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Beste Unizo-vrienden – vriendinnen,
Wat een jaar hebben we achter de rug. Of liever: we hebben geen jaar achter
de rug. We hebben niet echt gebruik kunnen maken van het jaar 2020.
Beroepshalve hebben velen niet kunnen presteren zoals voorheen. Familiaal
en amicaal hebben we niet echt kunnen genieten van mekaar. En wat Unizo
Waregem betreft, ons verenigingsleven stond een jaar ‘on hold’. Maar de mens
zit niet stil. In 2020 hebben we, ondanks corona, een grote toename van starters
mogen constateren. De digitale ondernemingen, de zorgdiensten, de bouw
en tuinbouw zijn de sectoren in welke mand de starter grotendeels zijn eieren
legt. Opvallend is wel dat de sectoren die het meest geleden hebben onder
corona (horeca, niet-medische contactberoepen) het minst populair zijn, zowel
bij starters als bij de keuze qua beroepsopleiding. Wie als (potentieel) starter met
vragen zit, heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘starters Roadshow’
op 23-24-25/03/2021. Schrijf je vanaf 09/03/2021 in via Droom van je eigen
zaak | Unizo.be en laat je bijstaan door talrijke ervaren experten om goed
geïnformeerd uw zaak te starten of verder uit te bouwen.
Waregem trekt in 2021 de kar van levendige kernen en wil die versterken tegen
de alom tegenwoordige baanwinkels op de N43. Ook Unizo pleit voor een
‘winkelshift’, met het accent op kernversterking. Eén van de antwoorden ten gunste
van die kernversterking is de renovatie van Het Pand. Een attractief shopping- en
belevingscenter kan mee voor aantrekking zorgen in uw kern, van consumenten
maar ook van potentiële investeerders. Unizo Waregem participeert ook in de
bepaling van het kernwinkelgebied: de zoektocht naar een zo groot mogelijke
cohesie tussen shopping – parkeerbeleid – mobiliteit – groen – beleving/sport/
cultuur – wonen is een uitdaging waar we graag ons steentje toe bijdragen. Via
W’Ondernemen houden wij u graag hiervan op de hoogte.
Maar laten we bovenal nog even volhouden en hopen op een versnelde
vaccinatiestrategie. Het vaccinatiecentrum in Waregem Expo is méér dan
klaar om ons allen te ontvangen en ons de prik van de ‘heropleving’ te geven.
Het is binnen handbereik: de economische revival, het ongeremd samen zijn
met familie en vrienden, het vrijer bewegen, het pintje op café, het etentje op
restaurant, het verenigingsleven, supporteren voor…, concertje daar… we
snakken er naar. Dus… je laten vaccineren is het beste plan zodat het leven
straks weer starten kan.
Dus hou moed, alles komt goed
Peter

Liesbeth Deman,
Arvid Waelkens,
Steven Seyns,
Hans Maddelein,
Stephanie Bossuyt.
Fotografie: Dirk Van Overwalle
Lay-out: Joof Duthoy
Druk: Vanderhaegen
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Toelage van 750 euro voor Waregemse gesloten
sectoren sinds 1 december 2020
Stad Waregem ondersteunt de sectoren die sinds 1 december 2020 verplicht
gesloten zijn met een eenmalige toelage van 750 euro. UNIZO Waregem dankt
Stad Waregem voor deze welkome steun aan de Waregemse ondernemers. Wil
je weten of je in aanmerking komt voor deze premie? Bekijk de voorwaarden via
de website waregem.be/corona-covid19 en klik door op ‘toelage zelfstandigen
en ondernemingen’. De aanvragen lopen tot en met 30 juni 2021.

Coverstory

Waregems ondernemerschap wint
van het virus!
In onze laatste nummers werd het pijnlijk duidelijk hoe hard de
gezondheidscrisis er ingehakt heeft bij heel wat van onze lokale
ondernemers. Toch viel er bij al deze ondernemers iets op: hun
immer positivisme. Hun niet-aflatende geloof dat het allemaal wel
weer op zijn pootjes terecht komt. En toen zagen we iets prachtigs
gebeuren. We zagen het ene na het andere bericht verschijnen van
nieuw ondernemerschap in Waregem.
Als trouwe lezer ken je ongetwijfeld onze rubriek met nieuwe en vernieuwde zaken.
De redactie houdt dit allemaal nauwlettend in de gaten om voor te leggen op de
redactievergadering. Hoe enthousiast waren we om te zien dat ons lijstje wellicht in
jaren niet zo lang is geweest. Zelfs in sectoren die momenteel nog gesloten blijven,
bruist het van het ondernemerschap. En laten we ook dat maar eens belichten en
in de verf zetten. Corona treft ons allemaal en laat een verdomd bittere smaak na,
maar het Waregems ondernemerschap is sterker dan dat. Zoveel is gebleken. Lokale
ondernemers die ondanks de pandemie niet stil zitten of de schouders laten hangen,
maar integendeel het nieuwe gat in de markt zoeken, zichzelf heruitvinden en op zoek
gaan naar datgene waarin ze opnieuw onderscheidend kunnen zijn. Die simpelweg
ondernemen. In een nieuwe maatschappelijke realiteit. Of hoe deze pandemie ook iets
moois met zich meebrengt. Er zijn hoofdstukken geschreven die zonder corona nooit
geschreven zouden zijn geweest. En dat maakt ons als redactie en als Waregemnaren
uiterst fier. Proficiat! Petje af! Er is durf en lef voor nodig, en daar kunnen we alleen
maar diep respect voor hebben. We stellen ze hier dan ook graag aan u voor.

Stijging btw-plichtige ondernemingen
De cijfers van Statbel bevestigen onze bevindingen. In
november 2020 steeg het aantal ondernemers die voor het
eerst een btw-nummer namen met 4,8% ten opzichte van
november 2019. Bovendien waren er in diezelfde periode
5,9% minder schrappingen van btw-nummers. Het aantal
herinschrijvingen bleef nagenoeg gelijk. Ondanks het stevige
jaar steeg het aantal btw-plichtige ondernemingen tussen
november 2019 en november 2020 met 4%.

