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Hopelijk hebben jullie kunnen ervaren dat Unizo
Waregem ‘braaf’ is geweest en veel gedaan heeft
voor zijn leden en zijn mensen die sympathie
tonen. We doen dan ook ons best om iedereen
bij te staan met raad en daad, te helpen waar
kan en te verbinden, om zo samen iets moois
te realiseren: trots zijn op wat we doen, op wat
we aanbieden, zorgen voor voor een dynamiek in de stad,… Kortom, trots
ondernemer (m/v) te zijn. Volgend jaar willen we ons daar nog méér voor
inzetten, verantwoordelijkheid nemen.
Ook als ondernemer dienen wij mee te evolueren in deze snel veranderende
commerciële wereld. Allereerst hebben we nood aan zelfreflectie, eens in de
spiegel kijken, onszelf durven evalueren of we het goed aanpakken en indien
nodig de strategie aanpassen. Ten tweede: het ondernemen hangt voor een
groot deel af van de regelgeving en het kader dat verschillende overheden ons
opleggen. En deze maken het ons zeker niet gemakkelijk, integendeel. Vier
procent van onze Belgische economie bestaat uit winkels. De toegevoegde
waarde van de kleinhandel is groter dan die van de chemische industrie of
farmaceutische industrie, en toch is er geen (reddings)plan voor de kleinhandel.
Integendeel, we juichen dat we met overheidssteun Alibaba naar België hebben
kunnen halen, wetende dat diezelfde Alibaba er voor gaat zorgen dat veel
kleinhandelaars hun deuren gaan mogen sluiten. De milieuhype geeft ons
lage emissiezones wat mensen uit het centrum weren (tenzij je betaalt, dan is
alles ok !!!) en ondertussen promoten we kernversterking. Hoe gek kan het nog
worden. De overheden dienen te beseffen dat we méér zijn dan ondernemer.
Ondernemers hebben vooral ook een brede maatschappelijke functie. We
kunnen vakmanschap etaleren, cultuur en creativiteit. Op die manier helpen
wij de aantrekkelijkheid van een stad te vergroten en te versterken: wij zijn
het bindmiddel in het sociale weefsel van een stad. Wees u hiervan bewust.
Overheden, denk tweemaal na bij het nemen van dergelijke beslissingen.
Gelukkig loopt het in Waregem nog zo’n vaart niet, maar de uitdagingen zijn er
wel: levendige kernen, mobiliteit, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, stedelijke en
ondernemersvriendelijke inplanning, veiligheid, een goed gevoel, …: dus veel
‘werk aan de winkel’ . Binnenkort is er de beleidsverklaring van het stadsbestuur
en gaan we weten waar hun prioriteiten deze legislatuur liggen. Met het Witboek
in de hand zijn we benieuwd naar de uitkomst.
Bij deze wens ik ook de werkgroep (en alle vorige) W’Ondernemen te bedanken.
120 edities op de teller, je moet het maar doen: a job well done.
Ik wens iedereen te bedanken voor de steun en het geloof in Unizo Waregem. Ik
wens jullie een druk en sfeervol jaareinde toe en een gezond en succesvol 2020.
Tot de volgende, en weet … op ons mag je rekenen.
Peter

Ondernemen Morgen

Let’s talk business
In het kader van Ondernemen Morgen organiseerde
UNIZO Waregem het event Let’s talk business. Drie
gerenommeerde sprekers hadden het over een
aantal uiteenlopende onderwerpen, die wel gemeen
hadden dat ze de ondernemers direct aanspreken.
Het moet gezegd worden dat de aanwezigen waar
voor hun geld hebben gekregen.

Jan Longeval

Jan Longeval, Oprichter Kounselor Consulting BV, Adjunct
Professor Vlerick Business School en IMT had het over “De
Beurs, uw grootste vriend of uw grootste vijand?”.
Met zijn uitspraak “beter beleggen voor een beter leven”, zette
hij meteen de toon.
Hij begon met het brengen van een ongemakkelijke
waarheid:
- ‘Arm’ België met zijn grote staatsschuld en met een te
verwachten additionele kost van de vergrijzing.
- ‘Arme’ kleine spaarder: IMF voorziet dat de spaarrente
verder zal dalen om een recessie te bestrijden. Binnen
afzienbare tijd zal de spaarder moeten betalen (tot zelfs
5%) om zijn geld op een spaarrekening te zetten.
- Beleggingsprestaties moeten afgemeten worden aan
de markt in zijn geheel. Deze markt wordt benchmarkt
genoemd. De particuliere en professionele belegger
moet ernaar streven op zijn minst deze marktopbrengst
te verkrijgen. Hij mag niet tevreden zijn met een lagere
opbrengst.
- De marktopbrengst krijgen is kinderspel door passief
beheer. De meeste beleggers zouden evenwel veel beter
af zijn met ‘passief’ beheer.

