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Stilaan mogen we hopen op betere tijden. We weten niet wanneer deze pandemie
echt gaat eindigen, maar we weten wel dat we nu, vandaag, moeten beginnen.
Volop iedereen vaccineren geeft ons bescherming en sterkte om te beginnen
aan de heropbouw van ons sociaal, economisch en verenigingsleven. Al enkele
maanden is Unizo Waregem bezig om zijn gekende netwerkmomenten terug te
activeren : het Zomerfeest, Nacht van de Humor, (Ver)Bouwbeurs en de Nacht
van de Waregemse Ondernemer. Met respect voor de regels kijken we er naar
uit jullie terug te mogen ontmoeten. We hebben mekaar veel te vertellen, talloze
ervaringen gaan we uitwisselen. Daar we grotendeels allemaal in hetzelfde
schuitje zitten/zaten, gaan we veel kunnen opsteken van elkaar en kunnen we
dit vertalen naar onze eigen zaak. Ervaringen delen = kennis vermenigvuldigen.
Meer info over onze netwerkmomenten kun je vinden verder in dit magazine of
via www.unizowaregem.be en onze sociale netwerken.
Zit het zakelijk even niet mee, door bijvoorbeeld deze COVID-crisis, aarzel niet
om hulp te vragen. Dit kan je doen bij www.dyzo.be, het anker voor zelfstandigen
in moeilijkheden. Het dyzo-team staat discreet te uwer beschikking en biedt
ondersteuning op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Dus aarzel niet
en grijp tijdig in. De ‘fall-out’ van deze cisis kan iedereen treffen, dus alle hulp
hierbij is meer dan welkom.
Deze crisis zorgt ook voor dynamisme in het ondernemerslandschap, dus van
harte welkom aan alle (ver)nieuw(d)e ondernemers in het Waregemse. Ondanks
deze gezondheidscrisis, zien deze mensen opportuniteiten om te investeren in
hun toekomst. We zien het in onze winkelstraten waar meer ruimtes ingevuld
worden, we zien het in de bedrijvenparken waar units vlot van de hand gaan.
Waregem = bedrijvige stad. We hadden ook het BK wielrennen in Waregem,
een uitgelezen kans om Waregem in het uitstalraam te plaatsen en te promoten
dankzij de aanwezige media.
Laten we dus met een goed gevoel en op een veilige manier uitkijken naar wat
komen gaat.
The only way is up en samen gaan we er voor.
Met ondernemende groet en vanaf 9/06 hopelijk met een dikke kus (da’s lang
geleden)
Peter

Coverstory

Relance van de
Waregemse economie na corona

De verschillende maatregelen ter bestrijding van de pandemie worden beetje bij beetje versoepeld of
afgebouwd. Tijdens dit moeilijke jaar heeft de economie een dip gekend. Veel ondernemingen hebben hun
activiteiten moeten stopzetten of toch in grote mate beperken. De overheid, ook onze stedelijke overheid,
heeft ondersteunende maatregelen genomen om de getroffen sectoren in de mate van het mogelijke te
ondersteunen. Nu het einde van deze crisis in zicht komt zullen veel inspanningen moeten gedaan worden
om de economie te relanceren. Hoe staat de Waregemse economie ervoor en wat zal de stedelijke overheid
doen om de relance te ondersteunen? W’Ondernemen had daarover een gesprek met burgemeester Kurt
Vanryckeghem en met schepen Kristof Chanterie.
Burgemeester Kurt Vanryckeghem wijst op de inspanningen en
de acties die de stad tijdens het afgelopen jaar ondernomen
heeft:
- Financiële steun, ook in 2021, door toelages voor de
meest getroffen sectoren. De aanvraagperiode voor de
toelage van € 750 loopt nog tot 30 juni 2021.
- Eén miljoen euro aan Waregembonnen voor de inwoners:
2/3 werd gespendeerd in zelfstandige kleinhandel en
horeca.
- Uitbreiding van de terrassen op de markt: de stad
installeerde kwalitatieve afsluitingen; andere horecazaken
konden aanvraag tot uitbreiding van terrassen indienen.
- Nieuwe

