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Welkom 2019

 

Beste collega-ondernemers,

 

Wat vliegt de tijd, nog een maandje en 2019 klopt aan de deur.  
Welkom 2019.

Traditiegetrouw gaat een nieuw jaar gepaard met goede voornemens en 
wensen. Die wil ik graag met u delen.

Allereerst een goede gezondheid voor iedereen:  als je goed in je vel zit, 
kriebelt het om actief te zijn, actief om te ondernemen.

Een gezonde bedrijvigheid voor iedereen: zelfstandige, kmo’er, CEO,… 
soms liggen we eens wakker van ons kindje: onze onderneming, onze 
mensen. UNIZO Waregem zal zich inzetten om op lokaal vlak mee te 
helpen aan een stimulerend, innoverend positief ondernemersklimaat. 
Een onderdeel hiervan is het ondernemersforum: een lerend netwerk 
voor de actieve, ambitieuze ondernemer begeleid door experten die u 
voeden met inspiratie en challenges. Voorts plannen wij enkele actua-
sessies die u informeren omtrent specifieke items. Dit kan zijn: online 
sterk met je zaak, zelfstandig worden na je 50ste , de retail van morgen, 
hoe de wereld veroveren als creatieve ondernemer, … .

Samen werk maken van ons Waregem. UNIZO Waregem wil mee zijn 
steentje bijdragen aan het Waregem van morgen: met het Wit Boek in de 
hand en onze visie van het citymarketingplan wensen wij samen met het 
nieuwe Stadbestuur te werken aan het Waregem van morgen.

Wij zetten in op informatie en communicatie : check onze nieuwe web-
site: www.unizowaregem.be

 

Samen staan we sterk en daarom zien we jullie graag terug in 2019 als 
UNIZO Waregem lid. Alvast dank voor het vertrouwen

Woordje van de voorzitter

UNIZO WAREGEM DANKT
JULLIE VOOR JULLIE STEUN.

WE  TO SEE YOU NEXT
YEAR
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Save the date in 2019:
23 juni Zomers Braadfeest

23 augustus NAcht van de Humor
27-28-29 september Verbouwbeurs

16 november Nacht van de Ondernemer
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UNIZO of Unie van de Zelfstandige Ondernemers is de grootste interprofes-
sionele ondernemingsorganisatie in Vlaanderen (en ook in België).
Achter de naam ‘UNIZO’ gaan zo’n 110.000 ondernemers en heel wat ge-
motiveerde medewerkers schuil. Stuk voor stuk staan ze ten dienste van 
die ondernemers en van het ondernemerschap. Of ze nu zelfstandige, vrije 
beroeper of KMO-bedrijfsleider zijn, ondernemers kunnen altijd bij hen te-
recht. Als grootste ondernemersorganisatie springt ze in de bres waar no-
dig. UNIZO is dagelijks de stem van de ondernemer in de Dorpsstraat tot in 
de Wetstraat. UNIZO stapt naar beleidsverantwoordelijken of ventileert zijn 
mening in de krant, TV of radio.

Ondernemers kunnen hun netwerk en hun business doen groei-
en met de netwerkevenementen die door UNIZO geor-
ganiseerd worden. Ze kunnen hun horizon verruimen met de 
info- en actuasessies (gratis of met fikse korting). UNIZO heeft 
immers een stevig aanbod van infosessies, cursussen en 
events. Ondernemers leren er bij. Maar ze versterken ook hun 
netwerk, ze leggen contacten en voelen meer dan ooit dat ze 
er niet alleen voor staan. Want UNIZO is overal dichtbij. Al is 
het via het Weekend van de Klant, de Dag van de Ondernemer 
of via de meer dan 300 lokale werkingen overal in Vlaanderen 
en Brussel.

UNIZO-leden ontvangen het maandelijks ZO-Magazine in 
de brievenbus, samen met de UNIZO Adviesbrief en bijko-
mende informatieve folders. Ze kunnen ook de digitale versies 
krijgen.  Zo houden ze de vinger aan de pols. Zo ondernemen 
ze efficiënter.

Hoe is UNIZO georganiseerd?

UNIZO is niet alleen nationaal actief. In elke provincie is er een 
sterk uitgebouwde werking met regionale kantoren waar gemo-
tiveerde en deskundige medewerkers de leden verder helpen 
met al hun ondernemersvragen.
Maar UNIZO is ook stevig lokaal verankerd via de vele plaat-
selijke ondernemersverenigingen, verspreid over heel Vlaande-
ren. Deze werkingen worden gedragen door lokale bestuurders. 
Maar liefst 3000 ondernemers zetten zich hier dagelijks voor in.

UNIZO West-Vlaanderen

Naast het centrale kantoor in Brussel is er ook een provinciale 
werking met enkele regionale kantoren. UNIZO West-Vlaande-
ren behartigt de belangen van de West-Vlaamse ondernemer 

Wat is UNIZO  
en waarvoor staat deze organisatie?

Wat doet UNIZO voor haar leden, welke zijn 
met andere woorden de voordelen van het lid-
maatschap?

UNIZO neemt het op voor hun rechten en belangen 
als zelfstandige ondernemer, KMO-zaakvoerder of Vrije Be-
roeper. Maar UNIZO, dat is ook persoonlijk advies & onder-
nemersinformatie. Via de gratis ondernemerslijn, via eigen 
magazines, pockets en nieuwsbrieven, via het Kennisnet. Hun 
belangen worden verdedigd door 200 medewerkers via meer 
dan 800 mandaten in federale en regionale instellingen en 
adviesraden (Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, 
Centrale Raad voor het bedrijfsleven, Nationale arbeidsraad, 
de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen…).

UNIZO is een stevig netwerk waar kennis en ervaring 
centraal staan. We denken aan de vele infosessies en evene-
menten waar UNIZO-leden gratis of voordelig kunnen aan 
deelnemen. Daarnaast biedt UNIZO tal van voordelen zoals 
modelbrieven, handige tools en kortingen aan de leden aan. 
Kortom er zijn vele redenen om te kiezen voor het betaalbare 
lidmaatschap van UNIZO.
UNIZO-leden kunnen bijvoorbeeld genieten van tal van kor-
tingen, aangeboden door de partners (o.m. KBC, Proximus, 
maaltijd- en ecocheques, pakjesdienst DHL, opleidingen, 
Plopsa, Ondernemersacademie ...)

UNIZO-leden zijn geïnformeerde ondernemers. Dagelijks 
kunnen ze terecht voor persoonlijk advies via de gratis 
UNIZO ondernemerslijn. Deze staat 24/24 en 7/7 ter  
beschikking om op hun vragen te antwoorden (financiële vra-
gen, juridische kwesties, marketing vragen, enz.)