De beleggers moeten de spelregels van de financiële
markten goed kennen.
- Spelregel 1: Gebruik een/de juiste benchmark. Ga
daarvoor te rade bij professionelen.
- Spelregel 2: Ken, aanvaard en beheers het risico:
aanvaard de volatiliteit van de aandelenmarkt als een
faire prijs die je betaalt voor hoge returns. De portefeuille
beschermen tegen de volatiliteit van de markt, impliceert
dat de belegger de evolutie van de markt op KORTE
TERMIJN moet kunnen inschatten.
- Spelregel 3: Weet wat je kan voorspellen en wat je niet kan
voorspellen en wanneer je mag voorspellen: omdat we
nieuws niet kunnen voorspellen, moeten we op zoek naar
(bruikbare) koerspatronen/modellen. Kleine oorzaken
kunnen zeer grote gevolgen hebben. Grote oorzaken
kunnen zeer kleine gevolgen hebben. De basiswetten van
het universum, de natuur, de economie, de beurs, zijn
eenvoudig, maar interactie maakt ze fenomenaal complex.
“De beurs leidt af en toe een eigen leven.” Alle
strategieën die systematisch de beursevolutie op korte
termijn pogen te voorspellen, zijn gedoemd te mislukken.
Laat je niet verleiden door ‘flexibele’ strategieën. Wie de
volatiliteit van een (aandelen)portefeuille wil verlagen/
uitvlakken, moet gewoon een stuk in kwaliteitsobligaties
beleggen. Maak enkel voorspellingen onder welbepaalde
omstandigheden. Zoek naar extremen in sentiment en in
waardering.
- Spelregel 4: Weet wanneer je tegen de markt mag inzetten
en wanneer niet: Ga op zoek naar ‘groepsdenken’
en baseer je op het tegengestelde. Want wat de groep
denkt, is zelden goed beargumenteerd. Als iedereen
meent dat Trump de presidentsverkiezingen zal verliezen,
ga er dan van uit dat hij die zal winnen.
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Hoe beleggen met stijl?
- Let op de kosten: “Kosten zijn de meest betrouwbare factor
voor het voorspellen van min- en meerprestatie.”
- Opteer voor een kern-satelliet (“core satelite”) benadering:
dat is een asset allocatie model, waarin op effectieve
wijze passieve en actieve beleggingsstrategieën worden
gecombineerd. De kern van de portefeuille, veelal 60%
tot 70%, wordt dan passief belegd met als doel om tegen
zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te
genereren.

Kurt Ostyn

geen toegevoegde waarde meer.
Maar een handelaar of ondernemer heeft wel nog troeven: hij
of zij heeft een oneerlijk voordeel. Hij heeft onwaarschijnlijk
unieke troeven die zijn concurrenten stikjaloers maken.
“Het oneerlijk voordeel is het samenspel van
unieke troeven van een product, dienst of merk dat
niet te kopiëren valt, eenvoudig te communiceren
is en een toegevoegde waarde biedt voor een
doelgroep.”
Dat kan ook als winkelier: speel jezelf uit als oneerlijk voordeel,
omarm de veeleisende klant, wees beter een grote ‘kleine’
dan een kleine ‘grote’, breng jouw persoonlijk verhaal, jouw
visie.
Besluit: zorg ervoor dat je niet een onderneming bent, maar
de onderneming die de enige is die iedereen uitstekend vindt.

Danny Van Assche

Kurt Ostyn, marketing adviseur en mede-oprichter van Mex
United gaf een betoog over “het oneerlijk voordeel”.
Er wordt vandaag veel gesproken over disruptie of creatieve
destructie. Velen denken dat dit iets nieuws is o.a. door de
moderne concepten van bv. AirNb, Uber, Amazon,… Toch is
het een oud fenomeen. De term creatieve destructie werd al
gebruikt door Schumpeter (van Small is beautiful) bij het begin
van de twintigste eeuw. Het is een proces van voortdurende
innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe
technieken de oude vernietigen.
De handelsstromen liepen vroeger van de producent, de
groothandelaar en de kleinhandelaar tot bij de consument.
Vandaag is de distributieketen in de meeste gevallen ingekort.
Groothandel en detailhandel vallen nu in grote mate samen.
De consument heeft ook veel meer dan vroeger contact met
de producent.
Wat wel blijft, is de consument als de centrale figuur. De
vraag is: “Welke waar(de) krijgt hij voor zijn geld?”. Van de
handelaar wordt vereist dat hij een toegevoegde waarde
biedt, anders verliest hij zijn nut. Kwaliteit, eerlijke prijzen,
dienstverlening vindt de consument nu overal. Die bieden dus
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Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo,
bracht een optimistisch verhaal over de kansen
en uitdagingen voor ondernemers.
Hij herinnerde de aanwezigen aan de nota met
ondernemersprioriteiten die UNIZO voor de verkiezingen van
26 mei overmaakte aan de verschillende politieke partijen.
Deze prioriteiten blijven geldig voor verschillende regeringen.
Die ondernemersprioriteiten liggen vooral op het vlak
van fiscale en parafiscale lasten, administratieve rompslomp,
krapte op de arbeidsmarkt, mobiliteit, klimaat en energie.
Op het vlak van fiscale en parafiscale lasten pleit
UNIZO voor de invoering van een ondernemersaftrek.
Een ondernemer geniet niet van de vermindering van de
vennootschapsbelasting die in 2018 werd doorgevoerd.
Daarom is het aangewezen om de lat meer gelijk te leggen
tussen de belasting die betaald wordt door eenmanszaken en
de vennootschapsbelasting. Dat kan door een belastingaftrek
toe te staan.
Ook de loonkostenevolutie moet bewaakt worden. Verder
is er een doelgroepenbeleid nodig eerder dan een jobbonus
en er moet een debat komen over de voor- en nadelen van
de minimumlonen.