gedrukte

horecagids

met

overzicht

van

alle Waregemse horecazaken; deze is ook online
raadpleegbaar via www.waregem.be/horecagids.
- Social distance stickers en affiches in samenwerking met
Unizo Waregem.
- Bloemen om centrum op te fleuren en aantrekkelijker te
maken.
Kristof Chanterie voegt daaraan toe dat een aantal bijkomende
acties de relance van onze ondernemingen moeten stimuleren:
- Relance-event in juni, georganiseerd door en met
Winkelen in Waregem.
- Vernieuwde straatvlaggen in het kernwinkelgebied.
- Tifogame-actie rond het WK voetbal: Winkelen in

Waregem, Unizo Groot-Waregem en SV Zulte Waregem
bundelen de krachten en organiseren de grootste
voetbalpronostiek van Waregem.
- Ondersteuning van handelaarscomités in groot-Waregem:
de Gemeenteraad keurde begin juni een voorstel goed
om de handelaarscomités van Groot-Waregem extra te
ondersteunen in het kader van de relance van de lokale
handel. Zo worden ze gestimuleerd om extra acties en
activiteiten te organiseren. Er wordt daarvoor 25.000
euro/jaar voorzien over een periode van drie jaar.
De schepen verduidelijkt dat aan deze laatste steunmaatregel
enkele voorwaarden verbonden zijn:
- Het moet gaan over een extra/nieuw initiatief. Bestaande
reguliere initiatieven komen niet in aanmerking.
- Economische relance en ondersteuning van de lokale
economie zijn essentieel.
- Er moet een projectfiche ingediend worden met
beschrijving, doelstelling en budgettering van het extrainitiatief.
- De aanvraag gebeurt minimaal 4 weken vooraf en het
extra-initiatief wordt voorgelegd aan het schepencollege.
De organisaties worden dus aangemoedigd om nieuwe en
creatieve oplossingen te zoeken om de Waregemse economie
te doen herleven na meer dan een jaar van moedeloosheid.
Kurt Vanryckeghem is van mening dat ook de vernieuwing
van het Pand een belangrijke rol zal spelen in de relance van
het stadscentrum. Waregem heeft echter ook andere kernen
in de deelgemeenten. Ook daaraan moet aandacht besteed
worden. In het Vlaams Parlement heeft hij samen met Robrecht
Bothuyne, Maaike De Vreese, Maurits Vande Reyde, Rita
Moors en Andries Gryffroy een voorstel van resolutie over een
kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen ingediend.
De overwegingen en aanbevelingen in dit voorstel van
resolutie bevatten maatregelen om de belevingswaarde
van de kernen te versterken, het gebruik van retaildata te
stimuleren, de digitale transformatie tot een voordeel om te
buigen, positieve ruimtelijke ontwikkelingen door te voeren en
de drempel die de handelshuur vandaag voor ondernemers
vormt, te verlagen.
Maar die relance hangt zeker niet enkel af van de heropleving
van detailhandel, horeca of diensten. Ook andere projecten
moeten een bijdrage leveren. Het is nog te vroeg om de gunstige
gevolgen te kennen van de ontwikkeling van de bedrijvenzone
Blauwpoort. Echter ook op andere plaatsen in Waregem zijn
ondernemers bezig met de uitbouw van bedrijvenparken op
oude industriële sites. Schepen Chanterie is ervan overtuigd
dat ook daar nieuwe activiteiten zullen ontwikkeld worden
met een gunstige invloed op onze economie. Ook dat moet
gestimuleerd worden.
Hij herhaalt dat de stad veel inspanningen deed en nog zal
doen om ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis
te loodsen. Blijkbaar inspireerden die maatregelen heel wat
ondernemers om een zaak te starten of om hun onderneming
te vernieuwen of te herstructureren.