Hervorming van het ondernemingsrecht

De inwerkingtreding op 01.11.2018 
van de hervorming van het onderne-
mingsrecht brengt een aantal belang-
rijke aanpassingen met zich mee voor 
de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO) en haar toepassingen.

Wat zijn de veranderingen?
1.  Het begrip “onderneming” verdwijnt
 In de KBO wordt het begrip “on-

dernemingen” vervangen door “ge-
registreerde entiteiten” of kortweg 
“entiteiten”. De termen “onderne-
mingsnummer” en “Kruispuntbank 
van Ondernemingen” daarentegen 
blijven behouden.

2.  De termen “ambachts- en (niet-)
handelshoedanigheid” verdwijnen.

 Als gevolg van het afschaffen van 
de begrippen handelaar en am-
bachtsman, worden de hoeda-
nigheden “handelsonderneming”, 
“niet-handelsonderneming naar 
privaat recht” en “ambachtsonder-
neming” die op 31 oktober 2018 
actief zijn, omgezet naar een nieuwe 
hoedanigheid “inschrijvingsplichtige 
onderneming”. De entiteiten die 
deze afgeschafte hoedanigheden 
hadden, krijgen dus automatisch 
de nieuwe hoedanigheid “inschrij-
vingsplichtige onderneming” op 1 
november 2018.

3.  Het onderscheid tussen het burger-
lijke en handelskarakter van de ven-
nootschap verdwijnt.

 Rechtsvormen die beginnen met 
“Burgerlijke vennootschap onder 
de vorm van”, worden vanaf 1 no-
vember 2018 automatisch omgezet 
naar een rechtsvorm die niet langer 
verwijst naar het burgerlijke karak-
ter. 

4.  Meerdere contactgegevens  kunnen 
worden ingeschreven in KBO.

 Een entiteit kan in de KBO meerdere 
contactgegevens van hetzelfde type 
bezitten. Zo kan een entiteit bijvoor-
beeld twee of meer e-mailadressen 
of telefoonnummers hebben. Een 
ondernemer kan deze ook altijd 
gratis aanpassen via My Enterprise.

 
Bron: FOD Economie
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bij diverse actoren op lokaal, regionaal en provinciaal vlak. 
UNIZO West-Vlaanderen wil ondernemers verenigen in de 
breedste zin van het woord. Via belangenbehartiging, advies, 
begeleiding en informatie werkt men aan een ondernemers-
vriendelijk beleid in onze provincie. Er wordt ook de tijd geno-
men om ondernemers op een constructieve manier met elkaar 
kennis te laten maken en synergiën te zoeken. Dit via starters-
sessies, KMO-activiteiten, OndernemersForums, opleidingen 
en actuasessies. Vanuit de provinciale werking worden ook de 
lokale afdelingen ondersteund en begeleid.

UNIZO Waregem

Voorzitter Peter Van Luchene is al jarenlang overtuigd lid van 
UNIZO en licht dit graag toe.

W’Ond: Waarom ben je lid geworden van Uni-
zo?

Als zelfstandige, KMO’er moet je op een beweging kunnen 
terugvallen die uw noden begrijpt, uw vragen kan beantwoor-
den, u raad kan geven en bijstaan bij allerlei punten. De we-
reld  en regelgeving rondom ons verandert dermate snel, dat 
we dienen beroep te doen op externen die ons informeren, 
bijstaan en opkomen voor het zelfstandig ondernemen. UNI-
ZO is hierop het antwoord, waarbij je altijd terecht kan met 
uw specifieke vragen of bemerkingen.
 

W’Ond: Hoe ervaar je dit lidmaatschap?

Jaarlijks betaal ik mijn bijdrage en kan ik genieten van een 
voordeeltarief bij alle opleidingen, seminars, actuasessies 
die steeds inspelen op de huidige regelgeving en proble-
matiek, het online-gebeuren, de GDPR, het zelfstandig on-
dernemen,…. Als lid kies je de items uit die je persoonlijk 
aanbelangen en zo antwoorden kunnen geven op uw vragen. 
Dit is steeds gekoppeld aan interessante sprekers, waarvan je 

veel kan opsteken alsook kan je ervaringen uitwisselen met 
collega-ondernemers op het netwerkmoment dat er op volgt. 
We worden ook op de hoogte gehouden via ZO-Magazine, 
dat een mooi naslagwerk is van alles wat reilt en zeilt in het 
ondernemerschap in Vlaanderen.

W’Ond: Welke rol speelt UNIZO Waregem?

Als geboren en getogen Waregemnaar is het logisch dat je 
je verbindt met UNIZO Waregem. Het is een sterke, grote 
groep van ondernemers die onder één vlag opkomen voor 
het ondernemerschap in groot-Waregem. UNIZO Waregem is 
de link naar alle officiële instanties om het ondernemerschap 
te promoten, te verdedigen en te verbeteren. Samen staan we 
veel sterker om zaken te verwezenlijken en dit ten voordele 
van het ondernemerschap in groot-Waregem. Via UNIZO 
Waregem kunnen we ook genieten van allerlei evenementen, 
die ondernemers samen brengen waar ervaringen gedeeld 
kunnen worden.

W’Ond: Kan je er makkelijk terecht?

Als ondernemer mogen we fier zijn dat we in Waregem kun-
nen terugvallen op een eigen UNIZO-secretariaat, enig in 
Vlaanderen. Secretaris Liesbeth kan je altijd in de voormiddag 
bereiken met uw vragen, suggesties, bemerkingen… . Samen 
met het UNIZO-bestuur maken we er werk van om op alles 
een antwoord te bieden en de belangen van de Waregemse 
ondernemer te verdedigen en te verbeteren.

www.unizowaregem.be

info@unizowaregem.be
UNIZO Waregem, Pand 343a, 8790 Waregem
056 61 24 73
Individueel lidmaatschap tot eind 2019: €201 ex btw 
KMO-lidmaatschap tot eind 2019: €407 ex btw



Hartige herder in Waregemse Dekenij
Z.E.H. Pastoor-Deken Henk Laridon is de nieuwe bewoner van 
de Waregemse dekenij.  Geboren in 1964 in Diksmuide als 
oudste van drie kinderen, groeide hij op in middenstandsfamilie 
(grootvader en vader voerden handel in granen en veevoeders, 
waren NCMV-voorzitters en later Diksmuidse schepenen en va-
der burgemeester). Zijn jongste zus is nu ook al toe aan haar 
derde termijn als burgemeester.

