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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

Op een dag zit Picasso aan een tafeltje in een restaurant. 
Een vrouw komt naar hem toe met een servet en vraagt 
hem daar iets op te tekenen. In nog geen 30 seconden staat 
de tekening op papier.
‘Voilà. Dat is dan 10.000 dollar’, zegt hij.
‘10.000 dollar? Voor nog geen 30 seconden werk?’, schrikt 
de vrouw.
‘Ja, maar ik heb er dan ook 40 jaar over gedaan om te zijn 
waar ik nu ben.’, antwoordt Picasso.

In deze anekdote - waar gebeurd of niet - schuilt evenveel economie als kunst, 
evenveel markt als creativiteit, evenveel vraag als aanbod.

Soms kunnen wij als ondernemer veel opsteken van kunst(enaars). De manier 
van hoe ze omgaan met hun creativiteit, hoe ze communiceren via kunst, kan in-
spirerend en innoverend werken in de levenswandel van uw onderneming en zijn 
werknemers. Probeer het alvast eens uit op de Kunstroute 2019 van 29/03 tot en 
met 31/03. https://www.waregem.be/nieuws/open-call-maart-kunstroute-2019

Op 20 februari hadden we regioraad UNIZO Zuid-West-Vlaanderen te Ware-
gem met onze gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche als centrale gast. Het 
was aangename kennismaking en binnenkort zal hij te gast zijn op één van onze 
netwerkmomenten. 

In maart organiseren we ook een eerste ondernemersforum : scoren met je on-
line marketing: 5 sessies die je praktisch alle kneepjes leren omtrent doelgerichte 
online marketing voor uw bedrijf. Meer uitleg? Mail naar info@unizowaregem.
be

In mei trekken we met z’n allen naar de stembus voor de nationale verkiezingen. 
Het belang om in Brussel een vertegenwoordiger van onze stad te hebben is 
groot en nodig. Dat duwtje extra kunnen we zeker gebruiken om ons Waregem 
nog méér en beter op de kaart te zetten, we duimen ervoor.

Verder willen we lokaal aandringen op een serieus marketingplan voor onze stad 
alsook een voltijds ambtenaar lokale economie. Onze ondernemers en onze 
stad verdienen dit. We maken er werk van!

Peter Vanluchene
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c o v e r s t o r y

MAART Kunstroute
Voor de zevende keer wordt op zes kunstzinnige plaatsen 
in Waregem de MAART Kunstroute georganiseerd. Van 
29 tot 31 maart 2019 kan het publiek genieten van fel 
gesmaakte hedendaagse kunstexpo’s en performances 
op deze zes locaties in het centrum van de stad. 
Via een uitgestippelde wandel/fietsroute kan de bezoeker 
halt houden in Be-Bart, BruthausGallery, Cultuurcentrum 
CC De Schakel, Zaal 29 (Kunstacademie), Claessens 
Canvas en Verde-Art Gallery.

De kunst van Ondernemen of ondernemende kunst

Ondernemen is een kunst, dat kunt u dagdagelijks ervaren. Maar we kunnen eveneens stellen dat kunst 
en ondernemen sterk met elkaar verbonden zijn. Zo hebben we ook in Waregem heel wat ondernemende 
kunstenaars of ondernemers die kunst een warm hart toedragen. We werpen een licht op enkele galerijen 
en initiatieven rond kunst in onze stad.

Sinds zijn veertiende wist de immer sympathieke Lieven reeds dat 
hij zeflstandig ondernemer zou worden en nooit op pensioen zal 
gaan.

Hij noemt zijn roeping niet werken, maar elke dag opnieuw een 
levendige uitdaging en kunstige manier van leven.

Na het volgen van de tuinbouwschool (richting bloemschikken) 
heeft hij de opleiding gevolgd van florist-decorateur. Na het 
vervolmaken van zijn vaardigheden in Parijs, Amsterdam, Kin-
shasa en Gent en na een kleine omzwerving in Denderleeuw, 
startten Lieven en Joelle Verde in Waregem (1994).

Joelle heeft opleiding in toerisme gevolgd en vertoefde ook 
lange tijd in het buitenland.

Dit bedrijf is intussen uitgegroeid tot Verde-Events ( het decore-
ren en opbouwen van originele beursstanden en het aankleden 
van evenementen ) en Verde-Art ( kunstatelier en galerij )

Daar kunnen Lieven en dochter Nina, zich als kunstenaar uit-
leven en scheppen ze daar elk met hun eigen stijl prachtige 
kunstwerken.

Van kunst alleen kan je niet leven, aldus Lieven, vandaar de 
kunst om naast de kunst met kunst te ondernemen in Verde-
Events. Mama Joelle is de leidraad door het ganse verhaal om 
alles in goede banen te leiden.

Intussen is de zoon Nikita ook toegetreden tot dit bedrijf na 
het volgen van een opleiding Intererieurvormgeving, speciali-
satie meubel en design. Nikita maakt met zijn frisse blik voor 
ontwerp, designmeubelen voor de verhuur alsook voor de ver-
koop. 

Zo kunnen we concluderen dat dit familiebedrijf de kunst kent 
van ondernemen en dit in combinatie met het scheppen van 
kunst. Een familie vol kunstenaars.