Herstartlening
Heb jij te weinig liquide middelen om stock aan te kopen?
Kan je de herstart van jouw onderneming niet alleen dragen?
Dan kan je vanaf nu een beroep doen op de herstartlening.
Met die lening, die dankzij UNIZO in het leven werd geroepen,
hopen we jou te kunnen helpen bij het herstarten van jouw
onderneming. En hopen we jou wat extra zuurstof te geven om
opnieuw te kunnen doen waar je goed in bent: ondernemen.

Voor wie?
Ondernemingen met te weinig liquide middelen voor aankoop
stocks.
Bv. modesector aankoop nieuwe stocks na slechte solden.
Bv. horeca voor aankoop voorraden als heropstart er komt.

Welk soort lening?
Lening met 1% rente.
Loopt afhankelijk van hoogte geleend bedrag op 2 of 3 jaar.
Terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf 15de maand.

Welke voorwaarden?
Elke onderneming kan maximaal twee leningen krijgen.
Minimumlening is 10.000 euro, maximum is 750.000 euro
voor de twee leningen samen.
• Het maximum dat je kan lenen is ook begrensd tot 25%
van de aankopen handelsgoederen in 2019.
• Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het
bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening
aanvaard.
• Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het
gedeelte van de lening dat die 50.000 euro overschrijdt,
50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening
aanvaard.
• Enkel voor ondernemingen die intrinsiek gezond waren
vóór de crisis!

Hoe aanvragen?
De herstartlening kan aangevraagd worden via de website
van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en dit tot
1 augustus 2021, 12 uur.
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KMO ruimte in Waregem

Bedrijvenpark Bilkhage, LCV Real Estate, Lindestraat,
Eikenlaan – Waregem.

KMO-units De Spinnerij te Sint-Eloois-Vijve
W’Ondernemen ontmoet Kristof Martin op een zonnig terras
in Sint-Eloois-Vijve. Kristof is zaakvoerder van Coventa,
immobiliënkantoor gevestigd in Roeselare.
Waar de KMO-units gebouwd zijn waren er vroeger
vlasschuren. De grond werd verkocht als industriegrond.
Aanvankelijk wou de stad dat er appartementen werden
opgebouwd, maar Kristof kon de ontwikkelaar Pieter-Jan
Maeyaert van Mades overtuigen om er KMO-units op te
bouwen.
“Algemeen kan ik stellen dat er een grote vraag is in Waregem
naar kmo-ruimte. Niettegenstaande er op verschillende
plaatsen units worden gebouwd in groot Waregem blijft de
vraag groter dan de beschikbaarheid. Door de ontwikkelaar
te overtuigen hebben we op de vrijgekomen plaats in de
Spinnerijstraat 17 loodsen kunnen bouwen. De bouw van de
units vatte aan vóór de Coronacrisis. Op het moment van de
eerste lockdown viel de verkoop van de loodsen stil. Na de
eerste lockdown begon de verkoop weer aan te wakkeren en
kort nadien was alles verkocht. Dit bewijst de gretigheid van
geïnteresseerden, en dat zijn dan vooral ondernemers die op
zoek zijn naar ruimte, maar ook inversteerders die kopen om
te verhuren. De vraag naar te huren ruimtes is groot.” aldus
Kristof.
Het is dus een groot succes. Als er industriegrond vrijkomt, en
de bestemming van deze grond kan naar kmo-ruimtes gaan, is
dit interessant om de vraag op te lossen voor de ondernemers
van Waregem, althans toch hier in Sint-Eloois-Vijve.