Henk had het voorbeeld van drie generaties priesters in zijn 
familie. Dit drukte reeds in zijn kinderjaren de stempel om zijn 
roeping om het woord Gods te verkondigen te volgen.

Hij kan een indrukwekkend palmares voorleggen. Na studies in 
het college van Diksmuide vatte hij de priesterstudie aan in het  
seminarie van Brugge, dit in combinatie met studies filosofie 
aan de KUL.  In 1989 werd hij priester gewijd. Nadien studeer-
de hij nog drie jaar in Rome aan het bijbelinstituut (universiteit)  
van het Vaticaan. Zo werd hij licentiaat bijbelwetenschappen. 
Tijdens zijn legerdienst was hij aalmoezenier in Brussel. Nadien 
werd hij priester-docent in het Klein Seminarie Roeselare, de 
Normaalschool te Torhout en het Groot Seminarie te Brugge 
tot 2018.

In 2017 kreeg hij de titel van kanunnik, die deel uitmaakt van 
het kapittel van de kathedraal van Brugge. Een soort raad der 
wijzen.

In oktober 2018 werd met een prachtige inwijding zijn aanstel-
ling tot pastoor-deken in Waregem een feit. Dit is de achtste 
deken voor decanaat Waregem, dat zowel Groot-Waregem, 
Wielsbeke, Deerlijk en Oostrozebeke omvat, een 65 000-tal 
inwoners groot. Dit zijn 14 parochies met vijf actieve pastoors, 
tientallen rustende priesters en paters oblaten en twee diakens 
een groot gebied.

“De devotie is hier nog heel sterk voelbaar in deze regio”, aldus 
deken Henk. Als hartige herder is luisteren naar zijn schapen, 
het delen van vreugde en verdriet tussen de mensen zijn hoofd-
taak. We ontmoeten hier een gedreven en enthousiaste man die 
graag onder de mensen komt en voor wie familiale waarden 
belangrijk zijn.

Hij is ook nog proost van de ridderorde ‘t Manneke uit de 
Mane’ sinds 2008, een ridderorde die de West-Vlaamse humor 
met hun jaarlijkse almanak wensen in ere te houden. Ieder jaar 
worden een aantal verdienstelijke West-Vlamingen tot ridder of 
jonkvrouw geslagen, waarvan er een deel  uit Waregem afkom-
stig zijn.

Een veelzijdig, belezen en welbespraakt man van deze tijd, ge-
tuige zijn aanwezigheid op de sociale media. Als muzikant ko-
men zijn andere capaciteiten naar voren.

Kortom, een gezellige babbel met een goede trappist, bewijst 
dat we met deken Henk, als opvolger van deken Marnix, een 
hartige Herder in ons midden hebben die de mooie erfenis in 
stand wil houden met hier en daar eigen accenten! Hij is ook 
familie van wijlen Zeh Deken Frans Verhelst.

Nog meegeven dat de parochie Sint-Amandus volgend jaar 
900 jaar bestaat en dat dit ten gepaste tijde met voldoende 
luister zal gevierd worden.

Deken Henk, welkom in Waregem!

UNIZO Waregem in beeld Nacht van de Ondernemer bij Ijzerwerken Goethals
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B e v e r n - L e i e

Eindejaarsactie in Beveren-Leie

Het handelscomité BEZO: Beverse zelfstandige ondernemers, organiseert een spetterende eindejaarsactie! 
Deze actie is al bezig van 8 december 2018, maar loopt tot en met 20 januari 2019. De deelnemende handelaars zijn 
terug te vinden op www.bezo.be  Het loont de moeite om de eindejaarsaankopen te doen in een BEZOndere zaak en zo 
kans te maken op prachtige prijzen!
De 3 hoofdprijzen worden getrokken op de handelsbeurs Bebrona op zondag 3 februari 2019 om 11u. De resultaten van 
de trekking van de andere loten zal bekend gemaakt worden in het Beverblaadje en op de website.

Bebrona brengt Beverse handelaars samen

Wanneer men in de Waregemse bedrijvengids de zoekactie 
‘Beveren-Leie’ ingeeft, verschijnen er maar liefst ruim 500 
adressen. Hieruit blijkt dat Beveren-Leie een ondernemende 
deelgemeente van Waregem is. Om dit eens in de ‘picture’ 
te zetten organiseren enkele Beverse zelfstandigen op 2 en 3 
februari 2019 een evenement om ondernemers uit Beve-
ren-Leie bij elkaar te brengen en hun producten en diensten 
op een aantal standen aan het grote publiek te tonen.

“Bebrona wordt een gezellig evenement met verschillende 
standen, mogelijkheid om iets te eten en te drinken, kinder-
speelhoek, een after-party op zaterdag vanaf 21u en vooral 
een gezellig samenzijn van het grote publiek en handelaars 
van Beveren-Leie”, aldus de organisatoren Sabine Kerkhove 
(Wijnen Sacacorchos) en Gwen Dehaene (Ginwinkel Tas-
tings). “Heel wat handelaars steunen dit initiatief door te spon-
soren. Daarnaast zullen een 13-tal standhouders hun produc-
ten en diensten voorstellen. Het evenement gaat door in de 
gebouwen van Typhoon langs de Grote Heerweg dankzij de 
goede samenwerking met directeur en ondernemer Frederic 
Bulcaen.”

Om de handelaars met elkaar in contact te brengen, zal erop 

zaterdagavond een aparte receptie aangeboden worden. 
“Alle Beverse ondernemers zullen hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. Deze contacten zullen zeker en vast de onderlinge 
banden versterken, wat alleen maar positief kan zijn om de 
animo in Beveren-Leie aan te wakkeren.” 

Een deel van de opbrengst van het evenement gaat naar het 
Akabé Funk Waregem 

Praktische informatie

Wanneer? Zaterdag 2 februari 2019: 15u-21u
Na 21u after-party
Zondag 3 februari 2019: 11u-17u
Waar? Typhoon, Grote Heerweg 67, Beveren-Leie
Meer info? www.bebrona.be, Facebookpagina ‘Bebrona’

Contactinfo

Sabine Kerkhove, zaakvoerder 
Sacacorchos, Kortrijkseweg 
224/1, Beveren-Leie, 0496/03 
03 00 
Gwen Dehaene, zaakvoerder Tas-
tings, Kortrijkseweg 89, Beveren-
Leie, 0479/52 75 84 

UNIZO Waregem en Essevee werken ‘tope’ aan EsseveeTV
EsseveeTV, het videokanaal van Essevee, lanceert gedurende het voetbalseizoen 
een 20-tal professionele filmpjes. Dit gaat over het reilen en zeilen van de club, over 
nevenactiviteiten, over gebeurtenissen of personen achter de schermen,… Essevee 
schakelt een lokaal, professioneel productiehuis in en biedt Unizo Waregem de 
mogelijkheid om te adverteren in deze video’s. Via de actuele, hippe filmpjes krijgt 
u een betaalbaar medium om uw zaak/bedrijf in de kijker te plaatsen. 