Interview Lieven Verhelst
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c o v e r s t o r y

Art Home Gallery: 
Meer dan alleen kunst
Vincent Messelier, een virtuoos artiest 
presenteert je trots zijn nieuwe gale-
rie.  Door zijn internationale ervaring 

wil Vincent zijn artistieke grenzen verleggen naar een totaal 
nieuwe ervaring. Gedaan met saaie witte muren, onpersoon-
lijke benadering  en met duizelingwekkende vraagprijzen voor 
een kunstwerk.
Vincent combineert zijn schilderijen met fotografie (Digitale 
mix), (live)muziek, kledij, handtassen, sjaals, videokunst, kun-
stige voeding (een chocoladedoos met kunst gedrukt op artis-
tiek pralines), interieur en design…
Wie de galerie binnenkomt voelt zich onmiddellijk thuis en 
ervaart de onbegrensde artistieke uitdagingen die Vincent op 
een aangename manier kan aangaan. “Ik ben steeds op zoek 
naar originele concepten en heb een luisterend   oor voor de 
wensen van mijn klanten. Je koopt kunst met je hart en die 
passie moet het mogelijk maken vast te stellen of een specifiek 
werk past bij jouw persoonlijkheid. Door mijn ervaring kan ik 
perfect voelen wat je wensen zijn en welke investering best 
past bij jou. Daarnaast ben ik ook van plan om workshops 
voor ondernemingen te organiseren,” vult Vincent aan.

Meer info: www.art-home.gallery.
    

Atelier Offine
Els Ghyselinck, Catherine Deschryver, Marc Vermeersch en 
Annelies Blancke blazen sinds begin 2019 het gebouw van de 
voormalige weverij Snoeck en fietshandelaar Roger Bostoen 
nieuw leven in als ‘Atelier Offline’. “De nieuwe vzw atelier 
OFFline wil er ontmoetingen tussen buren, creatievelingen 
en passanten stimuleren door de organisatie van workshops, 
atelierwerking, samenwerkingen met gelijkgestemde zielen 
enzomeer. Onze vereniging heeft tot doel mensen samen te 
brengen op een creatieve manier. We bieden een plek waar 
creativiteit plaatsvindt in de breedste zin van het woord. We 
willen ruimte geven aan mensen om elkaar te ontmoeten en 
zelf ook evenementen te organiseren. We werken graag sa-
men met alle partners die dit doel mee willen realiseren. Een 
ruimte met een positieve effect op onze naaste en wijde om-
geving. In de toekomst willen we ook workshops voor bedrij-
ven organiseren.” Neem zeker een kijkje naar de inspirerende 
agenda op www.atelieroffline.be.

Van steen tot beeld in Park Casier
 
Van 6 mei tot 26 mei kan je in Park Casier getuige zijn van een 
waar kunstzinnig spektakel. Zes ondernemende Waregemna-
ren organiseren onder de coördinatie van beeldhouwster Re-
nate Verbrugge het eerste beelhouwsymposium in Waregem. 
Joof Duthoy, Patricia Deboosere, Patrick Vanheusden, Hilde 
Vanhauwaert, Wim Rogé en Hilde Baekelandt leggen uit: “Een 
beeldhouwsymposium is een kunstevenement waar interna-
tionale beeldhouwers een beeld creëren voor de ogen van 
het publiek. In 3 weken wordt een blok arduin van ongeveer  
2 kubiek meter omgevormd tot een monumentaal beeldhouw-
werk. Gedurende deze tijd heeft het publiek een unieke kans 
om het proces live te volgen, de vrije interactie met de ar-
tiesten verrijkt het inzicht van het publiek in het creatieproces 
van de kunstwerken. De beeldhouwers die zullen deelnemen 
werden allemaal uitgekozen omwille van hun uitmuntend ta-
lent en reputatie in de internationale beeldhouwkunst. Ze zijn 
afkomstig uit Zuid-Korea, Taiwan, Italië, Hongarije, Cuba en 
Roemenië. Waregem, en vooral Park Baron Casier, zijn de ide-
ale plaats om zichzelf met deze internationale kunsthappening 
op de culturele wereldkaart te plaatsen. Het prachtige kader 
van Park Baron Casier wordt voor de artiesten een fantastische 
omgeving om geïnspireerd te werken, terwijl de bereikbaar-
heid voor het talrijke publiek optimaal is. De beelden worden 

eigendom van onze partners 
Stad Waregem, BMB, Con-
cordia, Gearcraft, Rotary 
Waregem, bouwonderne-
ming Damman, Ten Anker en 
Helpt Elkander, maar blijven 
te bezichtigen in Park Casier 
tot na Waregem Koerse.” 
Een unieke belevenis in hart-
je Waregem!

Meer info:  
www.vansteentotbeeld.be

SO DONG CHOE
Zuid-Korea
In opdracht van Gearcraft
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Bruthausgallery
Bruthausgallery is een galerie voor hedendaagse kunst waarbij 
een sociaal maatschappelijke inhoud en een werelds kritische

BruthausGallery, gesticht door Joris Van der Borght  (artistiek 
directeur en curator) en Nancy De Vos (zakelijk directeur) is een 
onafhankelijke galerie voor hedendaagse kunst, waarbij beel-
dende kunst met een sociaal maatschappelijke inhoud of een 
Bruthausgallery is een galerie voor hedendaagse kunst waarbij 
een sociaal maatschappelijke inhoud en een wereldse kritische 
blik cruciaal zijn. Wij organiseren ongeveer vijf tentoonstellings-
periodes per seizoen. Dit gebeurt in drie verschillende ruimten:  
de Newspace is de grote galerie en beslaat twee verdiepingen, 
de Frontspace is de wat kleinere galerieruimte vooraan en de 
Showcase is de ‘vitrine-ruimte’ die dag en nag zichtbaar is voor 
het publiek. Bruthausgallery werkt samen met twaalf internatio-
nale kunstenaars in vast verband en met veel andere internatio-
nale kunstenaars in los verband.  De tentoonstellingen zijn een 
moment waarop kunstverzamelaars, curatoren, zeer geïnteres-
seerde partijen en kunstenaars elkaar ontmoeten. 