W’ondernemen heeft een afspraak met Bram De Paepe van
LCV Real Estate bij het nieuwe bedrijvenpark De Bilkhage in de
Eikenlaan te Waregem. Alles is nog volop in aanbouw maar de
werken gaan goed vooruit. Het bedrijvenpark bestaat uit 19
KMO-units met ruimtes tussen de 214 en 431 vierkante meter.
De units zijn bedoeld voor kleine ondernemers die nog willen
groeien. In de Bilkhage is bijna alles volgebouwd. Residentieel
maar ook met bedrijven. De meeste bedrijven zijn grote
bedrijven. Een KMO-zone was er nog niet, niettegenstaande
er hier nog veel nood aan was. Dit kan Bram De Paepe
getuigen. De gronden waren eigendom van Benoit Security
en werden aangekocht door LCV Real Estate.
In samenspraak met de stad Waregem werd er gekeken hoe
deze units konden ingepland worden, rekening houdend met
de omgeving en de mobiliteit. Er werden enkel 3 opritten
voorzien om het verkeer bij in- en uitrijden meer gedoseerd
te houden. Er werd ook op gelet dat de bomen en beplanting
op de rand van het domein werden behouden. Aan de gevels
die gericht zijn naar de Eikenlaan wordt er donker houten
lattenwerk aangebracht. Dit verwijst naar de ‘Eiken’ laan,
toont meer naturel en is op die manier meer geïntegreerd
in de omgeving. De units moeten een mooi geheel vormen
maar afzonderlijk zijn ze niet zomaar gewone betonnen
dozen. Er wordt aan de afwerking gedacht, aan de vorm, de
oppervlakte, de gevelafwerking, de inplanting en de inkleding
op het terrein. Het zicht en de presentatie van de verschillende
bedrijven speelt ook een grote rol vandaag om meer uitstraling
te geven aan deze kleine maar belangrijke bedrijven en
hun ondernemers. LCV Real Estate is een ontwikkelaar en
investeringsgroep binnen de groep van Willy Naessens. Naast
het ontwikkelen en bouwen van grote gebouwen zijn zij veel
bezig met het bouwen van dit soort bedrijvensites. Voor de
materialen hebben zij wel een stap voor aangezien alles van
bij Willy Naessens kan komen. Dat het een groot succes is voor
LCV Real Estate is te zien aan de verkoop. Bij het schrijven van
dit artikel was er nog 1 unit te koop, wetende dat er nog geen
enkele unit volledig is afgewerkt. LCV Real Estate zit niet stil in
Waregem. Ondertussen zijn ze al ontwerpen aan het maken
voor de plaats die vrijkomt tussen de Stijn Streuvelsstraat en
de Expresweg.

Hans Depypere en
75 jaar brouwerij
St.Bernardus
De brouwerij St.Bernardus uit Watou
bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid van die
verjaardag werd een boek uitgegeven. De
brouwerij is eigendom van Waregemnaar
Hans Depypere. W’Ondernemen vroeg
hem hoe hij in de brouwerij-ambacht is
terecht gekomen. Tijdens dat gesprek
ontdekten we een innemend mens, die vol
vuur spreekt over zijn werk, zijn product en
zijn bedrijven.

In 1998 kreeg Hans Depypere het aanbod om de in
moeilijkheden verkerende St.Bernardus brouwerij in Watou
over te nemen. Na enkele vrienden te hebben laten proeven
van het St.Bernardusbier en op basis van hun positieve
commentaren is hij overstag gegaan en kocht hij zich in.
Omdat er al jaren niet meer werd geïnvesteerd in de brouwerij,
moest veel vernieuwd worden. Het heeft enkele jaren geduurd
voor de positieve resultaten zichtbaar werden.
Van bier brouwen wist hij niet zoveel. Hans had tot dan
drie jobs gedaan die hij niet graag deed: hospitaaltelevisie,
verzekeringen, alarmsystemen. Maar dat bier brouwen werd
na korte tijd een passie. Dat deed hij wel graag. Het is bij wijze
van spreken alle dagen feest.
Hans Depypere is geboren in 1955. Het beste wijnjaar van de
jaren 1950, zegt hij zelfzeker. Zijn drie grote passies zijn: wijn,
paarden en kunst. En nu ook bier natuurlijk.
Toen hij de brouwerij overnam, vond Hans drie dingen
belangrijk om die er terug bovenop te krijgen: “Kwaliteit,
kwaliteit en kwaliteit.” “Kwaliteit verkoopt zichzelf”, aldus
Hans. Het lijkt op een marketingpraatje, maar uit zijn mond
merk je dat dit echt een vaststaand feit is. Een kwaliteitsvol
merk is zeer belangrijk. Het is ook belangrijk dat de mensen
het gezicht kennen van de persoon achter het bier.
Als ondernemer moet je een visie hebben op wat je wil
bereiken en die visie moet je nauwgezet volgen. Je moet ook
vooruit willen gaan en daarom heeft Hans zwaar geïnvesteerd
en veel gemoderniseerd in de brouwerij. De productie is
sindsdien geweldig uitgebreid om te kunnen voldoen aan de
vraag van de klanten.
De lekkere bieren van St.Bernardus worden voor 55% in eigen
land gedronken. De rest wordt geëxporteerd naar 77 landen,
waarvan de VS als belangrijkste. De vernieuwde brouwzaal
heeft intussen een capaciteit van 80.000 hectoliter – of tien