Ondernemerschap in de sector van foods & drinks
Geef toe, er schuilt een bon vivant in elk van ons. Deze
ondernemers wagen in volle coronatijd de stap om onze
innerlijke bourgondiër te verwennen met heel wat lekkers.

Bistro Lys langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve
Sandra Derudder opende samen met haar dochter Lysanne De
Bruyne hun kersverse Bistro Lys net bij de start van de tweede
lockdown in november. Sindsdien brengen hun heerlijke takeaway-gerechten je even naar La douce France. Bistro Lys is
een bar à manger met een 6-tal tafeltjes waarbij de eigenaars
de sfeer van de Provence en de Cote d’Azur naar Waregem

Ik weet dat dit nu een moeilijke
periode is voor de horeca maar
we moeten onze gastronomie en
onze gedrevenheid voort zetten.
willen brengen: “Lunchen op z’n Frans: een aperitief met
enkele amuses, een voorgerecht, een hoofdgerecht, wat kaas
en een dessert.”
Waarom hebben ze ondanks de gezondheidscrisis toch
de stap naar het ondernemerschap gezet? Sandra legt uit:
“Het was al langer een droom om een Bar-à-Manger te
openen. Mijn dochter zit nu in haar laatste jaar Ter Groene
Poorte Brugge richting Restaurant Hotel. Wij houden allebei
van Frankrijk en zeker van de gastronomie. Zo hebben we
besloten er samen voor te gaan. Ik weet dat dit nu een
moeilijke periode is voor de horeca maar we moeten onze
gastronomie en onze gedrevenheid voort zetten. Lekker
eten thuis of op restaurant moet altijd een beleving zijn. Wij
brengen het concept Bar-à-Manger naar Sint-Eloois-Vijve. Ik
probeer ook een totaalbeleving te geven. Als je naar mijn
Instagram en Facebook kijkt zie je dat ik mijn versheid en
liefde voor het product wil doorgeven. Precies zoals men in
Frankrijk doet. Bij mij is het van afhalen tot thuis opeten een
totaalconcept. Ik ben zo gedreven door mijn droom. Ik maak
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Coverstory
ook geen onderscheid tussen iemand die een apero-schotel
komt afhalen of een volledige menu. Iedereen is welkom.
Wij blijven Bourgondiërs! Ik wil ook iets geven dat je niet
overal terugvindt. Ik wil die Franse gastronomie doorgeven
aan iedereen. Ik kook met passie en liefde. Dat proeven de
klanten en daar ben ik hun dankbaar voor. Gezondheidscrisis
of niet, ik zet door met mijn project en ik kijk er naar uit om
open te gaan!”

Úmëa op de Zuidboulevard in Waregem
Op de Zuidboulevard komt een nieuwe trendy loungebar.
Wendy Vandendriessche en Jürgen Steelandt zagen een
opportuniteit toen het pand van Pizz’Arti vrij kwam. Úmëa
wordt een gezellige plek waar iedereen welkom is voor een
lekkere cocktail, een mooi assortiment aan internationale
wijnen, streekbieren en verse tapas.
“Dankzij de coronacrisis kregen we de kans om naast
lunchbar Mellon een tweede zaak te starten. Die kans konden
we niet laten liggen. Na regen komt zonneschijn. Altijd. Dus
wij geloven er zeer sterk in dat het een succes zal worden eens
de horeca terug open mag. We hebben een toplocatie mooi
in de zon en met een ondergrondse parking. Dat is sowieso
een grote meerwaarde. Ons hart ligt ook 100% in de horeca
en we zien het nooit als “werken”.”

Guillaume op het Sint-Elooisplein
Wegens gezondheidsredenen stond de Fikabar in Sint-ElooisVijve over te nemen. Geboren Vijvenaar Guillaume Delesie
sprong op de kar en biedt sinds februari 2021 take away aan.
Als de zaak terug open mag, verwent hij je met heerlijke koffie,
biertjes, dranken en vooral met zijn zelfgemaakte patisserie.
Guillaume aan het woord: “Voorlopig ligt de focus op take
away. Van zodra ik terug mensen mag verwelkomen aan tafel
serveer ik ook een lichte lunch, daarna koffie met heerlijke
patisserie en ‘s avonds een gezellig avondconcept. Op
zaterdag en zondag kunnen mensen ook genieten van een
ontbijt.” Zo kan Guillaume na zijn opleiding in Ter Groene
Poorte en zijn werkervaringen bij Caruso en Castor zijn passie
in zijn eigen zaak waar maken.

De Klauwaert op de Markt in Waregem
Marijke en Valerie zijn in januari gestart met werken om
hun zaak uit te breiden na het pensioen van buur en kapper
Eugeen. Ze blijven het gekende volkscafé, maar geven het
een extra touch door het aanbieden van een hapje eten.

Bowls.be in de Stationsstraat in Waregem
Ondernemers Ahmed en Stephanie hebben als zaakvoerder
van Flyer.be en van Coiffure Cloé al heel wat jaren ervaring
in het ondernemen. De nieuwe zaak in de Stationsstraat is de
start van een verhaal dat zal uitgebreid worden met meerdere
vestigingen. Bowls.be biedt sinds begin maart een uitgebreid
aanbod poké bowls aan, een Hawaïaans gerecht met voor
elk wat wils.

Hey Gringo in de Stationsstraat in Waregem
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We hebben er even moeten op wachten om in Waregem
terug Mexicaans te kunnen eten. Maar er is goed nieuws voor
de liefhebbers. In hun nieuwe zaak ‘Hey Gringo’, brengen
Sofie Laheye, Henk Callens en Kurt De Smul de Mexicaanse
keuken op zijn best. Via take-away en van zodra het kan ook
ter plaatse. Hun Mexicaanse gerechten zijn fris, snel klaar,
smaakvol en betaalbaar. Hun taco’s, burrito’s, nachos en
specials en het kleurrijke interieur laten je even wegdromen
naar Mexicaanse stranden.