Ondernemen Morgen
Verder moet er aan de administratieve rompslomp
dringend iets gedaan worden. UNIZO stelt voor om voor elke
euro bijkomende kost door nieuwe formaliteiten drie euro te
schrappen bij bestaande regels. De Vlaamse regering moet
ook een efficiënte RIA (reguleringsimpactanalyse) uitbouwen.
Kosten van een formaliteit moeten op een objectieve manier
kunnen berekend worden.
Krapte op de arbeidsmarkt is op dit ogenblik een groot
probleem voor veel ondernemers. Veel vacatures raken niet
ingevuld. Eén van de belangrijkste sleutels om de krapte op
de arbeidsmarkt aan te pakken, is de volledige potentiële arbeidsreserve aan te spreken. Ook moet de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt worden. Het activeringsbeleid is nu
te passief.
De regionale autoriteiten gaan best beter samenwerken. UNIZO
wenst dat VDAB en Actiris hun rol als arbeidsmarktregisseur
ten volle opnemen en zich actief inzetten om de krapte op de
arbeidsmarkt te bestrijden.
Wat mobiliteit betreft moet er dringend meer geïnvesteerd
worden in infrastructuur, maar ook in uitbouw van stedelijke
distributiecentra om hen deel te maken van het voorraadbeheer
van de winkels. Er moet een nationaal mobiliteitspact komen
en het wordt tijd om een GEN (gewestelijk expresnet) rond
grote steden uit te bouwen en zo de files te verminderen.
UNIZO pleit eveneens voor een slimme kilometerheffing.
Klimaat en energie zijn problemen die nu in de aandacht
staan. Ondernemers zijn een deel van de oplossing. Laat ze
dus meedenken over oplossingen. Investeer in hernieuwbare
energie zodat ons land mee is met de nieuwste ontwikkelingen.
Ondernemers moeten niet bang zijn van een klimaatvriendelijk
wagenpark. Op termijn rendeert dat.
Belangrijk voor de middenstand is dat alle overheden eindelijk
werk maken van een kernversterkend beleid. Door de
nabijheid bij de consument van de handel en diensten in de
stadscentra kunnen veel verkeersproblemen beperkt worden.
Ondernemers doen er ook goed aan om hun wagenpark
klimaatvriendelijk te maken.
Hij besluit met te stellen dat voor ondernemers
optimisme een morele plicht is en dat UNIZO op
alle gebieden een constructieve partner wil zijn.
Daarom is samenwerken belangrijk, zowel binnen
en tussen de regeringen als met het middenveld.

INSPIRATIEAVOND JONG UNIZO
Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde zullen de geschiedenis
ingaan als de mannen die hun volk op een aangename en
leuke manier leerden wassen in hun ‘WASBAR’, een crossover tussen wasserette en eetcafé. Later openden ze ‘Chez
Claire’, een luxe-keten waar alles draait rond een klassieker
uit de patisserie: de eclair. Intussen zijn beide ketens verkocht
en doen ‘de jongens’ wat ze het liefst doen: merkcampagnes
uitdenken en marketingtrajecten uitstippelen.
Op donderdagavond 14 november kon Jong Unizo Waregem
‘de jongens’ strikken voor een spontane maar boeiende
keynote over hun opgebouwde kennis in het ondernemerschap.
Ruim 70 ondernemers uit regio Waregem zakten af naar
de Pijkstraat 22 te Waregem en werden ontvangen in de
inspirerende ronde zaal van Verde Events.
Na het openingswoord van voorzitter Dignum Bossuyt startten
Dries en Yuri met een inspirerend verhaal begeleid door een
uitgebreide presentatie. Hun inzichten, valkuilen, ervaringen,
inspiraties, … Niets werd het publiek onthouden. Na een
uitgebreide uiteenzetting van hun projecten WASBAR en Chez
Claire, waarbij de jongens elkaar perfect aanvullen, werd
via een 10-tal ‘tips & tricks’ een overzicht gegeven om jouw
onderneming te versterken.
Hoe laat je een merk snel groeien? Wat ligt er aan de basis
van een sterk merk? Hoe maak je van je bedrijf een merk?
Hoe zorg je er voor dat je binnen het jaar op de radar komt
van de grote jongens en hoe maak je je merk verkoopbaar?
Het publiek hing anderhalf uur aan hun lippen om nadien nog
vragen te stellen.
Dries en Yuri hadden het naar hun zin en maakten na de
vragenronde nog tijd voor een babbel, samen met de
Waregemse ondernemers, in de bar van Verde.
Een meer dan geslaagde inspiratieavond.

Kurt Ostyn in gesprek met Danny Van Assche.
Op de achtergrond, de moderator van de avond Evelien
Vanwalleghem

Arvid Waelkens
bestuurslid Jong Unizo
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Socia al Secretaria at

José Dewaele

Begin november vierde sociaal secretariaat Wij Helpen José Dewaele, die reeds 50 jaar deel uitmaakt van
het team. Dat kan tellen! Hans Maddelein, bestuurder van Wij Helpen, van UNIZO Waregem en voorzitter
van Winkelen in Waregem, had de eer op deze viering een woordje tot José te richten.