Naast onze galerieactiviteiten bieden we elk jaar de mogelijk-
heid om een   grote contextuele installatie te maken in de vorm 
van Claessens Canvas fabrieksgebouwen naast de galerij, dit 
meestal tijdens de MAART kunstroute waar wij de startende be-
zielers van zijn.

Wij werken intussen met twee verschillende curatoren; Joris Van 
der Borght die ook de artistieke directeur is en Marna Coelho, 
een Braziliaanse curator, tevens de vrouw van Philippe Van 
Cauteren, directeur van S.M.A.K Gent.

Als galerie hebben wij een stevig samenwerkingsverband met 
S.M.A.K. Gent.

De tentoonstelling die we voorstelln voor de Maart kunstroute 
noemt Sic Transit Gloria Mundi met het werk van Hugo De-
baere, een kunstenaar die veel te jong stierf in 1994 maar 
toch in heel wat vaste museumcollecties staat met monumen-
taal werk (S.M.A.K. , Bonnefanten museum, etc.) Wij willen dat 
deze kunstenaar niet vergeten wordt en brengen nu voor het 
eerst werken uit zijn belangrijk patrimonium die nog niet te zien 
waren tot nu toe. Bij Claessens Canvas programmeerden we 
Camille Dufour die een onvergetelijke driedaagse performance 
zal  houden waarbij ze minstens 100 houtdrukken op Claessens 
schildersdoek live zal drukken.

Meer info: www.bruthausgallery.be

c o v e r s t o r y

Biz-Art
Biz-Art is een concept van interieurarchitecte en creatieve 
geest Sophie Desmet-Hanssens en commerciële geest Nancy 
De Brabandere-Werbrouck. Biz-Art staat voor business en 
kunst en maakt op maat gemaakte, gepersonaliseerde kunst-
werken voor bedrijven en particulieren.

“Bedrijven kunnen bij ons terecht voor een gepersonaliseerd 
kunstwerk met verwerking van het logo, de sfeer of het verhaal 
rond het bedrijf of een werknemer. Dit kan een schilderij, foto 
of beeldhouwwerk zijn. De ideale eyecatcher in de inkomhal, 
vergaderruimte of op de beursstand, maar ook een origineel 
cadeau of award voor iemand bijzonders. De kunstwerken 
worden steeds in samenspraak met de klant uitgewerkt tot een 
uniek stuk door een kunstenaar geselecteerd volgens de aard 
van de opdracht en de stijl van afwerking. De installatie is het 
moment waarop h et kunstwerk uw interieur kleur geeft en 
meermaals gespreksonderwerp wordt onder klanten.”
 
Meer info: www.biz-art.be, info@biz-art.be of 0477 22 33 56

“KunstOnderneming”
“Ondernemingen zorgen voor welvaart en werkgelegenheid” , 
zo lees ik bij Ondernemen in Vlaanderen. Wanneer men, zoals 
ik, kunst en ondernemen als één geheel ziet, dan voeg je daar 
ook nog schoonheid aan toe. Kunst produceren is één, er iets 
mee “ondernemen” is twee. Het opstarten van mijn eigen expo/
atelier ruimtes in centrum Waregem was inderdaad een hele 
“onderneming” doch deze stelde mij in staat deze ruimte te ge-
bruiken als een instrument om mijn product te presenteren aan 
een groot publiek en voornamelijk het te laten roteren zodat de 
toeschouwer én potentiele klant aandachtig en geinteresseerd 
blijft.

Denis De Gloire
Color Constructor.

Meer info: Stormestraat 92, 8790 Waregem, 0495/50.89.27

© Camille Dufour



U n i z o  i n  b e e l d

Op uitnodiging van ZO-magazine kwam de bestuursploeg van UNIZO-Waregem samen op de ijspiste en werd vereeuwigd op 
de gevoelige plaat.

Nieuwjaarsetentje in Berto op 14 januari 2019

De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inzet  
gedurende het voorbije jaar.

Onze burgervader probeert een woord te leggen  
met letterkoekjes.

Na de vele beproevingen werd Bruno Desmet-Carlier  
gekroond tot ‘homo unizoalis 2019.

‘Om ter eerst n’n ballon doen klakken’
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tussen 1960 (116) en 2000 (51) gehalveerd. In die tellingen 
(vanaf 2000) zijn uiteraard de restaurants, bistro’s en frituren 
niet inbegrepen. Wel namen we de ‘tearooms’ op waar je een 
Duvel of streekbier kan proeven zonder dat je eten bestelt. 
Op vandaag zijn er in groot-Waregem 1,7 cafés per duizend 
inwoners. De cijfers komen uit een studie van Het Nieuwsblad 
d.d. 10.11.2018 en worden bevestigd door onze tellingen in de 
Horecagids 2017. We telden toen 62 cafés op een bevolking 
van 37.865 inwoners. Intussen (eind 2018) gingen er weeral 
vier… op de fles.