Frituur Ninofriet in Nieuwenhove
Durven ondernemen noemen ze dit. Op 16 februari 2021
openden Bart Fourneau en Matthias Desimpel een frituur
in Nieuwenhove. Bart had al enkele jaren ervaring in de
frituur/horeca, voor Matthias begon een totaal nieuw
avontuur. Hij had enkel ervaring als jobstudent in de
horeca, maar had hiervoor nog nooit in een frituur gewerkt.
Ze waren al een eindje bezig met de gedachte om een
eigen frituur te beginnen. En toen kwam de advertentie
van de frituur in Nieuwenhove. De frituur die de vorige
eigenaars 30 jaar hadden open gehouden kwam vrij. “We
hebben niet lang getwijfeld om contact op te nemen en zo
onze eigen zaak te starten.” stelden Bart en Matthias.
Ze focussen zich vooral op een vlotte, spontane en
vriendelijke werking naar de klanten toe. Ze werken met
betere producten en willen zich onderscheiden met hun
huisbereide gerechten ( stoofvleessaus, stoofvlees, vol au
vent en balletjes in tomatensaus).
Heb je zin in deze lekkere dingen? Check dan even hun
Facebook of Instagram pagina: www.facebook.com/
ninofriet

Lunchbar Noon in de Stormestraat in Waregem
“Na 10 jaar werd het voor mij tijd om de vleugels te spreiden
en een tweede vestiging te openen. De vestiging in Deerlijk
is in veilige handen bij twee oud-werknemers die stonden
te popelen om zelfstandig te starten. Met lunchbar Noon
in Waregem willen we het horeca aanbod verbreden en de
aantrekkingskracht van het bruisende centrum vergroten.
Ook hier ga ik opnieuw op zoek naar professionele, gedreven
medewerkers die de spil worden van het Waregems Noonteam.
Dat deze beslissing nu net samenvalt met de Corona-crisis
zal ons niet tegenhouden om onze plannen uit te voeren. We
hebben er alle vertrouwen in dat alles in de nabije toekomst
zal stabiliseren. We hebben voldoende ruimte om klanten op
een Corona-veilige manier te kunnen bedienen. Laat ons nu
hopen dat de horeca snel groen licht krijgt om terug op te
starten”, vertelt Maaike Vyncke ons.

Internationa al
We speelden al eerder met het idee
om een foodboetiek op te starten,
maar dat was een toekomstvisie
voor over pakweg een 10-tal jaar.

E.scabeche foodboetiek in de Stationsstraat in Waregem
Escabeche is van restaurant tot foodboetiek getransformeerd.
Ze bieden voortaan heel wat lekkers aan om zelf mee aan de
slag te gaan. Soepen, kant-en-klare gerechten, desserts van
de gekende Escabeche-kwaliteit,… Ze werken hoofdzakelijk
met zelfbediening, wat de klant de tijd biedt om rustig rond
te snuisteren, iets te proeven en om advies in te winnen. Een
ware belevingswinkel. Dagelijks is er ook een verrassende
koeltoog, een selectief aanbod in de charcuterie- en kaaskast
en een wijnselectie.
Wat drijft hen om ondanks de coronacrisis toch voor een
nieuw totaalconcept te gaan? Zaakvoerders Karel en Mietje
lichten deze beslissing toe: “We speelden al eerder met het
idee om een foodboetiek op te starten, maar dat was een
toekomstvisie voor over pakweg een 10-tal jaar. Maar de
realisatie van ons plan kwam in een stroomversnelling in de
lente van 2020. Wij schakelden toen ook noodgedwongen
over naar het take-away-verhaal. We merkten dat we erin
slaagden om onze gerechten ook op deze manier aan de man
te brengen. Hiermee werd ons voornemen enkel bevestigd.
Onder meer de reactie van jonge ouders met kleine kinderen
die het fijn vonden om thuis te kunnen tafelen, motiveerde
ons. Maar uiteraard kijken ook wij uit naar het eerstvolgende
restaurantbezoek en aperomoment. Momenteel krijgen we de
tijd om onze nieuwe zaak op de kaart te zetten en kunnen
we rekenen op de naambekendheid van het restaurant. Het
is sowieso goed om ‘out of the box’ te denken, stil te staan
bij zaken die we graag anders zouden zien. En een nieuwe
uitdaging aangaan is spannend, tegelijk stimulerend en
geeft nieuwe energie. We zijn heel blij dat we deze beslissing
namen en genieten vooral van de eerste reacties die we reeds
ontvingen.”

De Brexit
veerkrachtsubsidie
Voor wie?

kmo’s die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit

Voor wat?
inkopen van advies van een externe dienstverlener

Bedrag

maximum € 50.000 per project
De Brexit veerkrachtsubsidie is een subsidie waarmee kmo’s
die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit worden
ondersteund.
Je onderneming komt in aanmerking als je je strategische
businessplannen duurzaam omvormt en die transformatie
vervolgens implementeert. Hiervoor werk je samen met een
externe private dienstverlener die je bijstaat bij de strategische
heroriëntatie. Ze ondersteunen je onderneming door tussen te
komen in de kostprijs van een dienstverleningsopdracht en je
eigen personeelskost.
Indienen kan tot 31 december 2021 om 12 uur, of tot
uitputting van het budget.
Heel wat Vlaamse bedrijven moeten zich noodgedwongen
heroriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten.
Om de impact van de Brexit op de Vlaamse economie zoveel
mogelijk te counteren heeft de Vlaamse Regering de Brexit
veerkrachtsubsidie opgezet. De Vlaamse overheid biedt een
financiële hefboom aan kmo’s om zich strategisch te versterken
voor de uitdagingen van morgen. Bovendien worden Vlaamse
kmo’s ondersteund bij het uittekenen van een duurzame,
internationaal georiënteerde groei.