Geachte José en Martine,
50 jaar ten dienste van …een gouden jubileum...mag dus
met gepast feestgedruis en luister gevierd worden!
In naam van de raad van bestuur van Wij helpen ben ik de
chinese vrijwilliger om een groot woord van enorm veel dank
te richten aan Jose en Martine.
Een speech over José ? Ik zal hem een beetje uitlichten zoals
ik hem zie en heb leren kennen.
Ik zal starten met een (ik zal het niet zingen) strofe uit het lied
van Pater Callewaert om het karakter en vastberadenheid van
José te plaatsen:
“ Verliefd, gij jongens, kiest alleen een bruid
In ’t koor der Vlaamsgezinde maagden uit.
Blijft Vlaandrens heilige idealen trouw.
Zo wint ge ons aller wensen voor uw haard
En ’t zegenwoord van Pater Callewaert:
Crescite et multiplicamini!”
Ik denk dat José er twee gekozen heeft, dat zijn Martine en
Wij Helpen zijn twee grote geliefden zijn en dit in de juiste
volgorde.
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Toen ik als Jongerenvoorzitter in de jaren negentig, José
leerde kennen, dacht ik, dat is een serieuze mens, en het is
ook een heel serieuze mens!
Hij was toen reeds directeur van Wij Helpen sinds 1986, als
opvolger van dhr Willy Goemaere.
Als voorzitter van Unizo ( 2006-2013) heb ik José heel intens
leren kennen, als een joviale, correcte, respectvolle, aimabele
en inderdaad een serieuze persoon ! Martine mag zich
gelukkig prijzen !
En omgekeerd ook zeker….
Iemand die een enorm vertrouwen, persoonlijkheid en een
sterk charisma bezit om alles in goede banen te leiden.
Bij moeilijke dossiers en controles was José een graag geziene
persoon om dit diplomatisch op te lossen en indien het moest
een iets hardere aanpak en doorgedrevenheid om tot een
goede oplossing te komen.
Als bestuurder (sinds 2011) van Wij Helpen met José als
“voorzitter” (sinds 2006 als opvolger van erevoorzitter Tuur
Vanhauwere) zie ik nog een José :
hij kan de cijfers, evoluties en toekomstperspectieven danig
vatten en plaatsen, maar ook de nodige positieve kritische
vragen en opmerkingen maken naar de toekomst toe. Hij
analyseert en concludeert en stelt in vraag.

Socia al Secretaria at
Tijdens die raden is het voor de jongere helft (intussen ook
midlivers) een eer en genoegen te mogen genieten van de
gevleugelde woorden, de anekdotes en de analyses over Waregem van vroeger en nu van erevoorzitter Tuur Vanhauwere,
ereburgemeester Yolande Dhont, Julot Cras, Xavier Verhaeghe, Luc Buysschaert, Francky Verschuere en José, de levende
legendes, en de pseudojongeren zijn Unizo -voorzitter Peter
Van Luchene, Wim Douterloigne, Chantal Callens, Evelyne
Desmet en mezelf.
Dat noemen ze de raad van de twaalf.
Ik heb in die raden al veel levenswijsheid en kwaliteit opgestoken.

Een aantal jaren
geleden ging José met
pensioen, al kent José
dit blijkbaar niet.

José is van boekhouder, gestart in 1969 (ik was toen nog
een kleuter/peuter van drie jaar) geëvolueerd naar volleerde
bedrijfsleider en voorzitter die steeds de toekomt in het oog
hield en het belang van Wij Helpen. In die vijftig jaar ...is er
veel veranderd.
Van potlood en papier naar computer, heeft hij zich steeds
weten omringen met jongere mensen, Françoise Amez die in
1992 gestart is in de boekhouding en nu volledige aparte
tak als A&B parters draagt en Bruno Lahousse sinds 2002 als
jong IT geweld en sinds 2009 directeur als opvolger van José.
Dit waarschijnlijk naar voorbeeld van Willy Naessens en boer
Clerck om hun visies te begeleiden en zo mee te evolueren
naar het digitale tijdperk en artificiële intelligentie. Hij heeft

ze de vrijheid gegeven binnen het opgelegde kader en
dit heeft van Wij Helpen gemaakt tot wat het vandaag
is: een kleine maar toch grote degelijke sterke speler op
gebied van loonadministratie maar ook HR, juridisch advies
en consulting met zelfs een tweede vestiging in Lichtervelde en
ga zo maar verder....
Naast vooral de kleine zelfstandigen, kmo’s en grotere
bedrijven, begeleidt Wij Helpen zelfs heel wat voetbalploegen
uit eerste klasse alsook de nationale basketbalbond.
De ideale combinatie van jonge ambitie met de wijsheid
en maturiteit van José. Een prachtige en complexe evolutie
waar José altijd in mee geëvolueerd en voorgegaan is met de
nodige raad en daad.
Een aantal jaren geleden ging José met pensioen, al kent
José dit blijkbaar niet. Iedere morgen zien we José nog door
de wandelgangen van het Pand tussen de burelen van Wij
Helpen.
Bij navraag aan Martine is dit niet slecht.......
Maar zoals een gezegde beweert: achter iedere sterke man
staat een veel sterkere vrouw! Martine, hartelijk dank voor uw
steun en toeverlaat in de vele uren toewijding van José.
Hij is ook de man achter de schermen bij veel verenigingen,
als sponsor, grote liefhebber, kenner en mecenas van den
Essevee (ze hebben geprobeerd om te winnen gisteren voor
uw jubilé, maar net niet).
Ook enorm veel dank vanuit Unizo Waregem voor de vele
hulp, ondersteuning en feedback. Dankzij Wij Helpen staat
Unizo Waregem er als sterke vereniging vandaag. Unizo is
trouwens de patronerende vereniging voor de vzw Wij Helpen.
Ik kan zo nog uren doorgaan, maar zal dit niet doen, nog een
grote troef van José is de bourgondiër die er inschuilt, hij kan
genieten van een goed glas wijn, een goed diner en vooral
het samenzijn met zijn familie als pater familias.
José en Martine, het ga jullie goed!
Schol,
Hans Maddelein