keer zoveel als bij de overname. Elk jaar vertrekt 45.000
hectoliter vanuit de brouwerij naar alle delen van de wereld.
“Een ondernemer moet weten waar hij mee bezig is, kijken
hoeveel er in de lade zit vooraleer verder te gaan en soms ook
afgaan op zijn buikgevoel, zijn ziel en passie in zijn producten
leggen en zich goed laten omringen op alle domeinen zoals
marketing, boekhouding, productie, aan- en verkoop, enz…
met mensen die jaren in het volste vertrouwen en met respect
met je kunnen samenwerken.” Dit is volgens Hans de essentie
van ondernemerschap.
“Vertrouwen” en “respect” zijn bij Hans twee woorden met
grote betekenis.
Bier brouwen is een passie geworden. Intussen participeert
hij ook in een aantal andere brouwerijen in Ieper, Polen en
Frankrijk. Hij is ook heel fier op hetgeen verwezenlijkt werd
in de Poolse brouwerij, waar kwaliteitsverbetering voor een
nieuw succes zorgde.
Met dochter Julie is de opvolging verzekerd. Dit is een
echt familiebedrijf dat klaar staat voor de volgende jaren,
ondernemen is nooit af.
Dat hij een graag gezien figuur en mens is, kan je horen in de
anekdotes over “Meet & Greet the big boss of St.Bernardus”
over de ganse wereld.
Hij werd vroeger veel geholpen door vele mensen in zijn
uitgebreide netwerk en nu is de tijd gekomen om datzelfde te
doen voor anderen. Je jeunen en de andere ook iets jeunen!
Als familieman met uitgebreide familie van kinderen en
kleinkinderen, is hij enorm “preus” en het is voor hem
belangrijk om een sterke thuishaven en familie te hebben,
naast de vele vrienden!
Kortom een begeesterende, inspirerende en aimabele man!

Beurzen

Bouw- en Verbouwbeurs lanceert uniek
online platform voor bouwen en verbouwen
En of het kriebelt bij de Bouw- en Verbouwbeurs om iets te organiseren! Waar bij de
start van het jaar nog teveel vraagtekens waren rond fysieke evenementen, bruiste het
bij de enthousiaste werkgroep van de ideeën. En zo botsten ze op het idee voor een
uniek online Bouw- en Verbouwplatform.
Via het online Bouw- en Verbouwplatform stellen bedrijven uit de sector van
bouwen en verbouwen hun troeven voor. Dit is niet de zoveelste poging om een online
beurs te creëren waarbij bezoekers in het beursweekend de beurs virtueel kunnen
bezoeken en waarbij jij als standhouder constant stand-by moet zijn.
Voorzitter Filip Glorieux en secretaris
Liesbeth Deman bereiden samen met
de enthousiaste werkgroep het online
platform voor.