Meer info, voorwaarden en
aanvraagprocedure vind je
op https://www.vlaio.be/nl/
subsidies-financiering/brexitveerkrachtsubsidie
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In verschillende kranten en
weekbladen konden we artikels
lezen over een project van onze
huisfotograaf en mederedacteur
Dirk Van Overwalle. We vonden
het hoog tijd om hem hier aan
het woord te laten en van hem te
horen wat de bedoeling was achter
dit project.
In zijn aangename bureel en dit
met een goed glas wijn en volledig
coronaproof, komt het positieve
verhaal over emotionele verhalen
van zelfstandige ondernemers
uit zwaar getroffen sectoren naar
boven.

Portretten in Corona-tijden
W’Ondernemen: Dirk, hoe ben je op
het idee gekomen om dit project op te
starten?
Dirk Van Overwalle: Ik moet eerst
zeggen dat de anti-corona maatregelen
een grote impact gehad hebben op ons
beroep van fotograaf. De opdrachten,
ook die B2B daalden zienderogen.
Maar ik kon toch wel in beperkte mate
verder werken. Vele ondernemers waren
er erger aan toe en zagen hun activiteit
tot nagenoeg nul herleid.
Het idee om iets te doen voor hen
kwam van twee verschillende kanten.
Onze Waregemse Unizo-voorzitter
Peter Van Luchene deed een oproep
tot de bestuursleden om na te denken
over wat kon gedaan worden voor de
getroffen ondernemers en anderzijds
had ik contact met Berten Steenwegen,
een collega-fotograaf uit Aartselaar

en voorzitter van de Vzw Studio, een
Vlaamse federatie voor fotografen in
hoofdberoep, die gestart was met een
project om mensen uit de horecasector
een hart onder de riem te steken.
Tijdens een onlinemeeting van de
redactieploeg van W’ondernemen
werd mijn enthousiasme nog meer
aangewakkerd.
W’O: Wat houdt het project juist in?
DVO: Ik wil zelfstandigen die zwaar
getroffen zijn door de corona-crisis
een gezicht geven, vooral in de sociale
media. Ik beperk me niet tot de horeca,
want ook andere sectoren zoals kappers,
wellness en schoonheidsinstituten
werden in volledige Lockdown geplaatst.
Die kunnen ook een steuntje gebruiken.
Het moet wel gaan over zelfstandigen uit
groot Waregem.

voldoende. Het was ook de bedoeling
de betrokkenen hun verhaal te laten
doen: hoe ervaren ze de crisis, hoe
proberen ze de problemen op te lossen?
W’O: Hoe heb je het aangepakt?
DVO: Ik heb heel wat zelfstandigen
gecontacteerd. Tot nu toe heb ik 35
ondernemers kunnen portretteren. De
bedoeling is om aan 50 te geraken.
Ik wou het sober en sereen houden.
Op die manier wilde ik hun ziel bloot
leggen. Daarom maakte ik zwart-wit
foto’s.
Hen fotograferen en hen zo een
gezicht geven was een ding, maar ik
wilde meer. Iedereen heeft zijn eigen
verhaal van ontmoediging, frustratie,
initiatief nemen, hoop op de toekomst.
Ze kennen allemaal miserie, maar
we stellen vast dat ondernemers niet

Maar een gezicht geven is niet

Renovatie Het Pand
Sinds maandag 1 februari 2021 wordt winkelcentrum Het Pand in een nieuw jasje
gestoken. Doelstelling: het centrum van Waregem omtoveren tot een plaats waar
het nog leuker wandelen, shoppen, terrasjes doen of gewoon ‘hangen’ is. Een
aangename, open plek waar vanalles te beleven valt en waar je je helemaal thuis
voelt.

De pandhandelaars blijven bereikbaar
De meeste pandhandelaars vonden een nieuwe (tijdelijke) locatie in het centrum. Je
vindt ze allemaal terug op www.hetpandontpopt.be.

Parkeren en bereikbaarheid
De parking onder het Pand is enkel toegankelijk voor abonnees. Je kan terecht op
alle andere parkings (Meersstraat, Zuiderpromenade,…). Stadhuis en BPost zijn enkel
bereikbaar via de Zuiderpromenade. Via de winkelstraten en het kleine Meersstraatje
kan je naar de Markt gaan.
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bij de pakken blijven zitten. Dat wil
ik aantonen met dit project. Met elke
fotoshoot kwam altijd een creatief,
grotendeels positief en emotioneel
verhaal naar boven. De betrokkenen
spreken ronduit over herstructureren,
hun passie voor hun beroep, aanpassen
aan huidige omstandigheden.
W’O: Wat zijn de reacties?
DVO: Ik stel vast dat de geportretteerde
ondernemers zeer positief zijn. Ze zijn
blij dat ze hun verhaal konden doen. Ik
heb ook de vraag gekregen om er een
boek over te maken. Maar dat moet
nog verder bekeken worden. Ook een
tentoonstelling met deze foto’s behoort
tot de mogelijkheden.
W’O: Houd je zelf iets over aan dit
project?
DVO: Ik verdien niets aan het project.

@grasplein Jeugdcentrum
Zuiderlaan 45, Waregem

Het was wel een opdracht waar zowel
de geportretteerde zelfstandigen als
ikzelf veel deugd van hadden. Op deze
manier mensen steunen geeft een goed
gevoel, dat niet in geld is uit te drukken.
Kortom, dit is een van de warmste
opdrachten die ik ooit realiseerde. De
dankbaarheid van, het persoonlijk
contact met en de warme ontvangsten
door de ondernemers, niet evident in
huidige omstandigheden, zullen me
altijd bijblijven.
Met dit project keerde ik ook terug
naar mijn roots. Ik ben ooit gestart
als fotograaf van mensen, maar heb
mij de laatste jaren vooral gericht op
business-opdrachten. Ik heb daartoe
in 2020 een nieuwe professionele
studio geïnstalleerd met de modernste
technieken . Het was dus even
aanpassen, maar ik heb dat met plezier

Ik wil zelfstandigen die
zwaar getroffen zijn
door de corona-crisis
een gezicht geven.
gedaan..
De gefotografeerde ondernemers
mogen hun foto houden en gebruiken
voor doeleinden die ze zelf bepalen.
Voorwaarde is dat ook ik ze mag
gebruiken.
W’O: Dank je Dirk, voor dit mooie
werk. We wensen je nog veel succes
toe met dit mooie, “warme” project
in War(m)egem en ook in je verdere
beroepscarrière.