Dokter Monbaliu, bij het brede publiek bekend door de serie
‘Topdokters’, kwam op dinsdag 26 november een beklijvende
uiteenzetting geven over orgaandonatie en zijn zelf opgerichte vzw
Transplantoux. Unizo en Markant, de organisatoren, waren dan
ook terecht fier om een mooie cheque aan te bieden als steun voor
deze vzw, het levenswerk van Dr Monbaliu. De talrijke opkomst
bewijst de interesse voor het actuele thema van orgaandonatie.
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Verjaardag

Er is een tijdschrift geboren op aard
In 1989 zond God de engel en toenmalig NCMV-voorzitter Tony
Verhaeghe naar NCMV-bestuursleden Berenice Vandermeulen, Rik
Ghistelinck en Eddy Gheysen. Tony ging hun huis binnen en zei:
“Gegroet bestuursleden, jullie zijn genadigd. De pen is met jullie.” Ze
schrokken hevig bij het aanhoren van zijn woorden en vroegen zich af
wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel Tony zei tegen
hen: “Wees niet bang, God heeft jullie een gunst geschonken. Luister,
jullie zullen je schrijftalent bovenhalen en een magazine baren. Jullie
zullen het tijdschrift, NCMWeetje – later W’Ondernemen - noemen
en het om de drie maanden uitgeven en verdelen bij meer dan
1200 zelfstandige ondernemers, vrije beroepen en kaders. Het zal
een groots magazine worden, dat informatie zal doorspelen naar de
basis toe, naar de Middenstander, die het in Waregem nog drukker
heeft dan elders. Het zal niet gevuld zijn met zware lectuur, maar
zal de mens eerst plaatsen. Tot in eeuwigheid zullen we aan alle
middenstanders laten weten welke acties er op het getouw staan en
welke diensten er ter beschikking staan.”
Berenice, Rik en Eddy vroegen aan engel Tony: “Hoe zal dat
gebeuren? We hebben immers nog nooit een tijdschrift gemaakt.” De
engel antwoordde: “Peter Jozef Vervaecke zal over jullie komen en zal
jullie kracht geven.”
In die tijd kondigden Berenice, Rik en Eddy dit verhaal aan bij het
NCMV-bestuur. Ze verzamelden een hechte groep herders om het
woord te verkondigen en mede te schrijven aan dit wonderbaarlijke
mirakel. Zo geschiedde dat de eerste editie geboren werd in maart
1990 in de warme stal van Drukkerij Vanderhaegen en bij de
Waregemse middenstand ter kribbe werd gelegd. De aanwezigheid
van de os en de ezel beloofde voorspoed en zo geschiedde. Sedert
30 jaar brengen de drie wijzen, achtereenvolgens voorzitters Berenice
Vandermeulen, Henk Arslijder en Chantal Brouckaert inspiratie,
gedrevenheid en succes in overvloed om driemaandelijks relevant
nieuws te verzamelen en te verkondigen bij de trouwe volgelingen.
Liesbeth en Stephanie

SCAN ME
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Waregem Winkelstad

Eindejaarsactie
Winkelen in Waregem
Tijdens de koudste maar gezelligste maand
van het jaar zijn de Waregemse handelaars
in een gulle bui. In december trakteren ze
alle shoppers op een spaarkaart. Daarmee
kunnen de shoppers 5 stempels verzamelen
bij de deelnemende handelaars. Uit de volle
spaarkaarten verloten ze op de zondagen
15 en 22 december op de Markt maar liefst
€ 7800 euro aan Waregembonnen. Via
sociale media worden op 29 december ook
nog eens 4 winnaars gelukkig gemaakt met
Waregembonnen t.w.v. € 50.
Tijdens de weekends van december gooien
de handelaars hun winkeldeuren extra open
voor iedereen. Om het plaatje compleet te
maken is er op 14, 15, 21 en 22 december
gepaste animatie en extra versiering in de
winkelstraten.

Waregem Wintert
De winter is bijna terug in het land en ook Waregem Wintert er dit jaar op
los! Waag je op glad ijs op de Markt want naar jaarlijkse traditie staat de
ijspiste er terug. Steek daarna de Markt over en waan je in Oostenrijk in
de authentieke almhut van Eisbear Winterbar. Heis jezelf in jouw leukste en
zotste tiroler outfit en ga los op de bekendste après-ski hits.
Hou je het toch liever iets rustiger? Kom dan op 20 december naar
Zwemglinster: drive-in cinema –The Lion King en steun de Warmste Week.
Of laat je met verstomming verslaan tijdens het Zirkusspektakel FahrAwaY
// Wo ist Toby?’ in cc De Schakel.
Ook dit jaar staat Waregem Expo eind december weer helemaal in het
teken van kerst. Er is opnieuw de indoor kermis met pop-up winterbar.
Nieuw dit jaar is de gratis outdoor kerstmarkt met tientallen houten chalets
en fonkelende lichtjes.
Kestcadeaus shoppen kan perfect tijdens één van de vier
shoppingweekends waar veel handelaars hun deuren extra opendoen.
Alle info over Waregem Wintert op www.waregemwintert.be

Unizo
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Beeld

Zaterdag 23 november was het de Nacht van de Ondernemer en was Unizo te gast bij Pubi Tony. Een aangenaam netwerkmoment
tussen Waregemse ondernemers met lekker eten. Achteraf werd er een dansje gewaagd, opgezweept door DJ Nikita.