• Prijs voor een lid van UNIZO Waregem : € 500,00 per filmpje
• Prijs voor een niet-lid: € 600,00 per filmpje

Via deze samenwerking kan Unizo Waregem een voordeeltarief aanbieden aan al 
zijn Unizo-leden die hun zaak/bedrijf wensen te promoten aan de hand van Es-
seveeTV. We beschikken over een 18-tal publicaties die we mogen aanbieden aan 
onze leden. 

Deze filmpjes worden verspreid over Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en de 
websites van Unizo Waregem en Essevee. Op wedstrijden van Essevee worden de 
beelden ook via verschillende kanalen in het stadion gebroadcast. Wetende dat de 
online community van Essevee bijna 78.000 leden telt, is dit een opportuniteit voor 
uw zaak/bedrijf om hierop in te spelen en in te tekenen. 

Hebt u interesse of wenst u meer info, contacteer ons via info@unizowaregem.be.
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“Gebroeders Goethals lanceren nieuw merk Fe-DOORS”
 

Goethals is al reeds 4 generaties actief in de staal- en inox-
sector. Al sinds 1927 wordt de staalmicrobe doorgegeven van 
vader op zoon.

Arne & Sven Goethals stappen in de zaak, een tweeling en  
2 handen op 1 buik. Samen zetten zij het levenswerk van Goet-
hals verder met trots. Door technologie en drang naar perfectie 
kunnen zij nog meer aan de vraag van de hedendaagse markt 
beantwoorden.

In 2010 werd de achterliggende weide verkaveld en grepen ze 
hun kans om de zaak uit de breiden. Daarbij verdubbelt Goet-
hals nog eens met ±1300m³.
Bij deze groei horen ook de mogelijkheden om verdeelpun-
ten te zoeken en zelfstandigen te selecteren die de deuren van  
Fe-DOORS kunnen plaatsen . 

Arne en Sven Goethals: “Met onze staal- of inoxconstruc-
ties geven we uw interieur een extra touch. Of u nu kiest voor 
een totaal nieuw design of uw bestaande interieur een boost 
wil geven; Goethals maatwerk tilt uw interieur naar een hoger 
niveau. Opvallend en strak, in roestvrij staal of poedercoating, 
strakke lijnen of juist een tikje vloeiend... Samen creëren we de 
eyecatcher waarvan u kan genieten”.

“ Maak een statement in stijl.”

Goethals heeft ook een jarenlange ervaring in de industrie-
bouw, retail en horeca: “We realiseren op maat gemaakte me-
taalconstructies voor zowel in- als exterieur. Wij vertalen uw wen-
sen naar een praktisch ontwerp en zorgen voor een vernieuwde 
en tijdloze uitstraling. Vertrekkende van plaat, buis of binnenge-
bracht product, helpen wij u verder om uw vragen en noden te 

n a c h t  v a n  d e  o n d e r n e m e r  B i j  G o e t h a L s  s t a a L  &  i n o X

verwezenlijken. Aanpassingen worden perfect afgestemd op de 
activiteiten die plaatsvinden in en rondom uw bedrijfsgebouw.
Zowel particulieren, met een eigen vraag, alsook architecten 
en interieurvormgevers kunnen met hun ontwerp bij ons terecht. 
Met onze technische know-how denken we graag met u mee 
om uw idee om te bouwen tot een concreet ontwerp. Van aan-
besteding tot uitvoering wordt het plan tot in het kleinste detail 
bestudeerd, berekend en verfijnd door onze tekenaars. Overi-
gens staan we garant voor het produceren van een kwalitatief 
en duurzaam eindresultaat”.

En zo was het ook met onze Nacht van de Ondernemer. Deze 
werd met stijl en staal uitgevoerd en de familie Goethals zag 
dat het goed was. 
Wij, Unizo, danken jullie van harte om onze spetterende 17de 
Nacht van de Ondernemer in dit uniek familiebedrijf te mogen 
beleven. 
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opstar ten
boekhouding
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Laat uw zaak vlotter draaien 
Sociaal Secretariaat, www.wijhelpen.be    /    Accountants en Belastingconsulenten, www.abpartners.be 
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Wijnen Bruno Desmet-Carlier

De wijnmicrobe heeft me al te pakken sinds mijn 18de,  maar 
professioneel begon alles in 2007. Toen nam ik de beslissing 
om bij Syntra de 3 jaar durende opleiding  Sommelier-Conseil te 
volgen, maar ook om met mijn hobby iets te gaan ondernemen. 
Ik leerde toen mijn goede collega Patrick Jublou kennen die me 
de mogelijkheid gaf om zijn prachtige assortiment wijnen uit het 
Zuiden van Europa in de regio Waregem te verdelen.

Ik begon mijn wijnzaak bij ons thuis in de Remi Vanmeerhaeg-
hestraat in Nieuwenhove. Ik was toen consultant in informatica 
en de wijnzaak was dus een bijberoep. Van daaruit bouwde 
ik vele trouwe particuliere klanten op onder andere door het 
organiseren in huis van twee jaarlijkse degustaties waar ons 
assortiment kon geproefd worden.

Gestaag groeide mijn wijnzaak en in 2014 bood mijn vriend 
Lieven Verhelst  me aan om een wijnwinkel te maken van de 
17de -eeuwse authentieke koeienstal van de hoeve Verhelst in 
de Pijkstraat in Waregem. In deze prachtige omgeving heeft 
mijn zaak een grote evolutie meegemaakt. Door de grote groei 
van het aantal particuliere en horeca-klanten was het niet meer 
mogelijk om het uitbaten van de zaak te combineren met mijn 
job als consultant. In juni 2017 besliste ik om me voltijds met 
wijn bezig te gaan houden, wat ik me tot op vandaag nog geen 
moment heb beklaagd. We waren toen ook reeds begonnen 
met de bouw van een nieuwe winkel met magazijn omdat onze 
wijnvoorraad in die mate toenam dat ook onze winkel in de 
Pijkstraat niet groot genoeg meer was.

OO-Buro, het architectenbureau van mijn vrouw Charlotte en 
haar twee collega’s Davy en Kim, werkten het concept van een 
nieuwe wijnwinkel met magazijn en ook een bijhorende woning 
uit.