Vrijdag 09/07/21 vanaf 17:00
Bedrijventornooi “De Devagro Cup”
Inschrijven: secretariaat@damesvolleywaregem.be
Zaterdag 10/07/21
Belgian Beachvolley Championship kwalificaties
Zondag 11/07/21
Belgian Beachvolley Championship
kwart, halve finales en finales
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Unizo Waregem

Het bestuur van UNIZO Waregem zet het nieuwe jaar in

Het bestuur van UNIZO Waregem zet het nieuwe jaar in
De bestuursleden van UNIZO Waregem kwamen begin februari samen om het
nieuwe jaar te vieren. Via digitale weg werd een bikkelharde strijd gestreden om de
uitdagende quiz te winnen. Proficiat met de overwinning, Bernard Van Overstraeten
en Hanne Dekeukeleire! Het aan huis geleverde hapje en drankje sterkten de
innerlijke ziel om het nieuwe werkjaar in te vliegen.

Wafelenbak
Naar jaarlijkse traditie voorzag UNIZO Waregem een lekker dessert voor
het kerstdiner van de Avond van het Hart. Aangezien deze avond door de
omstandigheden in een alternatief jasje gestoken werd, hield UNIZO Waregem
een heuse wafelenbak om coronaproof dessertpakketjes aan de Avond van het
Hart te bezorgen. Met veel dank aan het Heilig Hartcollege voor het gebruik van
de unieke accommodatie!

Beste Markante Dames,
Ja het is een tijdje stil geweest. Maar we zijn terug, al is het nog niet op volle
kracht maar wel met volle goesting. Na een bestuursvergadering via teams
kwamen de creatieve ideeën opnieuw los.
Vaak stootten we op ‘niet haalbaar’ maar we lieten de moed niet zakken en
pakten toch uit met maandelijks enkele kleine ‘Van ons laten horen’-activiteiten.
Dus hou jouw mail in de gaten. Laat gerust ook iets van jou horen op ons
gekend e-mailadres. Wij kijken er alvast naar uit!
Markante groeten,
Het Markantbestuur Waregem
E-mail: markantwaregem@gmail.com
Chatten kan via https://www.facebook.com/Markant-Waregem
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Mag het iets anders zijn?
Jerremy

PPC POOLS

Reeds jaren zat ‘Jerremy’ in het hoofd van Arvid Waelkens,
zaakvoerder van audio- en videocommunicatie lab ‘bluetown’.
Maar gezien het gekende “altijd druk druk druk”, was er nooit
de tijd om het idee effectief uit te werken.

PPC POOLS is een jonge, 100% Belgische, fabrikant die zich
specialiseert in de productie van hoogwaardige polypropyleen
copolymeer (PPC) zwembadkuipen op maat.

De wereldwijde covid-pandemie bracht een uitgedunde
agenda en een blik op het verhaal van Arvid: “Omdat wijzelf,
de maatschappij, en misschien ook jij, te vaak geconfronteerd
worden met het verlies van mensen die we zo graag zien,
blijkt het nog steeds een moeilijk thema om over te praten,
zeker voor jongeren en kinderen. Organisaties, zoals ‘Awel.
be’ en ‘zelfmoord1813.be’, bieden een luisterend oor dat
verder gaat dan: ‘Alles goed?’ Elke zelfdoding is er één te veel
en daarom vinden we het onze verantwoordelijkheid om niet
alleen aan de winst te denken van ons bedrijf, maar ook om
goed te doen in deze, soms bizarre, wereld. Niet éénmalig
maar op structurele basis, want deze organisaties zorgen voor
extra luisterende oren en geef toe: die zijn er nu meer dan
ooit nodig.”
Zo ontstond ‘Jerremy’: een breed assortiment van
comfortkleding met minimalistische ontwerpen die een
boodschap of compliment bevatten. Je koopt een ‘Jerremy’
voor jezelf, maar vooral om aan iemand anders te tonen dat
ook hij uniek is (#iedereenuniek).
“Alle producten, die aangekocht kunnen worden via de
webshop jerremy.be, dragen bij tot de steun van organisaties,
met in het bijzonder awel.be en zelfmoord1813.be, die
mensen met donkere gedachten verder helpen. “Een drietal
keer per jaar gaan we een klein zijsprongetje maken en ook
een lokale organisatie steunen die zich inzet voor het goede
doel. Dan komt er een specifiek ontwerp online waarbij de
opbrengst integraal naar deze lokale organisatie gaat.”
De naam ‘Jerremy’ is een verwijzing naar ‘Jeremy’, het
muzieknummer uit 1992 van de Amerikaans rockband Pearl
Jam, die over een jongen gaat die zelfmoord pleegde voor de
ogen van zijn klasgenootjes.
Je kan de collecties ontdekken via jerremy.be en via instagram.
com/jerremy.be kan je hun verhaal volgen. Arvid hoopt om
binnenkort zijn collecties te kunnen presenteren in fysieke
lokale winkels.
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“Dit type zwembad is de laatste jaren in opmars vanwege zijn
vele voordelen en in mijn netwerk hoorde ik vaak de vraag
naar deze baden.” Aldus Wim Devreese die samen met Denis
Dierickx net meer in coronatijden, waar thuis, staycation en
tuin nog belangrijker werden, een opportuniteit zag in de
groeiende markt van PPC zwembadkuipen.
“Naast vennoten zijn we ook schoonbroers”, vertelt Denis.
“Met mijn technische achtergrond en de commerciële talenten
van Wim die ook instaat voor het administratieve luik, vormen
we de ideale tandem om deze uitdaging aan te gaan.”
“In september ’20 begonnen we met het marktonderzoek
en bestudeerden we het productieproces. We schoolden
ons om tot gecertificeerde kunststoflassers. Eind vorig
jaar vonden we een productiehal in de Spildoornstraat die
we inrichtten en waar we ons machinepark installeerden.
Daarna konden we echt aan de slag: van het lassen van
een demo-bad, tot de opmaak van de website en marketing,
prospectie van zwembadinstallateurs en optimaliseren van
ons productieproces. In februari gingen de eerste bestellingen
in productie.”
PPC POOLS staat ook voor Passionate Pool Constructors.
Kwaliteit, flexibiliteit en een no-nonsense aanpak zijn dan ook
dé 3 pijlers van hun toekomstvisie.
“We zijn ambitieus, maar willen geleidelijk aan groeien.
Momenteel leggen we de focus op kwaliteit afleveren aan
een eerlijke prijs en willen we zo een gevestigde waarde in de
markt worden. We willen ons ook onderscheiden van andere
fabrikanten door een solide dealernetwerk aan professionele
zwembadinstallateurs uit te bouwen, die we een goede
ondersteuning en service willen bieden. Particulieren die
thuis van een frisse duik willen genieten verwijzen we dan ook
graag door naar een dealer uit de streek.”
https://ppcpools.be/