Er zijn drie belangrijke redenen voor het dalen van het aantal 
cafés. Vooreerst heerst er niet echt een ‘ondernemersvriendelijk’ 
beleid in dit land. Bovendien wordt het grote aantal streekbieren 
nu meestal thuis geproefd want de prijzen in veel ‘brasseries’ 
swingen echt de pan uit. En dan zijn er nog de wegcontroles. 
Help, de herberg verdwijnt, is een terechte ‘noodkreet’. Het 
café blijft immers nog altijd dé ideale ‘ontmoetingsplaats’; nl. 
die zonder drempel.  

7

WAREGEMSE HERBERGEN : 
 ‘Heimwee doet ons hart verlangen’

 

Waar je gaat langs Waregemse wegen, je komt altijd een café 
tegen. Dat was ‘waar’ tot midden de 20e eeuw. Ondertussen is 
het ‘Waregems waar’  want tussen 1963 (116 herbergen) en 
2000 (51 ex.) werd het aantal cafés in Waregem (8790) méér 
dan gehalveerd. Wie zich nog de locatie herinnert van de Oude 
Zagerij, de Jongen Haas of de Nieuwe Braamhutte mag nu zijn 
hand opsteken. In de jongste Horecagids (mei 2017) tellen we 
amper dertig échte herbergen. En daar zijn dan nog diverse 
lokalen van sport- en jeugdclubs bij. 

De Statievrienden telden, aan de hand van vijftien ‘(semi)-
officiële lijsten’, het aantal herbergen in Waregem (8790) door 
de eeuwen heen. De lijst omvat ruim zeshonderd namen. 
De eerste telling, op bevel van keizerin Maria Theresia, dateert 
van 1779. Er werden toen een dertigtal namen vermeld. De 
meest recente lijst is die van de horecagids anno 2017. Er 
resten er nu opnieuw een dertigtal… zoals in 1779. Dit is een 
vierde van de gemeentelijst anno 1963. 
De ‘top’ werd bereikt rond de jaren 1900–1920. In 1903 telde 
West-Vlaanderen ongeveer één herberg per 36 inwoners (bron: 
De Gaverstreke, 37e jrb., p. 55). Hiermee rekening houdend 
waren er toen dus ongeveer 224 herbergen (8.071 inw.:36) in 
de centrumgemeente. We telden zelfs een 340 verschillende 
namen tussen 1880 en 1920 en vonden 260 namen van 
cafébaz(inn)en, die in de lokale bladen hun ‘pintedek’ 
promootten.  

In de twintigste eeuw houden de herbergen eerst goed het hoofd 
boven… water. Maar vanaf 1970 daalt hun aantal pijlsnel. In 
2000 telde de centrumgemeente (22.016 inw.) nog ongeveer 
één herberg per 430 inwoners (ca. 51 ex.). Dit aantal werd 

U i t  d e  o U d e  d o o s

Helaas ligt heel wat nuttige informatie (en foto’s) 
omtrent (de uitbaters van) herbergen op ‘zolder’. 
We zijn u heel dankbaar indien u die wil doorspelen 
aan De Statievrienden via hendrik.ghistelinck@
skynet.be. Onze opzoekingen hebben één doel: 
een eerbetoon brengen aan de honderden die 
zich toch waagden aan het ‘moeilijkste’ onder de 
zelfstandige beroepen. ‘Met dank’ trouwens aan zij 
die nu nog de moed hebben om al die ‘moeilijke’ 
klanten te bedienen.
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Laat uw zaak vlotter draaien 
Sociaal Secretariaat, www.wijhelpen.be    /    Accountants en Belastingconsulenten, www.abpartners.be 
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J o n g  U n i z o

ELISA DAELEWIJN
Elisa is 28 jaar en zaakvoerster van het Bakke-
rietje. Je kan er terecht voor artisanaal brood, 
pistolets, ontbijtkoeken, gebakjes en koffie. 
Daarnaast is het ook een gezonde lunch spot! 
Van een zelf samengestelde salade, koude 
pasta, wrap tot een traditioneel belegd brood-
je. Door een groot aanbod streeft het Bakke-
rietje naar een platform waar zowel de zoete 
genieter als ‘the healthy food lover’ zijn favo-

riete maaltijd kan vinden.

“Jong Unizo biedt me diverse mogelijkheden om mezelf te ont-
plooien en te ontwikkelen als zelfstandig ondernemer.”

  www.bakkerietje.be

HELENA CHANTERIE
Helena is 21 jaar en samen met haar 2 colle-
ga’s, Caroline Devos en Sofie Staelens, actief 
als zelfstandig logopediste in een groepsprak-
tijk in de Holstraat. Een dynamisch en ambi-
tieus team waarbij overleg, transparantie en 
doeltreffendheid centraal staan. Helena werkt 
dagelijks met mensen, kinderen en (jong)vol-
wassenen met problemen zoals articulatie, 

taal, stem, slikken en/of leermoeilijkheden. 

“Met Jong Unizo ga ik een extra engagement aan om mijn net-
werk en dat van anderen verder uit te breiden .”

www.logopediecarolinedevos.be

NIKITA VERHELST
Nikita is 26 jaar en runt samen met zijn vader 
Verde Events. Met een basis houttechnieken en 
vervolgens interieur- en meubeldesign was het 
een logische stap om in de voetsporen van zijn 
vader te treden. Verde Events verhuurt decor- 
en eventmeubilair en weet steeds de bezoe-
ker te charmeren door sprekende realisaties. 
Ruimtes omtoveren tot een prachtig geheel? 