Ondertussen was ik zelf wijnen gaan zoeken in Zuid-Frankrijk, 
Italië en Spanje om deze rechtstreeks in te voeren.  De eerste 
stappen in de import van wijn zette ik met de wijnen van Jean-
Louis Denois uit Limoux in de Languedoc. Het gaat om wijnen 
van topkwaliteit aan zeer interessante prijzen. Dat zijn trouwens 
de belangrijkste factoren voor de selectie van domeinen die 
ik nadien aan mijn portofolio toevoegde en waarvan de wij-
nen als referentie kunnen worden beschouwd voor de regio’s 
waar ze zich bevinden. We hebben het dan onder andere over 
Il Falchetto uit Piemonte, Casa Emma uit Toscane, Château du 
Cèdre uit Cahors, La Monardière uit Vacqueryas, Celler Clua 
uit Catalonië, …

Het persoonlijke contact met de wijnmakers is daarom zeer be-
langrijk. Iedereen heeft zijn eigen manier om met zijn product 
om te gaan, maar kwaliteit is nooit toeval. Een wijn die diep-
gang en karakter vertoont is het resultaat van tal van beslis-
singen, zowel in de wijngaard als tijdens het wijnmaken. Dat 
vraagt een sterke technische kennis maar ook het talent om de 
juiste beslissingen te nemen op het juiste moment.

Degustaties blijven zeer belangrijk omdat het de manier is om 
mensen onze wijnen vergelijkend te leren kennen.  Ik selecteer 
wijnen op hun hoge kwaliteit, maar iedere wijn heeft een ander 
karakter en dat moet passen bij de smaak van de klant. Op die 
degustaties heb ik ook altijd een aantal wijnmakers uitgenodigd 
om hun wijnen persoonlijk te kunnen toelichten. Dat wordt door 
vele klanten sterk geapprecieerd.

De winkel is open op woensdag tot vrijdag in de namiddag en 
op zaterdag zowel in de voor- als namiddag. Iedereen is altijd 
van harte welkom!

“Half oktober werd mijn wijnspeciaalzaak overgebracht naar de Molenstraat 82.  
Ondertussen heeft op 17 en 18 november de officiële opening, gepaard aan de herfstdegustatie, 

 plaats gevonden: vele klanten hebben zo reeds kennis kunnen maken met de nieuwe zaak.”

Contact: 

Molenstraat  82, 8790 Waregem
bruno@wijnen-bdc.be
www.wijnen-bdc.be
0474 74 34 19 9



m a r k a n t B e u r z e n

Moorddiner - 
Nieuwjaarsdiner

M A R K A N T I S

Bezoekers Bouw- en Verbouwbeurs  
in de prijzen

Tijdens het weekend van de Bouw- en Verbouwbeurs van 28 
tot en met 30 september 2018 – een organisatie van UNIZO 
Waregem – waren er mooie prijzen te winnen. 

Bij de actie ‘artist@work’ was kunstenaar Denis De Gloire live 
aan het werk te zien. In het kader van Music for Life kon elke 
bezoeker voor vijf euro een lootje kopen en zo kans maken op 
een kunstwerk van deze bekende, Waregemse kunstenaar. De 
opbrengst van €2500 wordt geschonken aan SOMIVAL, een 
erg actieve, Waregemse vereniging die zich sterk inzet voor 
Sport en Ontspanning voor MInderVALiden.

Daarnaast was er de bezoekerswedstrijd. In verschillende 
standen waren er foto’s van wereldberoemde gebouwen te 
zien. Door deze namen in te vullen op het wedstrijdformu-
lier kon de bezoeker met de aangeduide letters de naam van 
architect ‘Le Corbusier’ vormen. Als schiftingsvraag werd het 
gewicht van een speciaal door Colora geprepareerde pot verf 
gevraagd. Geen gemakkelijke opdracht, maar de te winnen 
prijzen waren navenant: een hoekzetel én bijzettafels van het 
merk HAY geschonken door Intuz uit Zulte. Jo Piesschaert zat 
het dichtst bij het juiste antwoord van de schiftingsvraag en 
kan de hoekzetel een plaats geven. Olivier Desmet krijgt als 
tweede winnaar een mooie bijzettafel. Beide winnaars konden 
op zondag 28 oktober hun prijs in ontvangst nemen bij Intuz.

Zin in een lekker diner om 2019 in te zetten ?
Een avondje ongecompliceerd genieten met vriendinnen ?
Heerlijk! Tot dat ...

Ga lekker zitten en geef je ogen en oren (en mond) de kost.  
Jullie zijn uitgenodigd op de jaarlijkse resultatenvergadering 
van de firma Markantis. 
Er is echter onlangs een moord gepleegd in het bedrijf  en die 
ga jij tussen de gangen door oplossen.  

Een moorddiner is de perfectie combinatie van een heerlijk 
viergangendiner en een live ‘detective’ geacteerd door 
onze bestuursleden.  

Samen met je vriendinnen ga je in teams proberen de zaak te 
kraken.  Overleggen kan, scenario-denken moet, maar houd 
de oplossing voor jezelf en jouw team.

Wanneer: Donderdag 24 januari 2019
 19h stipt, anders wordt je niet 
 toegelaten tot de algemene vergadering
Waar: De Hoop
 Stationsstraat 149 - Waregem

Prijs:  55 Euro/persoon
  4-gangen menu
 Drank all in tot aan de koffie
 Geselecteerde wijnen, gewone bieren en 

frisdranken
Inschrijven: voor 15/01/2019
     Eerst mailtje sturen naar 
 markantwaregem@gmail.com
 daarna pas betalen
Overschrijven: rekening Markant Waregem
 BE50 8803 6345 6118 met 
 Vermelding Moorddiner 

Olivier Desmet (winnaar bijzettafel), Filip Glorieux (voorzitter van de Bouw- en 
Verbouwbeurs), Jo Piesschaert met echtgenote en zoontjes (winnaar zetel), IN-
TUZ, Andy Busschaert en Veronique Vandewalle (organisatie Bouw- en Verbouw-
beurs).

Filip Glorieux (voorzitter van de Bouw- en Verbouwbeurs), Liesbeth Deman (UNI-
ZO Waregem),…, Lucien Debels en Marnix Arno (Somival), Nicolas Camelbeke 
(organisatie Bouw- en Verbouwbeurs), winnaar Frank Debaere en echtgenote, 
kunstenaar Denis De Gloire.
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j o n G  u n i z o

Dignum Bossuyt, kersvers voorzitter Jong Unizo

Dignum, stel jezelf kort even aan de lezer voor
Mijn naam is Dignum Bossuyt. Geboren te Waregem decem-
ber 1989. Samenwonend in Waregem met mijn vriendin, Julie 
D’Hondt. Zoon van Mieke en Jean-Claude Bossuyt. Broer van 
Daphne en Jonathan. Al 9 jaar actief in de heftruck- en batterij 
wereld.
 