Het is een online platform dat zes maanden lang online blijft en dat ook zes
maanden lang via digitale kanalen gepromoot wordt. Van 23 september
2021 tot 23 maart 2022 vinden de bezoekers de weg naar de digitale stand van
de deelnemende bedrijven. Via verschillende formules kiest de standhouder zelf
welke informatie hij met de bezoekers zal delen, net zoals bij een echte stand op de
Bouw- en Verbouwbeurs. Met foto’s of een virtual tour met infovensters van je
showroom of projecten.
Wil je meer te weten komen over het online platform en de formules?
Interesse om enkele voorbeelden te bekijken? Contacteer ons via
info@verbouwbeurs.be.

Dignum Bossuyt
Voorzitter

Jong Unizo aan het woord

Maart 2021 - …
Een periode die de mens, mede-ondernemer wereldwijd zal
bijblijven.
Als voorzitter van Jong Unizo kijk ik richting de jonge starters,
mijn mede-bestuursleden.
Als jonge gast, dame een zaak uit de grond stampen op basis
van de spaarcenten.
Gedreven, ambitieus, … En dan komt dat beestje toe.
Ontzettend trots op het voltallige Jong Unizo bestuur!
Hoe zij flexibel te werk en vol gas vooruit zijn blijven gaan.
De één in de hoek waar de klappen vielen, maar met de
glimlach op zoek naar een uitweg.
De ander knokkend om behoud van zijn omzet of degene die
zelfs durft nét iets nieuws op te starten.
Fier!
Dignum

30 Juni 2021
We plannen de eerste live vergadering.
Een avond waar we vol ambitie weer wat kunnen plannen
voor het najaar.
De kalender voor eind 2021 zal worden opgemaakt.
Met als eerste datum onze teambuilding. Een beloning voor
het harde werk.
Inderdaad, de jonge ondernemer kijkt voorruit!

Interesse?

Jong Unizo Waregem heeft als doel een netwerk van jonge
zelfstandigen te vormen, waarbij iedereen terecht kan voor het
uitwisselen van ervaringen, het uitbreiden van contacten én de
nodige portie ontspanning tussen de drukke werkdagen door.
Contacteer de voorzitter Dignum Bossuyt 0475 26 54 62,
info@jongunizo.be of neem alvast een kijkje op onze website
www.jongunizo.be

.

.

vrijdag 27 augustus
Waar gaat het door?
In coronatijden kan de Nacht niet doorgaan in Waregem
expo wegens het gebruik voor vaccinatie.
Maar geen probleem we vonden de ideale locatie!

Benieuwd wie het podium zal betreden?
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift noteerden we al
de gangmakers Mohsin Abbas, Raf Coppens en Kjen
Descheemaeker. Aangevuld met enkele toppers gaan we
voor een unieke comedy-avond!

Zijn er terug tafelformules?
Zeer zeker! Een totaal nieuw concept waarbij je in je bubbel
kan genieten op een prachtig terras met uitzicht op een
groene vlakte en de huiscateraar die (zoals we hem kennen)
het onderste uit de kan zal halen. Of gezellig vanop de
tribune met een hapje en een drankje.

En hoe zit het met de losse kaarten?
Nu krijg je de gelegenheid om vanaf een overdekte tribune
geen voetballers aan te moedigen maar rasechte comedians.

Hou de Facebookpagina van de Nacht van de Humor goed in de gaten
of contacteer ons voor meer info via info@unizowaregem.be of 056 61 24 73.

Beste Markante Dames,
Niet perfect? Perfect! Corona laat ons de filosofie hiervan
alvast in de praktijk omzetten: aanvaarden dat niet alles
altijd perfect volgens plan verloopt.
Gelukkig is “Het rijk der vrijheid” in zicht. Dat willen we
écht geloven. Nu de vaccinatiecampagne volop loopt
en de cijfers stilaan kantelen, zijn ook versoepelingen
mogelijk. Dat is goed nieuws!
In de maand juni zijn nog extra versoepelingen. Maar dit

houdt wel in dat we nu nog niets kunnen plannen. Toch
kijken we hoopvol uit naar september om met heel veel
nieuwe moed en enthousiasme onze leden van een rijk
gevuld programma te voorzien.
Geniet van de vakantie en tot in september!
Markante Groeten,
Jullie nog steeds enthousiast Markant Team.