Dirk Van Overwalle op zoek naar
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken

FLANDERS INSURANCE

VANHOUTTEGHEM FUNERALS

Zuiderlaan 9, Waregem, tel. 056/60 10 48

Marcel Windelsstraat 19, Waregem, tel. 056/60 21 50

Flanders Insurance werd opgericht in 2019 als het resultaat van de
fusie tussen Deblaere-Blancke en Marc Janson. Flanders Insurance
staat voor verzekeringen voor particulieren, maar heeft ook een
groeiende positie in professionele verzekeringen voor zelfstandigen
en bedrijven. Klantgerichtheid zit in het DNA van Flanders
Insurance. Een team van 15 goed opgeleide medewerkers helpt
klanten bij het analyseren van hun dossier, biedt hen duurzame
verzekeringsoplossingen aan en staat hen bij wanneer er zich een
schadegeval voordoet. Centraal hierbij staan een persoonlijke service
en een compleet verzekeringsaanbod. Flanders Insurance werkt
nauw samen met het AXA bankagentschap Deblaere-Blancke voor
bankzaken, maar andersom stuurt het AXA kantoor ook klanten door
naar Flanders Insurance voor verzekeringen. In 2020 werden alle
activiteiten van Flanders Insurance ondergebracht in een gloednieuw
en hypermodern kantoorgebouw. De nieuwe locatie geniet ook van
een maximale visibiliteit langs de ringweg in Waregem. Hypermodern
met plaats voor een 40- tal medewerkers en voorzien van de beste
communicatietechnieken in diverse meetingrooms. Wil je meer weten
over Flanders Insurance? www.flandersinsurance.be

Wat zeker niet gemakkelijk is in deze periode is afscheid nemen
van iemand. Dat weten ook de begrafenisondernemers. Bij
Vanhoutteghem Funerals weten ze daar alles van. Voor het ogenblik
mag dit ook alleen maar in beperkte groep. Bovendien wordt er
tegenwoordig minder afscheid genomen in een kerk. Uit dit feit
groeide het idee bij Jelle Vanhouttegem en Sharrissa Declercq, de
zaakvoerders van Vanhoutteghem Funerals, om bij hun zaak een
nieuwe aula te bouwen. In het bestaande gebouw was er een kleine
aula, maar heel beperkt. Daar het ouderlijk huis, dat bij de ingang
stond, vrijkwam, werd er in 2019 gedacht aan een nieuw gebouw
met daarin een ontvangstruimte, onthaal en een grote aula voor
ongeveer 150 personen. Sedert januari 2021 is het in gebruik. “De
bedoeling is om het allemaal veel persoonlijker aan te pakken, alles
in eigen beheer en de mensen krijgen altijd dezelfde contactpersonen
te zien. Het persoonlijke en familiale gevoel willen we weer brengen.
De mensen moeten het gevoel hebben dat ze naar een film van hun
gestorven geliefde kijken.” Aldus Jelle en Sharissa.
www.vanhoutteghemfunerals.be

PROTECH WAREGEM

WE COUNT

Kalkhoevestraat 26a, Waregem tel. 0496/15 13 70.

Groenbek 16, Waregem, tel. 056/61 12 90

Sedert 1 december 2020 zit er op de nieuwe industriesite in de
Kalkhoevestraat het bedrijf Protech. Protech staat voor 3 d+ coating.
Het high tech polijsten van wagens. Voorheen zat het bedrijf in de
Meiweg een beetje weggestoken achter enkele gebouwen. Nu zit de
zaak op een mooie plaats, goed bereikbaar in de industiezone dicht
bij de autostrade. Kristoff Marien is de zaakvoerder en runt nu de zaak.
Het merk Protech bestaat reeds 30 jaar en is ontstaan in Monaco.
Protech zijn producten en technologieën om de lak van uw voertuig te
verbeteren en te beschermen. Maar Protech Waregem doet nog meer
dan dat. Zo kan je ook bij hen terecht voor interieurbehandelingen,
car wrapping en professionele autoreinigingen. Wil je meer weten
wat ze voor jouw wagen kunnen doen, check dan even hun website.
www.protechwaregem.be

We Count is het nieuwe accountantskantoor in de Groenbek te
Waregem.
We Count heeft de expertise waar u op kan rekenen. Het sterk
opgeleide team van We Count wordt geleid door Filip Robaeys en Tom
De Reycke. Twee gecertificeerde fiscaal accountants met de nodige
financiële en juridische kennis. Elk dossier wordt vooraf persoonlijk
door één van hen doorgenomen, en afhankelijk van in welke sector
uw onderneming zich bevindt, wordt u vervolgens bijgestaan door de
juiste mensen. Binnen deze samenwerking op maat volgen ze steeds
uw bedrijfsstrategie, gestuurd binnen het wettelijke kader. Dankzij hun
weloverwogen advies kan u als klant de juiste beslissingen nemen én
op beide oren slapen dat er geen onaangename verrassingen volgen.
Interesse voor wat We Count voor u kan betekenen? Contacteer hen
of kijk eens op de website. www.we-count.be
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HAIRLOOK NICO