Verde Events helpt je graag verder.

“Ik kijk er naar uit om mij in dit enthousiast team van jonge 
ondernemers aan te sluiten.”

www.verde-events.be

JOACHIM DE SLOOVER
Joachim is 23 jaar en mede-zaakvoerder van 
bvba tuinconcept Lieven.  5 jaar geleden ver-
voegde Joachim zijn vader in het bedrijf met 
reeds 25 jaar ervaring. Om de wensen van 
de klanten in te vullen specialiseert hij zich in 
tuinarchitectuur in 3D. Zo krijgt de klant een 
perfect beeld van zijn toekomstige nieuwe tuin. 
Naast tuinarchitectuur, -aanleg en -onderhoud 

kan je bij Joachim ook terecht voor containerdienst en -verhuur.

“Ik engageer me voor Jong Unizo om nieuwe contacten te kun-
nen leggen.” 

www.tuinconceptlieven.be

MAXIME ARSLIJDER
Maxime is 25 jaar en actief in Trigr Media. 
Een gedreven team van 4 jonge onderne-
mers dat zich met een grote glimlach een weg 
baant door de wereld van media en dagelijks 
paraat staat om hun doelgroep te triggeren. 
Gestart als videografen maar ondertussen 
ook actief in fotografie en grafisch werk. Trigr 
Media wil dan ook de one-stop shop zijn om 
de boodschap van hun klanten op de meest 
geschikte manier over te brengen. “Motion, picture or graphic 
design, we go the extra mile to trigr your smile.”

“Ik wil mij in Jong Unizo laten inspireren door ondernemers met 
ervaring om later misschien zelf te kunnen inspireren.”

www.trigr.be

ARTHUR DE VEENE
Arthur is 26 jaar en sinds april vorig jaar actief 
bij b-inside, het bedrijf van zijn vader Jan De 
Veene. 

b-inside is een dienstverlener voor de KMO in 
de streek. Ze ontwikkelen en implementeren 
ERP software op maat met een doorgedreven 
specialisatie in de textiel- en distributiesector. 
Daarnaast staan ze in voor het installeren en 
onderhouden van de volledige IT infrastructuur bij hun klanten. 
Arthur is verantwoordelijk voor CBM ICT Solutions, het vroegere 
CBM Moerman, dat in 2018 werd overgenomen door b-inside.

“Door mijn drang om mij te engageren in Waregem en de be-
slissing om in het familiebedrijf te stappen, was de keuze om toe 
te treden tot Jong Unizo snel gemaakt.”

www.b-inside.be

ROB VAN KERKHOVE
Rob is 31 en sales manager bij Repair Pro-
jects. Een ervaren en dynamisch bedrijf ge-
specialiseerd in algemene straal- en renova-
tietechnieken. Door middel van zacht en fijn 
te zandstralen of luchtgommen laten zij uw 
meubel, trap, keuken, deur en/of plafond te-
rug stralen als nooit tevoren. Repair Projects 
kiest resoluut voor een bijzondere techniek, 
namelijk ‘luchtgommen’ waarbij ronde microkorrels onder lage 
druk gestraald worden tegen het hout. Het resultaat is verbluf-
fend mooi en bovendien een groen proces.

“Ik voel me aangetrokken tot Jong Unizo door de dynamiek, 
veelzijdigheid en spontaniteit. Elk lid draagt op zijn of haar ma-
nier bij om het ondernemerschap in Waregem op de kaart te 
zetten.” 

www.repairprojects.be

Voorstelling van de nieuwe Jong Unizo kandidaten



Moordiner:
Het Nieuwjaarsetentje van Markant was zeker dit jaar Markant 
te noemen. Gedurende 3 maanden en vele oefenavonden 
creëerden enkele bestuursleden onder leiding van Dirk 
Decavel een ‘Moorddiner’.  De gasten wisten dit te smaken en 
onder een daverend en welverdiend applaus viel het doek over 
de moord al dan niet zelfmoord van één van de zaakvoerders.

Route ‘Art of Living’:
Markant durft zijn grenzen te verleggen en zetten nu ook weer 
hun schouders onder de nieuwe Route  ‘Art of Living’.   Degene 
die dit al meegemaakt hebben weten dat Markant telkens 
hun leden  weet te verrassen.  En dat hopen we nu ook weer 
te doen. Noteer alvast 9 mei in uw agenda.  Alle info 
ontvangen de leden in een volgende mail.

r U s t

Markante weetjes

M A R K A N T I S

Zondagsrust of zondagsopening?
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Onlangs dienden enkel parlementairen een wetsvoorstel in om de Wet van 10 november 2006 betreffende 
de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening te wijzigen en zo zondagsopening van winkels 
mogelijk te maken. Daarmee willen ze meer vrijheid geven aan handelaars om hun winkel open te houden 
op zondag en zo hun omzet te verhogen. Maar is die wijziging nodig om tot het bedoelde resultaat te 
komen?

Een kleinhandelszaak is onderworpen aan die wetgeving 
die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. 
Dienstenondernemingen zoals kappers of horecazaken zijn 
niet aan de wet onderworpen. Alle kleinhandelaars moeten 
dus de wekelijkse rustdag respecteren. Onder wekelijkse 
rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, 
beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend 
op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot 
de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van 
producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen 
mogen niet.

Maar, een handelaar mag wel een andere dag dan zondag 
kiezen als wekelijkse rustdag.