Dirk Van Overwalle
op zoek naar
nieuwe en vernieuwde
Waregemse zaken

Wout Taghon, Citycoach

DBS-Loff

Gentseweg 636, Sint-Eloois-Vijve, tel. 056/60 51 51
DBS is al jarenlang bekend in de B2B-markt van de kantoorproducten
onder de slogan “alles voor kantoor, behalve de secretaresse”.
Omdat Ann Gheysen (zaakvoerster) op die manier in veel bedrijven
en kantoren komt, ziet ze ook veel terugkomende pijnen en klachten.
Zo heeft ze dit jaar LOFF opgestart. LOFF zet de gezonde en
productieve mens op kantoor centraal. Dit door te focussen op zowel
goede akoestiek voor een betere concentratie (sound) als zitcomfort
en gezonde werkpostinrichting (seats) en tot slot ruimte aangepast
aan het werk met accent op meer beleving (space). De strijd om de
‘war on talent’ is op die manier al deels gewonnen, volgens Ann.
Interesse? Kom langs en ontdek de “werkende showroom” of boek
een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of neem een kijkje op
loff.be.

Een mooie zomer ligt achter ons. De dagen zijn ondertussen
al goed ingekort. We gaan snel richting de finale van
2019 met de feestdagen als knallende afsluiter. En die
eindejaarsperiode wordt mijn eerste uitdaging als Citycoach
van Waregem. Hoe zorgen we ervoor dat veel inwoners van
Waregem en omstreken hun kerstinkopen hier komen doen
en niet kiezen voor één van de omliggende steden? Geen
makkelijke opdracht. Maar moeilijk gaat ook.
Ik kan verder bouwen aan het bruisende Waregem waar
de vorige Citycoach de fundamenten reeds van gelegd
heeft. In het kader van Winkelen in Waregem werk ik mee
aan de organisatie en coördinatie van de verschillende
events doorheen het jaar. Daarnaast zet ik me vooral in om
het Commercieel Strategisch Plan van Waregem verder te
realiseren. Daarin werd een duidelijke weg opgemaakt die
we met Stad Waregem de komende jaren willen bewandelen.
Onze stad moet nog meer een gezellige en aangename
plaats worden om te vertoeven. En dat potentieel druipt er
van af. Dat potentieel kunnen we enkel volledig benutten door
krachten te bundelen. Elke organisatie, belangenvereniging
en elke handelaar op zich heeft zijn eigen sterktes. Door onze
sterktes, ideeën en ervaringen te bundelen kunnen we de
koers in volle galop inzetten naar het Waregem waar we naar
streven.
Als geboren en getogen Waregemnaar bloeit in mij een
voorliefde voor alles wat met de stad te maken heeft. Iets
wat ongetwijfeld bij veel van de Waregemnaars ook zo is.
Aangevoerd door die motivatie wil ik er samen, met iedereen
die er belang bij heeft, volledig voor gaan.
Wout Taghon, Citycoach

Isabo

Gentseweg 32, Desselgem tel. 056/60 89 30.
Een dik jaar geleden werd Isabo, een zaak voor werkkledij,
overgenomen door Jan Vuylsteke en Valerie Decabooter. Een klein
jaar later hebben ze zich gevestigd in een nieuw pand maar deze keer
in Desselgem. “In ons vorig pand waren drukkerij en winkel apart. Het
magazijn was ook apart. We wilden langs een drukke baan gevestigd
zijn. Het pand hier in Desselgem kwam ter beschikking om te kopen
en we zagen direct dat dit het was. We zitten nu in Desselgem, maar
we blijven in groot Waregem.” aldus Valerie en Jan. Er werd bijna
niets verbouwd aan dit pand. De visibiliteit, passage, natuurlijk licht,
de ruimte, alles is veel beter en praktischer. Ook de presentatie van de
producten is nu veel beter. Aanvankelijk was het assortiment van Isabo
vooral toegespitst op werkkledij voor de bouwsector. Nu is dit open
getrokken naar horeca, de verzorgingssector, businesskledij, en vooral
ook sportkleding. We zijn exclusieve verdeler van Craft. Wat zijn de
bewerkingen die we doen? Zeefdruk, transferdruk en borduursel. Alles
wordt gedaan met eigen machines. Valerie en Jan vormen samen met
Pauline Boutens en Brenda Putman het sterk team van Isabo.
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Port De Vive

AB CASA bouwcoach

Een herfstige opening. Misschien de mooie lange zomer gemist
maar daar zal je het niet aan zien. Franck Naessens en Kathy Van
Wietendaele openden eind oktober Port De Vive. Er moest iets nieuws
komen maar niemand wist wat. De broer van Franck, Kurt Naessens
had het idee om op de plaats waar vroeger een oude café stond,
een heuse bistro te bouwen. Hij financierde de bouw en liet een
mooie bistro bouwen. Vanaf april werd er gewag van gemaakt dat
er iets nieuws kwam. Wachtende op de nodige vergunningen kwam
uiteindelijk Port De Vive daar. Het is een enorme verrijking voor de
jachthaven alhoewel er geen enkele verbinding is met de jachthaven.
Port De Vive is een bistro eetcafé. Franck heeft heel wat ervaring
in de horecasector en weet hoe hij zo’n zaak moet runnen. In de
wintermaanden worden er warme snacks aangeboden en in de zomer
koude gerechten. Er is dan ook een zomerterras voorzien. Franck is
heel trots op de bierkaart. Bijna alle trappisten hebben ze, plus nog
eens 46 verschillende bieren. Zeker de moeite om
te
passeren
met de fiets en binnen te springen dus!