CREATIVO

Meersstraat 20, Waregem, tel. 056/60 62 94

Leenakkerstraat 2, Beveren- Leie, tel. 0472/40 58 40

Verhuizen voor de verbouwingen, afbraken, restauraties of
nieuwbouw, Nico Vandewalle van Hairlook Nico heeft het al allemaal
meegemaakt. Maar als bij wonder stootte Nico, nadat hij weer eens
moest verhuizen voor een renovatie, op een prachtig pand in de
Meersstraat. Dit op slechts 100 meter van zijn vorige twee locaties.
Eindelijk, een splinternieuw pand, een nieuw trendy interieur dat heel
veel gezelligheid uitstraalt zoals een kapsalon moet doen. “De klanten
en ik moeten zich hier thuis voelen. Zo is het prettig werken en kan
ik mijn klanten goed bedienen en verwennen.” aldus Nico. Hairlook
Nico staat nog steeds voor vrouwen-, heren- en kinderkapsels. Er
wordt op afspraak gewerkt en je wordt er nog steeds ontvangen met
de grootste glimlach van Waregem. Info over openingstijden vind je
op de website. www.kapsalonwaregem.be

Ricardo Oliveira Ferreira is dansleraar in een dansschool in Roeselare.
Naast de dansschool bestaat er ook een evenementbureau. Wat er
nog ontbreekt, is de kledij voor deze evenementen, en dan vooral
danskledij. Op 2 januari 2021 openden hij en zijn partner een
winkel van danskledij te Beveren-Leie. “We mikken op recreatieve,
competitieve en wedstrijdkledij maar ook show en entertainment.”
zegt Ricardo. Ze bieden een zo ruim mogelijk aanbod in verschillende
stijlen. Dit gaat van Latin en ballroomkledij en schoenen naar tapdans,
hiphop, disco, jazz, modern, klassiek ballet, Zumba maar ook gym
en acro kledij en zelf een beetje cyclingkledij. Daarbuiten verhuren
ze ook thema kledij. Je kan eneneens terecht bij Creativo om jouw
danskledij te laten bedrukken. De dansschool in Roeselare en het
entertaimentbureau maakten al gebruik van deze danskledijwinkel.
Nu nog Waregem en zijn verschillende dansscholen warm maken.
Interesse?
www.creativo-costumes.be

PAR DEUX

BOULVARD INK

Stormestraat 98, Waregem, tel. 0470/71 44 73

Zuider Promenade 37, Waregem Tel: 0499/620599.

Van een piepklein winkeltje in de Stationsstraat naar een eyecatcher
in de Stormestraat. Op 6 februari openden Nathalie Pannemans,
en Joeri Vanacker de nieuwe Par Deux in Waregem. De winkel is 4
maal groter. Er zijn meer collecties geëtaleerd en er is nu ook een
mannencollectie. De bijpassende handtassen zijn ook uitgebreid.
De ruimte in de Startionsstraat werd te klein. Nathalie en Joeri
waren op zoek en toevallig botsten ze op dit splinternieuwe pand.
De eigenaars van wie Nathalie en Joeri dit pand huren, kozen voor
deze klassevolle winkel. Par Deux verkoopt schoenen uit het hogere
segment. Italiaanse schoenen. Er is speciaal een pasruimte voorzien
om je om te kleden in de kledij die je meebrengt waar de schoenen
moeten bij passen. Nathalie geeft daarbij dan passend advies. Enkele
van de voornaamste collecties die Par Deux je kan aanbieden: Fratelli,
Rossetti, Santoni, Sergio Rossi… of wil je meer weten? Loop dan eens
binnen in de winkel of bezoek de website.
www.pardeux.be.

Tattoo Tom, het alter ego van Tom Verhaeghe is een gelukkig man.
Zijn zaak Boulvard Ink die hij in augustus startte in Waregem mag
terug open. Tom is reeds 10 jaar tatoeëerder. Tom tekent heel
graag, vroeger recreatief maar nu niet meer. Hij is gefascineerd door
portretten. Maar omdat je met portretten tekenen je boterham niet
kunt verdienen startte Tom met tatoeëren. Hij maakt zelfs tekeningen
voor andere tatoeëerders. Tom woonde vroeger in Waregem,
verhuisde dan naar Deerlijk. Het grootste deel van het cliënteel komt
uit Waregem en daarom verhuisde hij zijn zaak in augustus terug
naar Waregem. Hij vond als bij wonder de mooie locatie naast de
vroegere pizzeria op de Zuider Promenade. Tom is niet zomaar een
tatoeëerder, hij is een echte artiest. Wil je weten wat hij in zijn mars
heeft? Bezoek dan even zijn Facebook pagina.
www.facebook.com/Boulevard-ink

Etienne liet Verbouwbeurs ‘stralen’

POPout
Lore Deviaene is kinesist van opleiding en werkt deeltijds in het UZ
in Gent. Met POPout wil ze volwassenen en kinderen technieken
aanleren die ze in hun dagelijkse leven kunnen inplementeren.
Coachingstechnieken om de mindset te kunnen veranderen. Building
mindset(s)/insites zoals de titel bij de POPout weergeeft. Ze merkt
bij de kine hoe de mensen met de revalidatie omgaan en ernaar
kijken. Hun mindset bepaalt hoe ze eigenlijk gaan revalideren. Het
zijn kleine dingen en handige tools om beter in het leven te kunnen
staan en gelukkiger te kunnen zijn en zodoende ook sneller te kunnen
revalideren. De sessies die ze geeft, zijn zowel 1 op 1 sessies als ook
online technieken die men kan volgen op de website. Technieken
die ze aanleren waardoor ze hun perceptie in het dagelijkse kunnen
veranderen en aanpassen. POPout is geen psychologie maar alleen
coaching. Voorlopig is alles nog volledig online, maar in de toekomst
zal het ook offline worden georganiseerd. Waar staat POPout eigenlijk
voor? Het is zoals een rups die ontpopt zodat zij haar oude zelf loslaat
(gewoontes) en met een schitterende nieuwe mindset (vleugels) verder
gaat in het leven. Ben je benieuwd? Schrijf je dan snel in voor de
eerste gratis sessies.
www.popout.be.