In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur 
duidelijk en leesbaar uithangen. De wekelijkse rustdag moet 
gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven. Er is 
bijgevolg geen wetwijziging nodig om winkeliers toe te laten 
hun zaak op zondag open te houden.

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag 
zijn niet van toepassing op de zaken die volgende producten 

verkopen : kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, 
telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij; 
dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de 
verhuur ervan; brandstof en olie voor autovoertuigen…

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in 
eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, 
kan het college van burgemeester en schepenen tot 15 
afwijkingen per jaar toestaan ter gelegenheid van bijzondere 
en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, 
solden, feesten, enz.) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en 
jaarmarkten.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de 
gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen 
er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Maar pas op: er bestaat ook een Arbeidswet van 16 maart 
1971 die onder andere ook de zondagsrust regelt. Het is 
volgens de wet verboden werknemers ‘s zondags tewerk te 
stellen (principe van de zondagsrust). Met een “ zondag “ 
wordt bedoeld de astronomische dag, d.w.z. van 0 tot 24 
uur. Er bestaan hier wel heel wat geheel of gedeeltelijke 
uitzonderingen op, o.m. voor wat betreft de kleinhandel.

 



Dirk Van Overwalle 
op zoek naar 
nieuwe en vernieuwde 
Waregemse zaken
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HUIZE B
Holstraat 25, Waregem, tel: 056/203 102
Sinds eind december 2018 is er een nieuwe traiteur in de Holstraat te 
Waregem. Benoit Debaveye en Bo Van der Straeten zijn de zaakvoerders 
en runnen samen de zaak. Benoit was voorheen chef in een restaurant 
in Kortrijk, en Bo heeft ook ervaring in de horeca. Ze vonden Waregem 
‘the place to be’ en hadden ‘goesting’ om een eigen zaak te starten. 
Zo ontstond Huize B. Die B wijst trouwens op de beginletters van hun 
namen. Voor wat kan je nu terecht bij Huize B? Voor huisgemaakte 
lasagne, bolognaisesaus, iedere dag vers gemaakte schotels met vis, 
vlees, en vegetarisch. In het weekend kan je er terecht voor aperitiefhapjes, 
tapenades, wijn en bereide gerechten. Maar ook voor feesten kan je bij 
hen terecht als traiteur. Benoit neemt de taak van kok op zich en Bo zorgt 
met een glimlach op het gezicht voor de ontvangst van de klanten. www.
traiteur-huize-b.be

ID PUNT
Groenbek 10, Waregem, tel. 0478/18 58 67
Eind 2018, begin 2019 opende Id Punt (afkomstig van Harelbeke) zijn 
nieuwe thuisbasis in Waregem. Dit in een gloednieuwe nieuwbouw. De 
filosofie achter Id Punt reflecteerd zich volledig in het Id Huis en het in-
terieur. Alles is volledig afgestemd op de dialoog, de ontmoeting en de 
ontwikkeling van studenten, medewerkers en ondernemers. Id Punt is een 
huis waar je talenten ontdekt en ontwikkelt om persoonlijk of als organi-
satie te groeien.
Met Id Boost daag je jezelf en jouw medewerkers uit op een heel aparte 
manier. Het is geen teambuilding maar bestaat uit een id analyse, een id 
boost en een id coaching. Dit resulteert in een meerwaarde voor jezelf 
en jouw medewerkers. Het Id Huis staat ook ter beschikking voor jou als 
vergaderruimte of coworking place. Voor meer info contacteer je best Id 
Punt. Een enthousiast team staat klaar voor jou. www.idpunt.be

DE GOUDKUST
Stationsstraat 41, Waregem, tel. 056/60 87 98
De Goudkust, een bescheiden juwelierszaak te Waregem, maar nog 
steeds een referentie. Vijftig jaar bestaatv de zaak. In maart 1968 startten 
ze op de Markt nr 19, waar ze de zaak Vanbesien overnamen.  Daarna 
verhuisden ze naar de Stationsstraat 92. Nog later werd de Goudkust 
gesticht door Hilda Vanderhaeghe en haar man Theo Dehuysser. Na 
27 jaar werd de winkel definitief gevestigd in de Stationstraat 41.  In 
2004 stierf Theo, maar Hilda volhardde en zette de zaak aleen verder. 
“Zolang het mogelijk is doe ik door. Ik doe het nog altijd graag en heb 
heel graag contact met de mensen.” zegt Hilda die de pensioenleeftijd al 
reeds overschreden heeft. Bij de Goudkust kan je terecht voor uurwerken, 
juwelen, wandklokken en alle herstellingen.