Je wordt de nieuwe voorzitter van Jong Unizo 
vanaf 1 januari 2019, vanwaar deze ambitie?

Het ondernemen zit al enkele generaties in ons bloed. Ik heb in-
tussen geleerd dat zelfstandig zijn niet zomaar een job is, maar 
een levenswijze. Met deze visie is het van actief bestuurslid naar 
voorzitterschap een vanzelfsprekende stap. Het is voor mij een 
eer voorzitter te zijn van zo’n ambitieuze groep.
 

Wat betekent Jong Unizo voor jou?
Jong Unizo, een uniek concept waar jonge gepassioneerde on-
dernemers elkaar maandelijks treffen. Daarbij mogen we de 
afkorting letterlijk nemen: UNIE van Zelfstandige Ondernemers. 
We zijn een hechte groep waarbij ondernemen centraal staat. 
 

Welke meerwaarde biedt Jong Unizo voor onze 
stad?

Het is voor mij van opportuun belang om de (jonge) onderne-
mer een stem te geven in de stad. Wij bieden Waregem een 
uniek concept waar de jonge ondernemer zijn visie, ideeën en 
creativiteit kwijt kan.
 

Waaraan mogen we ons verwachten in 2019?
Als jonge ondernemers willen we onze leeftijdsgenoten steunen 
en de kans geven om te groeien. Voor de werkjaren 2019-
2020 gaan we dan ook gericht te werk om lokale ondernemen-
de initiatieven te ondersteunen. Uiteraard mag de stad terug 
rekenen op onze jaarlijkse evenementen. Hierbij nodig ik jullie 
graag uit op onze nieuwjaarsreceptie waar we het komende 
werkjaar voorstellen. Zondag 13 januari vanaf 11 uur in het 
(vernieuwde) café De hemel.
 

Waarom zou iemand lid moeten zijn van Jong 
Unizo?

De voordelen van een Jong Unizo-lidmaatschap zijn legio. 
Jong Unizo biedt vooreerst de kans om maandelijks ideeën en 
kennis te delen met mede-ondernemers uit de regio. Het zijn 
in de eerste plaats vrienden, generatiegenoten ook die vaak 
in eenzelfde fase van hun businessgroei zitten en met dezelfde 
of met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd. Door 
kennis te delen verrijken we elkaar waar mogelijk. Daarnaast 
organiseren we ook onze jaarlijkse evenementen van waaruit 
we onze creativiteit en capaciteiten verder kunnen inzetten en 
uitbouwen. De visie van onze organisatie is daarbij steeds de-
zelfde: jonge ondernemers samen brengen. En natuurlijk is het 
als bestuurslid een opportuniteit om uw netwerk in de regio te 
verruimen. Jong Unizo telt niet enkel 25 bestuursleden, ieder 
bestuurslid heeft ook een eigen netwerk achter zich waarop we 
kunnen bouwen.
 

Iemand die interesse heeft, kan en mag die zo-
maar lid worden?

Iedere geëngageerde en gedreven ondernemer/onderneemster 
is uiteraard meer dan welkom. Momenteel zitten we wel aan 
onze limiet van 25 bestuursleden en we hebben ook reeds een 

wachtlijst van 10 nieuwe geïnteresseerden. Dat is niet weinig, 
maar het verheugt mij want het is een teken dat we gezien en 
erkend worden en dat (jong) ondernemen leeft in onze stad! 
Als organisatie willen we ook kwalitatief blijven groeien en nog 
meer dan voorheen onze stempel drukken. Nieuwe inzichten en 
nieuw enthousiasme juichen we dan ook zeker toe. Wie onder-
neemt in de regio en interesse heeft, kan zich steeds bij één van 
onze bestuursleden of mezelf aanmelden. 
 
 
 24 oktober 2018 - inspiratieavond Jong Unizo

Op 24 oktober 2018 organiseerde Jong Unizo een inspi-
ratieavond voor en door ondernemers in CC De Schakel. 
De oranje zaal was het decor voor een boeiende avond 
met topondernemers Ahmed Hilami van Flyer.be en Michiel 
Bearelle van Officient. Een 60-tal ondernemers uit Ware-
gem kregen er antwoorden, gemodereerd door Fadi Glor, 
op vragen als ‘Wat was jullie motivatie om zelfstandig on-
dernemer te worden?’, ‘Welke uitdagingen ben je tegenge-
komen tijdens de opstart van jullie onderneming?’, ‘Welke 
inspanningen doe je om je personeel tevreden te houden?’ 
en nog vele andere. Uiteraard was er tijd om ook vragen 
te stellen om zo de Waregemse ondernemers een inkijk te 
geven hoe flyer.be en Officient aan de toekomst bouwen.
 
Het napraten in de bar van CC De Schakel die sinds kort 
wordt uitgebaat door nieuwe jonge ondernemers maakte 
de avond compleet en past volledig in de doelstelling van 
Jong Unizo om jonge Waregemse ondernemers samen te 
brengen.
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Liesbeth 
op zoek naar 
nieuwe en vernieuwde 
Waregemse zaken

Nominatie meest beloftevolle KMO 
van het jaar voor Mobilease

Dat het thema mobiliteit al jaren een heikel punt is, ontgaat 
niemand. Kristof De Backer, samen met Delphine Duran en 
Emmanuel Van Poucke oprichters van Mobilease, bijt zich 
al enkele jaren vast in dit interessante thema. De naam van 
het bedrijf kan op twee manieren gelezen worden: mobi-
lease of mobil-ease, waarbij zowel het lease-aspect als het 
gebruiksgemak naar voor komt.

Mobilease
Als sales & operations director licht hij dit graag toe: “Hoe-
wel de markt van de leasing al vrij verzadigd was, zagen wij 
in 2016 toch een opportuniteit in het oprichten van Mobi-
lease. Wij leggen immers de focus op de volledige mobili-
teitscirkel. Zo spelen we in op de combinatie van wagen- én 
fietslease. Bovendien kunnen onze klanten gebruik maken 
van de Mobi360-app. Deze rekent de efficiëntste route van 
punt A naar punt B uit, inclusief de mogelijkheid om wagen, 
fiets en openbaar vervoer te combineren. Denk maar aan 
verplaatsingen naar Brussel of Gent, waar een (gedeeltelij-
ke) verplaatsing met de trein heel wat fileleed kan uitsparen. 
De klant kan tickets via de app aankopen en krijgt zo één 
mobiliteitsfactuur per maand.”