Afwijkingen in 2021
voor 2021 gelden volgende afwijkingen
Event

Koopzondag

Wintersolden

10/01/2021 8/01/2021 - 14/04/2021

Afwijking VAN - TOT EN MET

Waregem in de Kijker 14/03/2021 12/03/2021 - 18/03/2021
7/05/2021 - 13/05/2021

© foto familie

Deerlijkseweg 178, Waregem, tel. 0486/09 32 33

Enkele bedenkingen bij het overlijden van Etienne Deman
°21.12.1933 SEV, † 14.01.2021

Etienne Deman (1933 – 2021) verliet zijn familie en de talloze
verenigingen waar hij ‘trouw lid’ van was, allicht met de
glimlach, die bijna altijd ‘mysterieus’ om zijn lippen zweefde.
Etienne was een voorbeeld van ‘trouw’ en een creatieve geest
die heel veel wist, niet alleen als het over fotografie of over
Electrabel ging.
Wie in zijn levensloop lid was van het ‘Velomeziek’, van de
Foto- & Diaclub, de surfclub Gavermeers en van de duikclub
WDK mag nu zijn hand opsteken. En Etienne was nooit
‘zomaar’ lid van een vereniging. Hij zette zich in met hart en
ziel en kwam zelden naar de vergadering zonder ‘zijn valies
met dromen’. “Hij was ook een man van grote verhalen over
de tijd van toen” lezen we op de gedachtenis die de kinderen
schreven. “Ondanks alle inzet bij tal van verenigingen bleef
Etienne ook altijd een liefdevolle echtgenoot voor zijn Clara
van wie hij tot zijn laatste ademtocht zielsveel heeft gehouden”,
luidt de gedachtenis.
Etienne, wij kenden je in het team van de Verbouwbeurs als
de man van het eerste en van het laatste uur. Veel meer dan
andere leden wist je dat een degelijk fundament erg belangrijk
is voor een beurs. Je legde mee de link naar Electrabel als
solide partner voor onze kleinschalige beurs. En je stond
telkens paraat om de lijnen uit te zetten van de standen in het
Jeugdcentrum en Waregem Expo. En geen beurs ging voorbij
zonder uw degelijke foto’s van de opening.

Mama VIP Dag

9/05/2021

Batjes & Pandjes

13/06/2021 11/06/2021 - 17/06/2021

Braderie S.E.Vijve

27/06/2021 25/06/2021 - 1/07/2021

Zomersolden

4/07/2021

Waregem Koerse

29/08/2021 27/08/2021 - 2/09/2021

Kermis Desselgem

5/09/2021

3/09/2021 - 9/09/2021

Herfstshopping

3/10/2021

1/10/2021 - 7/10/2021

Sinterklaasperiode

21/11/2021 19/11/2021 - 25/11/2021

Sinterklaasperiode

28/11/2021 26/11/2021 - 2/12/2021

Eindejaar

5/12/2021

Eindejaar

12/12/2021 10/12/2021 - 16/12/2021

Eindejaar

19/12/2021 17/12/2021 - 23/12/2021

Etienne, we konden je niet altijd volgen op jouw stappenplan.
Maar wees gerust, van al uw (soms gedurfde) dromen bleef er
heel veel ‘hangen’ en uw enthousiaste inbreng was uiteindelijk
belangrijk. Dankzij u bleef de Waregemse Verbouwbeurs
‘stralen’. Uw input was super nuttig en gaf ons de nodige
‘stroom’ om door te zetten, in soms moeilijke momenten. We
zijn u daar heel dankbaar voor.

Eindejaar

26/12/2021 24/12/2021 - 30/12/2021

Rik Ghistelinck, in naam van de werkgroep ‘beurzen’

2/07/2021 - 8/07/2021

3/12/2021 - 9/12/2021
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Bvba DE-Finance

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

DRUKKERIJ

VA N D E RH A E GEN
Stationsstraat 51 • 8790 Waregem • 056 60 77 31
Waregemsesteenweg 15 • 9770 Kruishoutem
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Geschenken, juwelen,
keuken- en tafelartikelen
waar je mee kan uitpakken

ZUIDERLAAN 9 - 8790 WAREGEM
Berenice ı Stationsstraat 58 ı 8790 Waregem ı www.berenice.be

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

RVB

R V B C O N S U LT
V ERZEK ERING EN
FINANCIEEL ADVIES
KREDIETEN

ANDY ROMMEL
HOLSTRAAT 38
8790 WAREGEM
T 056 60 33 30
F 056 60 56 65
INFO@RVBCONSULT.BE
W W W. R V B C O N S U L T. B E
FSMA 48124

Wil je via W’Ondernemen 1200 lezers (en meer) bereiken
en de promotie van het ondernemerschap in Waregem ondersteunen?
Bel of mail Liesbeth:
T.: 056 61 24 73
E.: info@unizowaregem.be

BORDURING
TEXTIELBEDRUKKKING
eigen atelier!
• kwalitatief, stijlvol, duurzaam
• professionele uitstraling
• uw logo/slogan in de kijker
•

NAESSENS-HVAC
Wij zorgen voor een energiezuinig totaalconcept!
DEERLIJK
T 056 613 113

WARMTEPOMPEN / VENTILATIE
VERWARMING / SANITAIR

www.vanluchene-hair-beauty .be.

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