O CONCEPT
Sint-Elooisplein 53, Sint-Eloois-Vijve, tel. 0479/17 33 84
De site rond het Sint-Eloois-Plein begint stilaan vorm te krijgen. Alhoewel 
er nog steeds gewerkt wordt, beginnen verschillende winkels, horeca of 
bedrijven er zich te vestigen. Zo opende het interieurbedrijf O Concept 
zijn deuren op 20 december 2018. Maxim Vermeersch, Peter, Jo en Bart 
Deconinck zijn de zaakvoerders. Allen hebben ze ervaring in schilder- en 
decoratiewerken en renovatiewerken. Peter, Jo en Bart – 3  broers - zijn in 
1999 gestart met een schrijnwerkerij in Zwevegem. De nieuwe combinatie 
van Maxim met gebroers Deconinck vormt O Concept. O Concept is uw 
aanspreekpunt voor een opbouw/verbouwing zonder zorgen! O Concept 
neemt uw project in handen als persoonlijke projectcoördinator die de 
organisatie en realisatie van uw project garandeert en dit op maat van uw 
budget en planning. Dit zowel bij inrichting of renovatie van appartementen 
of woningen alsook voor burelen en winkels. www.oconcept.be
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RESTAURANT HOBO’S
Wortegemseweg 51, Waregem, tel. 056/61 69 54
Hobo’s bestaat in december 20 jaar, en voor dit feest hebben ze het 
restaurant volledig opgefrist. Alles kreeg een nieuw kleurtje en er werd 
een volledig nieuwe bar geplaatst. Hobo’s is een restaurant dat zowel 
een Belgische als een Japanse keuken aanbiedt. Je hebt er de wekelijkse 
menu’s, Business menu maar ook de Suggestie menu  en de Japanse menu. 
Uiteraard kan je ook à la carte bestellen. Aanvankelijk was het restaurant 
ook in het weekend open, maar dat is in de loop der jaren verandert. 
Het was ook gemakkelijker om goed personeel te vinden om tijdens de 
week te werken. Hobo’s is dus open van maandag tot vrijdag. Over de 
middag komen vooral zakenlui voor de businesslunch en ’s avonds zit het 
restaurant meer gevuld met particulieren. Door de goede ondernemingszin 
in Waregem zijn de restaurants in deze regio hier succesvol. Daar maakt 
restaurant Hobo’s goed gebruik van. Binnenkort, bij het uitbreken van de 
lentezon komt er een buitenbar en terras. De bedoeling is om een daar 
dan heerlijk te kunnen genieten van een aperitief, voor je aan tafel gaat. 
www.hobos.be

MARGOT
Stationsstraat 35-43, Waregem, tel. 056/60 35 50
Ben je op zoek naar een modieuze outfit voor jezelf en je kinderen? Laat 
je dan verrassen bij Margot in de Stationsstraat – die dit jaar haar 50ste 
verjaardag viert. Margot opende voor het eerst de deuren in 1968. De 
toen 19-jarige Gisèle, die vandaag nog steeds de winkel runt samen met 
haar dochter Valérie, richtte zich in het begin enkel op kinderkledij. In 
de jaren 80 werd het aanbod aangevuld met dameskledij van Belgische 
merken als Xandres en Hampton Bays. Dochter Valérie stapte in de zaak 
in 1993. Margot bleef groeien en opende enkele jaren later een tweede 
zaak, M’sport, met een ruim aanbod jeugdkledij van merken als River 
Woods. Je vindt M’sport in een nieuwbouwpand in de Stationsstraat, op 
een boogscheut van Margot. Bij Margot en M’sport kan je vrijblijvend een 
kijkje nemen en kledij shoppen voor jong en oud. Je vindt er onder andere 
deze merken: Xandres I Hampton Bays I River Woods I Pauline B I Arma 
I Tommy Hilfiger I Just Blue I Seventy I Riani I Hartford I Anna Seravalli. 
www.margot.be

RISTORANTE IL BASILICO
Markt 35, Waregem, tel. 056/60 65 84 
Ristorante Il Basilico, dit wijst echt op het Italiaanse karakter in dit restaurant 
op de Markt. Il Basilico is sedert november 2018 terug open. Na een 
verfrissing, nieuw meubilair en verlichting ziet het interieur er weer stralend 
uit. Op 9 mei dit jaar bestaat het restaurant 15 jaar. Dat vertelt mij Inge 
Neirynck die samen met haar man Daniel Di Loreto het restaurant runt. 
Het is geen pizzeria, maar een fijne Italiaans en Franse keuken en dit met 
typische vis- en vleesgerechten maar ook vegetarisch. “Wij onderscheiden 
ons met de verse pasta’s. Seizoensgebonden maar op z’n Italiaans. We 
zoeken elke dag naar nieuwe dingen die we als suggesties aanbieden. Je 
kan er tafelen zowel zakelijk als ook samen met de familie. Ook kan je er 
terecht voor een vlugge hap maar uiteraard ook om uitgebreid te lunchen  
of te dineren. En met een zonnig weer kan je genieten van het mooie terras 
met zicht op de markt. www.ilbasilico.be