Doelgroepen
Mobilease richt zich op KMO’s en resellers, maar gaat ook 
de markt van de private lease aanboren. “In de ons omrin-
gende landen is dit concept al veel beter ingeburgerd. Ook 
bij ons begint gebruiksgemak te primeren boven het bezit 
van een wagen. Met een leaseformule is ook de privége-
bruiker op zijn gemak.”

Nominatie meest beloftevolle KMO van het jaar
Tweejaarlijks verkiest UNIZO een KMO-Laureaat en een 
meest beloftevolle KMO. Bij de provinciale verkiezingen be-
haalde Mobilease de top drie. Een opmerkelijke prestatie, 
aangezien er 35 dossiers ingediend werden. “We namen 
deel met de Olympische gedachte: deelnemen is belang-
rijker dan winnen. Het leek ons een mooie oppotuniteit om 
ervaring op te doen met het opstellen van een dossier. Ook 
de feedback van Ernst & Young hebben we als heel posi-
tief ervaren. We waren dus aangenaam verrast toen onze 
nominatie bekendgemaakt werd. Onze drie kernwaarden: 
persoonlijk, flexibel en transparant werden, naast het feit dat 
we inspelen op nieuwe trends, goed onthaald.”
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Wijnen Bruno Desmet-Carlier
Molenstraat 82, 8790 Waregem, 0474 74 34 19
www.wijnen-bdc.be 
Als gepassioneerd en goed geschoold wijnliefhebber startte Bruno 
Desmet-Carlier ruim tien jaar geleden als wijnhandelaar in bijberoep. 
“Ik begon mijn wijnzaak bij ons thuis in de Remi Vanmeerhaeghestraat 
in Nieuwenhove. Ik organiseerde thuis twee keer per jaar degustaties en 
bouwde zo een trouw cliënteel van klanten op. In 2014 verhuisde de zaak 
naar de Pijkstraat in de 17de eeuwse authentieke koeienstal van de hoeve 
Verhelst. Daar is mijn zaak sterk geëvolueerd.” Bruno besloot in juni 2017 
om zich voltijds met zijn hobby bezig te gaan houden. Ook het pand in de 
Pijkstraat werd een beetje krap. “OO-Buro, het architectenbureau van mijn 
vrouw Charlotte en haar twee collega’s Davy en Kim, werkten het concept 
van een nieuwe wijnwinkel met magazijn en ook een bijhorende woning 
uit. Hier kan ik ten volle de door mij geselecteerde en geïmporteerde 
wijnen presenteren. Ook de degustaties blijven op het programma staan.”

Nieuwkuis De Wind
Holstraat 48, 8790 Waregem, 056 60 10 35
www.dewind.be 
Nieuwkuis De Wind is al sinds 1965 te vinden in Waregem dankzij de 
gekende specialiteit van luxe-nieuwkuis. Sedert januari 2018 kwam er een 
uitbreiding in het aanbod, namelijk al het wasgoed voor particulieren en 
kleinere horecazaken. Zaakvoerder Frank Dewaele legt uit: “Onze visie 
is nog steeds kwaliteit en een correcte service voor de klant. We werken 
heel gepersonaliseerd omdat iedere klant wel zijn eigen noden of wensen 
heeft. We werken nog steeds enkel vanuit onze winkel in de Holstraat. Zo 
profileren wij ons ook als milieuvriendelijk bedrijf omdat wij steeds zoeken 
naar verbeterde technieken in onze cyclussen en nauwelijks iets gaan 
ophalen of terugbrengen. Zo is de vakman ook bijna steeds ter plaatse. 
Automatisering optimaliseert onze werking.”
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Optiek Vererfven-Goed gezien
Stormestraat 113, 8790 Waregem, 056 60 60 16
 www.goedgezien.be
Jan Vererfven, zaakvoerder van de gekende optiekzaak aan het begin van 
de Stormestraat, gaf op 1 januari 2018 de fakkel door aan Hélène Verhalle. 
Hélène startte zes jaar geleden als stagiair bij optiek Vererfven gedurende 
haar driejarige opleiding als opticien-optometrist. Daarna deed ze heel wat 
ervaring op in andere zaken, onder andere ook als optiekwinkeluitbater op 
zelfstandige basis. Toen de opportuniteit zich voordeed om optiek Vererfven 
over de nemen, was de stap snel gezet. “Bij ons kan iedereen terecht, van 
jong tot oud, van speciale monturen voor artistieke personen tot klassieke 
monturen en lenzen. We hechten veel belang aan het helpen op maat en 
geven persoonlijk en eerlijk advies. We bieden maatwerk aan dat aangepast 
is aan de noden van de klant.” 

Benoit Elektronika
Lindestraat 59, 8790 Waregem, 056 60 41 19
Benoit Elektronika werd opgericht in 1976 door de ouders van Liesbeth 
Benoit. Sinds april 2018 heeft Liesbeth de zaakvoerdersfakkel overgenomen 
en leidt ze het bedrijf, dat naast een vestiging in Waregem ook in Knokke 
gevestigd is onder de naam ‘Desmidt Security’. Intussen heeft de zaak 
25 werknemers en staan ze in voor alles wat betreft beveiliging (brand, 
inbraak,…) bij bedrijven, zelfstandigen en particulieren. “We starten elk 
project met een solide, degelijke studie door te luisteren naar de noden 
van de klant. We zorgen ervoor dat alles zowel technisch als esthetisch 
optimaal uitgewerkt kan worden. We geloven in de lokale benadering van 
de beveiligingsmarkt. Door lokale medewerkers aan te werven zorgen we 
voor vertrouwen bij de klant en kunnen we een goede 24 uur op 24-service 
bieden, ook naar bedrijven met meerdere vestigingen. Ook het welbevinden 
en een goede opleiding van de werknemers dragen we hoog in het vaandel. 
We behaalden als eerder klein bedrijf alle nodige kwaliteitscertificaten 
en gaan mee met de nieuwste technologieën die het gebruiksgemak van 
installaties sterk verhogen, o.a. door gebruik van de smartphone.” 