Zelfs al ben je al een heel eind bezig, soms moet je wel eens een
belangrijke knoop doorhakken. Dat is wat Serge Ackaert en zijn
vrouw Natacha Doornaert deden eind 2018. Het bedrijf AB Casa
bestaat 10 jaar en alles gebeurde voorheen vanuit de eigen woning.
Sedert 19 augustus zijn ze verhuisd naar de Liebaardstraat nr. 6
in Desselgem. Wat voorheen een reisbureau was is nu hun nieuw
kantoor. Een prachtig kantoor, heel modern ingericht. Het bedrijf
heeft mogelijkheid om nog meer te groeien, en er is nog plaats voor
extra medewerkers. Klanten komen bij AB Casa voor het realiseren
van hun nieuwbouwwoning of renovatie volledig à la carte. Geen
nood als de klant nog niet in het bezit is van een bouwplan. Samen
met de klant bouwt AB CASA alles vanaf nul op, ontwerp met
bijhorende 3D-visualisaties, samenwerkingsvoorstel, opvolging en
coördinatie van A tot Z. AB Casa is een totaalaannemer maar ook
hoofdaannemer. “We dragen dan ook alle verantwoordelijkheid voor
het project en dit zowel voor nieuwbouw of renovatie.” aldus Serge.
Dit is ook niet verwonderlijk met een expertise en ervaring van meer
dan 30 jaar. “Eigenlijk zijn we een bouwcoach: wij willen aan ons
klanten een meerwaarde bieden, niet door louter het realiseren van
het project, maar ook door te ondersteunen met tips en tricks voor een
energiezuinig en duurzame woning.”

Sanitair Jan Devos bvba

Recup

Jan Devos is de stichter van Sanitair Jan Devos en startte zijn bedrijf
in 1987. Ondertussen is zoon Brecht in het bedrijf gestapt en heeft
hij het ook overgenomen. Samen met zus Charlotte runnen ze nu het
bedrijf, maar vader Jan werkt wel nog mee. Verwarming, sanitair, en
airco daar staat Sanitair Jan Devos voor. Omdat hun vorige locatie
enorm beperkingen had werd er besloten om te verhuizen. Omdat
de bestaande bedrijfspanden niet voldeden aan hun eisen bouwden
ze zelf een nieuw gebouw op de Groenbek in Waregem. De ruimte
is nu veel groter en de functionaliteit is veel beter. Alles is ook veel
toegankelijker. Een groter gebouw betekent ook meer kunnen bieden,
dus meer personeel, groter wagenpark; bij Sanitair Jan Devos breiden
ze uit. Het is niet toevallig dat ze gevestigd zitten in de Groenbek. “Een
groen industriegebied met een groen gebouw. Bijna energieneutraal
zorgen we voor een groene omgeving” aldus Brecht Devos.

Openen op de Waregem Koerse feesten. Niet gemakkelijk maar wel
effectief voor Christophe Pieters en Amelie Himpe. Een kinesist en
een podologe. Recup noemt hun praktijk. Recup, is een naam voor
alle soorten behandelingen, betekent ook herstellen en ook nog eens
tijd nemen = tijd voor uw herstel. Voor Christophe en Amelie hier
terecht kwamen, werkten ze allebei op zelfstandige basis, maar in een
groepspraktijk. Beiden voelden ze zich beperkt in hun groeiproces
en zochten ze een plaats om zelfstandig te worden. Doordat het huis
vrij kwam waar voorheen Bank van Breda-Waregem zat, was dit
een ideale kans. De locatie is ideaal gelegen, het is een huiselijke
sfeer, en er moest niet veel verbouwd worden. Christophe doet aan
kinesitherapie en is osteopaat in opleiding. Amélie is podologe en ze
geeft ook les in Syntra in voetverzorging. Een zeer gedreven koppel
dat u bij problemen graag weer mobiel maakt en vooruit helpt zonder
pijn.

Leiesas 1, St-Eloois-Vijve, tel. 056/61 59 49.

Groenbek 11, Waregem, tel. 056/60 70 84
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Liebaardstraat 6, Desselgem, tel. 0474/01 11 11

Damweg 17, Waregem, tel.0499/22 92 18.

EFFIX

HOMME’IL FOO

Effix bestaat sinds 2002. Geoffrey Vander Schelden is de zaakvoerder
en stichter.
Aanvankelijk werkte hij enkel voor particulieren en kleine
zelfstandigen. Nu heeft het bedrijf zowat 1600 klanten en die worden
bediend door een team van 15 medewerkers. Samen met managing
partner Hendrik Béatse runnen ze het bedrijf. Effix groeide de laatste
jaren enorm en nam enkele bedrijven over. Het nieuwe gebouw in de
Groenbek te Waregem was dus noodzakelijk. Effix is totaalleverancier
van IT-infrastructuur en -technieken. Ze spitsen zich nu op kmo’s met
25 tot 250 medewerkers. Ze willen niet de IT leverancier zijn van
systemen maar profileren zich meer als mentor die samen zoekt via
het businessmodel van de klant naar de meest duurzame oplossing.
“Als zij groeien, groeien wij met hen mee.” aldus Geoffrey. Effix
staat ook reeds klaar voor de toekomst. Zo zijn ze nu al voorbereid
voor de evolutie van Internet for Things. “Dit zal niet alleen voor
bvb zelfrijdende auto’s zijn, maar het zal zich ook afspelen in de
bedrijfsomgevingen.” aldus Geoffrey Vander Schelden.