DEN HEMEL
Stationsstraat 119, Waregem, tel. 0497/47 16 10
Het stadscafé Den Hemel vernieuwde onlangs en opende haar deuren 
op 3 januari. Koichi Hobo, de immer lachende zaakvoerder, met Japanse 
roots en een geweldige krullenbol ontvangt mij. Het stadscafé Den hemel 
bestaat 9 jaar. Het werd een stukje uitgebreid. Nieuwe raampartijen 
achteraan en binnenin werd alles herschilderd, nieuw meubilair, kortom 
een nieuwe maar nog steeds gezellige sfeer. Bovendien werd er binnen 
ook grondig aan de akoestiek gewerkt. Den Hemel is een café voor jong 
en oud. Het voelt een beetje als thuiskomen. Eén maal per maand wordt 
er een concert gegeven. Den Hemel was ook het eerste rookvrije café, en 
dat 2 jaar voor de wetgeving. Het biedt nog steeds een heel assortiment 
van bieren en frisdranken aan, met maandelijks een nieuwigheid om te 
proeven. Het  café kan op de zondag nog steeds afgehuurd worden voor 
een privé feestje. Maar wat Den Hemel ook heel bijzonder maakt is de 
muziek. Steeds op zoek naar nieuwe geluiden, nieuwe groepen, Koichi 
laat je luisteren naar eigenzinnige, gedurfde en vernieuwende muziek. 
Alleen daarvoor zou je al eens binnenstappen in Den Hemel.
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BISTRO SAPRISTI
Stormestraat 14, Waregem, tel.056/60 88 47
Op 30 januari opende Bistro Sapristi opnieuw zijn deuren. Het restaurant 
werd zowel aan de voorgevel als binnenin verbouwd. De binnenruimte 
vergrootte voor een kwart. Het sanitaire gedeelte werd ook volledig 
vernieuwd. De zaakvoerder Hugo Serroels nam het restaurant over op 29 
augustus 2013. Hij behield de naam en zette het met succes verder. Elk 
weekend kunnen ze hun restaurant blijven volboeken. Niettegenstaande 
de verbouwing is de rest allemaal bij hetzelfde gebleven. “Ik werk met 
suggesties die elke dag veranderen. Het is en blijft een Bistro restaurant 
waar je terecht kan voor een kleine hap maar ook om eens lekker 
uitgebreid te tafelen. Het restaurant is toegankelijk voor iedereen. Wie 
’s middags voor een dagschotel of businesshap komt, wordt heel snel 
bediend. Dit is onze speciale snelle middagdienst”. Aldus Hugo serroels. 
www.bistrosapristi.be

PASTA DEL PIGRO
Pand 251, Waregem, tel. 056/60 16 60
Pasta del pigro is een zaak die is gegroeid uit de volgende gedachte: Wie 
te lui is om een pasta klaar te maken... kan terecht voor een Laisy man’s 
pasta. Sedert vorig jaar is de zaak verhuisd naar een grotere ruimte in het 
Pand. Kelly Defoort en Matthias Callens zijn de zaakvoerders. Matthias 
heeft veel ervaring in de horeca. Zo deed hij veel feestjes met een Pasta 
bus. Die ervaring gebruikte hij om zijn eigen pastabar te openen. De eerste 
pastabar opende in Lauwe, daarna volgde Waregem en als laatste kwam 
er een bar bij in Harelbeke. Alle 3 de zaken heten Pasta Del Pigro. Bij Paste 
Del Pigro is er een ruime keuze aan pasta’s in alle soorten. Iedere week 
hebben ze een nieuwe suggestie. Ze hebben van verschillende sauzen 
waaronder ook vegetarisch, lactosevrije saus enz. De pasta’s zijn ook 
zeer prijsgericht, dus ideaal voor een snelle hap maar dan wel heel mooi 
gepresenteerd. Deze zomer komt er nog een nieuw terras aan de voorkant 
van de zaak met zicht op het binnenplein van het Pand. 
www.pastadelpigro.be

GARAGE VERGOTTE
Vijfseweg 10, Waregem, tel. 056/622 150
Drie generaties en in totaal 85 jaar bestaat Garage Vergotte. Wat ooit 
begon met Gerard Vergotte is vandaag een succes en met Tony Vergotte 
aan de 3de generatie. Misschien staat de 4de generatie al klaar? Wie 
weet? Gerard Vergotte begon in 1933 met een garage in Sint-Baafs-Vijve, 
waarna Norbert Vergotte eind jaren 50 de garage definitief verhuisde 
naar Waregem. De rest is een succesverhaal in crescendo. Dat bleek uit 
de verkoop van wagens in 2018. “Een recordjaar met maar liefst 933 
verkochte nieuwe wagens. Moeilijk te zeggen of dit nog beter kan, maar 
we hebben alvast enkele innovaties in petto voor de volgende jaren die 
veelbelovend zijn. Garage Vergotte is voor 80% aangewezen op de B2B 
markt. Niet alleen voor sales maar uiteraard ook voor leasingformules. De 
meerderheid van de klanten is afkomstig uit de eigen regio, maar er zijn er 
ook uit andere provincies. “Die klanten vertellen ons dat ze nergens anders 
beter bediend worden als bij ons. Wij staan dan ook alle dagen met 25 
mensen klaar om dit waar te maken. Missie als autodealer geslaagd.” 
Zegt een gelukkige Tony Vergotte. www.vergotte.be

VAN LUCHENE HAIR & BEAUTY
Westerlaan 104, Waregem, tel. 056/60 28 07
Door de drastische maar noodzakelijke wegenwerken konden ze niet 
anders dan hun zaak tijdelijk te verhuizen. De zaak in de Westerlaan was 
niet bereikbaar. Peter Van Luchene en zijn team trokken tijdelijk hun Hair 
& Beauty zaak op in een leegstaand groot pand in de Stationsstraat op 
een boogscheut van hun bestaande zaak in de Westerlaan. Dit was ook 
belangrijk want op die manier konden ze hun klanten toch ten dienste 
blijven en was het voor het personeel ook geen te grote verandering. Na 
7 maanden werken in de Westerlaan werd de straat weer toegankelijk. 
Voor ze de verhuis aanvatten, hebben ze het interieur van de zaak in de 
Westerlaan ook eens aangepakt. Het meubilair werd volledig vernieuwd. 
Een nieuwe belevenis in het kapsalon. www.vanluchene.com
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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

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

Verhelststraat 5 - 8790 Waregem

Kortrijkseweg 354 – 8791 Beveren-Leie

RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705.959.565

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