BARISTAKAFFEE BEANS
Stormestraat 33, 8790 Waregem, 056/19 25 85
Op 1 april 2016 maakten Eva en Jason hun droom waar en begonnen een 
specialty coffee bar in de Stormestraat. Het werd een avontuur waarvan ze 
niet wisten wat te verwachten, maar al gauw bleek het een schot in de roos! 
De locatie waar ze toen zaten bleek al na 1 jaar te klein te zijn. Er werd 
uitgekeken naar een groter pand en na de gemiste kans voor een toplocatie 
vooraan het Pand, werd er hen plots een gloednieuw pand aangeboden een 
beetje verder in de straat. Op 1 oktober gingen ze er van start.
Het hele plaatje klopt, de zuiders latino en reggae muziek, de warme 
kleuren, een muurfoto van een gezellig straatje in Mexico, de persoonlijk 
beschilderde menukaarten… Wat voor Jason een passie voor koffie was, 
wordt nu bijna een obsessie, steeds wil hij streven naar perfectie. Een echte 
koffiesommelier met een eigen koffielab. Naast koffie biedt Eva er ook 
thee, zelfgemaakte limonade en ice-tea, smoothies, milkshakes aan als ook 
heerlijk ontbijt, bagles, croques, American pancakes, slaatjes en prachtige 
dessertjes.  Verder biedt Beans ook hun exclusief koffielabel “Reggae Blend” 
aan en een shop vol lekkernijen. Elke dag van dinsdag tot zaterdag van 8.30 
tot 18 uur staan Eva en Jason paraat.  

BAR CC De Schakel
Schakelstraat 8, 8790 Waregem, 0474 57 37 17
Facebook: BAR CC De Schakel
Bij de start van het nieuwe seizoen gaf Katrien Longueville, die reeds 36 
jaar de bar van De Schakel uitbaatte, de fakkel door aan 4 enthousiaste 
twintigers: Jasper Coorevits, Jan Waelkens, Phebe Lippens en Pieter Duthoy.
De bar kreeg een mooie opknapbeurt en de kaart werd grondig aange-
past. Nu is er huisgmaakte Limoncello en super lekkere St.Bernardus van  
‘t vat te verkrijgen. Een ruime bierkaart en uitgelezen wijnen vervolledigen 
het aanbod. Het groot aantal cultuurliefhebbers hangen hiervoor graag een 
uurtje langer aan de toog... 
De vier kennen elkaar van de Chiro en met hun ervaring uit drie verschil-
lende cafés gingen ze voor het avontuur om ambassadeurs van De Schakel 
te worden. En met succes. Bij uw bezoek verwelkomen Jasper, Jan, Phebe 
en Pieter u met open armen. Van vele jarenlange CCers hebben ze reeds 
de harten gestolen.
De bar is open voor, tijdens en na elke voorstelling in het cultuurcentrum. 
Hun missie: tevreden bezoekers! 



photo - graphic ı dirk van overwalle
Boulezlaan 20 ı 8790 Waregem

056/61.27.77

Bvba DE-Finance
Ann Demeulemeester-Delesie
Meersstraat 36, 8790 Waregem
056/60.89.12
ing.be

Stat i onsst raa t  51 •  8790 Waregem •  056 60 77 31
Waregemsesteenweg  15 •  9770 Kru i shoutem

Te l .  09 /383 52 14 •  d rukvanderhaegen@skynet .be
www.drukvanderhaegen .be

VANDERHAEGEN
D R U K K E R I J

    

Vdh_publiciteit_2014.indd   2 6/03/14   16:03

Afwijkingen wekelijkse rustdag 
eind 2018 – begin 2020

Van  Tot en met Voor
14/12/2018 20/12/2018 Kerstperiode
21/12/2018 27/12/2018 Kerstperiode
28/12/2018 03/01/2019 Eindejaar
04/01/2019 10/01/2019 Wintersolden
07/02/2019 13/02/2019 Valentijn
15/03/2019 21/03/2019 Waregem in de Kijker
03/05/2019 09/05/2019 Meimaand
21/06/2019 27/06/2019 Batjes & Pandjes
28/06/2019 04/07/2019 Braderie Sint-Eloois-Vijve
05/07/2019 11/07/2019 Zomersolden
23/08/2019 29/08/2019 Waregem Koerse
30/08/2019 05/09/2019 Kermis Desselgem
04/10/2019 10/10/2019 Waregemse Braderie
06/12/2019 12/12/2019 Eindejaarsactie
13/12/2019 19/12/2019 Kerstperiode
20/12/2019 26/12/2019 Kerstperiode
27/12/2019 02/01/2020 Eindejaar



Syntra West
Campus Kortrijk
organiseert opleidingen

• Leercontract vanaf 15 jaar
• Bedrijfsbeheer
• Avondopleidingen

Ook voor voltijdse dagopleidingen kan je 
bij ons terecht.
Meer info: www.syntrawest.be
Vraag info aan onze medewerkers!
Syntra West • Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
tel. 056 26 02 00 • fax 056 22 81 07  
mail: kortrijk@syntrawest.be

Uw partner in ambitie

met de steun van

Syntra West vzw is 
ISO 9001:2008 gecertificeerd

Lay-out van advertenties ı folders ı huisstijl ı illustraties 

boeken ı verpakkingen

Uw grafisch beheer 

Kruishoutemseweg 20 ı 8790 Waregem ı T 056 61 55 92 ı www.joof.be

FSMA nummer 114701 A-cB

Adverteren in  
W’Ondernemen?

Neem contact op met Liesbeth
0476/95.96.50

unizo.waregem@outlook.be

Geschenken, juwelen,  
keuken- en tafelartikelen

waar je mee kan uitpakken

Berenice ı Stationsstraat 58 ı 8790 Waregem ı www.berenice.be

RVB
RVB CONSULT
VERZEKERINGEN 
FINANCIEEL ADVIES
KREDIETEN

ANDY ROMMEL 
HOLSTRAAT 38
8790 WAREGEM 
T 056 60 33 30 
F 056 60 56 65
INFO@RVBCONSULT.BE

WWW.RVBCONSULT.BE
FSMA 48124



NAESSENS-HVAC
Desselgemsesteenweg 39-41 Tel. 056/613.113  
8540 DEERLIJK fax 056/617.242

info@naessenshvac.be www.naessenshvac.be

WARMTEPOMPEN                                                          
VENTILATIE

SANITAIR & VERWARMING
Wij  garanderen  u  service  &  kwaliteit  !

www.colora.be

colora waregem Wijmeriestraat 5 | 8790 Waregem
T 056 60 12 14 | colora.waregem@colora.be
open ma-vr: 8u30 - 18u | za: 8u30 - 17u

STERK IN DIGITAAL DRUKWERK

Windhoek 16   I   8790 Waregem
T 056 60 46 68  I  info@printburo.be


