vloer- en wandtegels en façades.”
”Door overlevering weet ik dat
hij nog meegewerkt heeft aan de
plaatsing van de tegels in de traphal
van De Vooruit in Gent en aan de
wanden van de Waaslandtunnel in
Antwerpen. Allebei werken die tot
op vandaag nog bestaan.”
Miguel, wat doen jullie hier
precies?
‘Wij zijn een tegelbedrijf, en
klanten kunnen bij ons terecht
voor alle soorten wand- en
vloertegels. We zijn gespecialiseerd
in woningbouw: nieuwbouw
en renovaties. We hebben een
toonzaal, en verkopen vooral aan
particulieren, maar leveren ook
aan doe-het-zelvers. Dat kunnen
tegels zijn voor alle doeleinden:
badkamers, keukens, vloeren etc.,
hoofdzakelijk in keramiek en
natuursteen.’

“In 1935 verhuisden ze naar de
huidige locatie in de Molenstraat.
Daar zie je nog steeds de
gevelbekleding in tegels met de
vermelding: “R.BAUTERS EN
ZOON”.
“Na zijn overlijden in 1955, zette
mijn grootvader Marcellin de zaak
verder tot hij in 1980 met pensioen
ging. Mijn vader William, die
ondertussen ook ‘de stiel’ geleerd
had, nam de zaak over. Naast zijn
beroepsactiviteiten was hij ook
geruime tijd voorzitter van de
Nationale Federatie van vloer -en
mozaïekbewerkers van België:
FeCaMo.”

Wanneer ben jij in de zaak
gegaan?
“Na mijn humaniora had ik
besloten om verder te studeren.
Na het behalen van mijn diploma
Accountancy en Fiscaliteit, heb
ik beslist om ook in de zaak te
gaan. Een nine-to-fivejob aan een
bureau, tussen vier muren, zag
ik niet zitten. Praktijkopleiding
heb ik gevolgd in Syntra, SintNiklaas, en ondertussen heb ik
verschillende jaren met mijn vader
samengewerkt.”

Wat zijn de materialen die
momenteel het best in de markt
liggen?

‘Keramiek verkoopt nog steeds
het beste, naast natuursteen. De
parketimitatie is een materiaal
dat heel erg in trek is de laatste
jaren. Dat is en blijft natuurlijk een
tegel, maar het ziet eruit als hout.
Daarnaast heb je alle voordelen
van keramiek ten opzichte van echt
hout: gemakkelijk om te poetsen,
vlekken- en waterbestendig, verkleurt niet als het veel zonlicht te
“De geschiedenis herhaalde zich verduren krijgt, en is te krijgen in
dus toen mijn vader in 2011 met verschillende maten en vormen.’
pensioen ging. Ik heb de zaak
overgenomen en ben nu al zes jaar ‘Als je voor tegels kiest, kom je best
zaakvoerder. Ondertussen bestaan eens langs. Er is een enorm gamma
we 91 jaar en zitten we aan de aan materialen, kleuren, maten en
vierde generatie vloeders van vader patronen. Wij geven graag advies
op zoon.”
voor wie meer info wenst.Onze
toonzaal is open van dinsdag tot en
met zaterdagmiddag. Natuurlijk is
Doe jij dan alles alleen? Zowel de een afspraak maken ook mogelijk.’
verkoop als het uitvoerend werk?
‘De verkoop, daarvoor springen
mijn ouders nog steeds bij. Mijn
echtgenote heeft haar eigen job,
maar in de toekomst zal zij ook Neem gerust contact op via onderstaande
gegevens:
de toonzaal voor haar rekening
nemen. De plaatsing gebeurt wel
Bauters Tegelbedrijf
Molenstraat 134, 9900 Eeklo
steeds door mij alleen. Ik heb geen
Tel. (09)370 84 94
mensen in dienst.’
http://www.bauters-tegelbedrijf.one/