Homme’Il Foo is het nieuwe heren-kapsalon van Bjorn en Francky
Vandemaele.
Homme Il Foo heeft een hele geschiedenis. De grootvader van Bjorn –
Noël Vandemaele - opende op 28 september 1954 een kapperszaak
annex café in de Ballingstraat te Waregem. De generaties volgden in de
kapperstiel. Eerst Francky die op zijn 18de een dames- en herensalon
oprichtte (Mod’Hair genoemd). Samen met nog 3 vrienden richtte
hij ook een café op die de naam Kom il Foo kreeg. De volgende
generatie – Bjorn – begon 20 jaar geleden samen met vader Francky
‘Het huis van de kappers’. De vierde generatie – Manon, dochter
van Bjorn – staat ondertussen ook in het salon. Al deze feiten en
generaties hebben geleid tot Homme Il Foo. Homme Il Foo verwijst
naar Kom Il Foo. De officiële opening van de zaak was ook op 28
september. Het is een barbier (herensalon) waar je terecht kan voor
uw haar- en baardverzorging, scheren en enkele speciallekes. Maar
wat het meest lijkt op de kapperszaak/café van grootvader Noël is de
bar en een heuse biljarttafel, die in de zaak staan. Je kan dus gerust
een balletje spelen terwijl je wacht. Zaakvoerder is Bjorn, maar je
wordt in het salon hartelijk ontvangen en geholpen door Stéphanie
Vanrentergem, Amy Bouché en Sophie Lareu.

La Rosa D’oro

CITROËN – Automotive Group

Groenbek 29, Waregem, tel. 056/98 00 11

Aloise Biebuyckstraat 17, St Eloois vijve,
tel. 056/19 08 18
Net voor de zomervakantie openden Salvatore Di Reda en Else De
Wintere La Rosa D’oro. Het Italiaans restaurant bestond wel al maar
bevond zich aan de overkant van de straat, een beetje weggestoken
in een klein huis. Het nieuwe pand kwam vrij, Salvatore en Else
kochten het en verbouwden het volgens eigen smaak tot hun nieuw
restaurant. Een prachtige gevel, die opvalt als je er passeert. Binnen is
het modern ingericht met hier en daar een Italiaans klassieke toets. La
Rosa D’oro bestaat 3 jaar. Salvatore en Else zijn heel tevreden met wat
ze in die jaren hebben gepresteerd. “We hebben onze zaak stap voor
stap opgebouwd. We willen niet te snel groeien, maar vooral weten
waar we mee bezig zijn. Onze troeven zijn nog altijd kwaliteit leveren,
vriendelijk zijn en gastvrijheid bieden aan onze klanten.” aldus Else.
De keuken is nog steeds Italiaans maar vooral heel heerlijk!

Meersstraat 64, Waregem, tel. 056/130 380

Transvaalstraat 1, Waregem tel. 056/62 29 72
Automotive Group is een autobedrijf met 3 vestigingen. Roeselare,
Oudenaarde en Waregem. Maar de Automotive Group is eigenlijk
een familiebedrijf van de familie Duran. Volgend jaar bestaan ze 50
jaar. Voorheen werden enkel wagens van het merk Peugeot verkocht
in de vestiging te Waregem. Doordat Citroën en Peugeot in de PSA
group zitten, en de reeds aanwezige Citroën dealer in Waregem
wegviel, zag de Automotive Group de kans om ook Citroën wagens
en service aan te bieden. Het gebouw werd ingedeeld in 2 toonzalen.
Het lijkt eenvoudig maar het was een grote ingreep en verbouwing.
Er is dus nu een Peugeot garage en een Citroën garage. Delphine
Duran is de zaakvoerster van de Automotive Group. Emmanuel Van
Poucke is de siteverantwoordelijke, en Lode Van Cauwenberghe is de
specialist en verantwoordelijke voor Citroën te Waregem. Bovendien
hebben ze nu ook een specialist voor het onderhoud van de wagens
binnengehaald - Wouter Biebuyck - die 23 jaar ervaring heeft in
Citroën garages. Het ziet er dus naar uit dat het op wieltjes loopt in
de nieuwe Citroën garage!
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Bvba DE-Finance

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

DRUKKERIJ

VAND E RH A E GEN
Stationsstraat 51 • 8790 Waregem • 056 60 77 31
Waregemsesteenweg 15 • 9770 Kruishoutem
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photo - graphic ı dirk van overwalle
Boulezlaan 20 ı 8790 Waregem
056/61.27.77

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

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

Uw partner in ambitie
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
Syntra West vzw is
ISO 9001:2008 gecertificeerd
mail: kortrijk@syntrawest.be
met de steun van

RVB

R V B C O N S U LT
VERZEKERIN GEN
FIN ANCIEEL ADVIES
KRED IETEN

ANDY ROMMEL
HOLSTRAAT 38
8790 WAREGEM
T 056 60 33 30
F 056 60 56 65
INFO@RVBCONSULT.BE
WWW.RVBCONSULT.BE
FSMA 48124

Adverteren in
W’Ondernemen?
Neem contact op met Liesbeth
0476/95.96.50
info@unizowaregem.be

IDSSCHOENEN
KWALITATIEVE WERKKLEDIJ EN VEILIGHE
ING
TEXTIELBEDRUKKING I BORDUR
www.werkkledijcenter.be

Ruimste aanbod
promotionele kledij
tegen de scherpste prijs!
www.promotie-kledij.eu

*

kledij.eu

NAESSENS-HVAC
Desselgemsesteenweg 39-41
8540 DEERLIJK
info@naessenshvac.be

Tel. 056/613.113
fax 056/617.242

www.naessenshvac.be

WARMTEPOMPEN
VENTILATIE
SANITAIR & VERWARMING

Wij garanderen u service & kwaliteit !

STERK IN DIGITAAL DRUKWERK
Windhoek 16 I 8790 Waregem
T 056 60 46 68 I info@printburo.be