Foto Pagin a

Nieuwe bestuursleden in de kijker
Michiel Vandaele

Laurens Maddelein

Steven Seyns

Michiel Vandaele is sinds kort bestuurslid
van UNIZO-Waregem en staat te popelen om er volledig voor te gaan bij de
werkgroep van de Nacht van de Humor.
“Ik ben vooral op zoek naar synergie tussen ons als (Waregemse) ondernemers.”

Laurens Maddelein werd 26 jaar geleden
geboren in Waregem. Geboren en getogen dus, want momenteel woont hij in de
Bilkhage met vriendin Delfien Naessens.

Steven Seyns (36 jaar) is sinds 2017 lid
van Jong Unizo en maakt nu de overstap
naar Groot-Unizo, waar hij lid is van de
werkgroep van de Nacht van de Humor
en redactielid is van W’ondernemen.

In 2006 studeerde hij af als Bachelor
Toegepaste Informatica en was daarna
vooral in Sales en Consultant-functies
werkzaam. Sinds 2014 werkt Michiel bij
Rogiers te Waregem.
Michiel is 36 jaar en woont in Waregem
met zijn vrouw Laura Rogiers en hun twee
schattige kindjes Elena en Mattio. In zijn
vrije tijd geniet hij van knutselen en met
Lego bouwen met zijn gezin.

Hij studeerde af in 2016 in de richting
Handelswetenschappen en ging onmiddellijk aan de slag bij de Business cel van
Belfius Waregem-Vlaamse Ardennen.
Naast Unizo (werkgroepen Nacht van
de Humor en verrassingsreis 1mei) is
Laurens ook actief binnen Winkelen in
Waregem en Rotaract Waregem.

Hij is partner bij advocatenkantoor Bright
en is gespecialiseerd in het erfrecht en het
huwelijks- en/of relatievermogensrecht.
Steven begeleidt vermogende families bij
elke vorm van familiale vermogensplanning en staat cliënten bij in familiale geschillen en procedures.
In zijn vrije tijd geniet Steven van zijn gezin - vrouw Sarah, zoon Julien en dochter
Cécile - met wie hij samen in Waregem
woont, én van een lekker glas wijn.

Fotocampagne gesloten sectoren krijgt vervolg
met boek en openlucht tentoonstelling
De gezondheidscrisis heeft er bij heel wat sectoren en
ondernemers zwaar ingehakt. Tijdens die periode startte
Dirk Van Overwalle van DVO Photographic een campagne
om deze ondernemers een gezicht te geven. De prachtige
zwart-wit foto’s verschenen samen met het verhaal achter de
ondernemer op social media. Wat vooral opviel waren de
boodschappen vol hoop en de positieve ingesteldheid van de
ondernemers, ondanks het loodzware jaar dat ze achter de
rug hebben.
Om deze vijftig beelden en verhalen levendig te houden,
bundelt Dirk Van Overwalle alles in een boek dat eind
september zal verschijnen. “De foto’s worden aangevuld met
een interview, zodat de verhalen uitgebreider aan bod komen
dan in de social media-campagne. Bij UNIZO Waregem,
waar ik al jarenlang bestuurslid ben, kwam bovendien het
idee om alle foto’s in een openlucht tentoonstelling te gieten.
In september zullen de foto’s en verhalen in het Waregemse
straatbeeld opduiken”, legt Dirk Van Overwalle uit. “Het doet
me veel plezier dat de campagne die ik gestart was nog een
mooi vervolg krijgt. Het was zo aangenaam om de drive bij
deze ondernemers te zien. Het zijn stuk voor stuk inspirerende
verhalen om te delen.”

Houd zeker de Facebookpagina van UNIZO Waregem
in de gaten voor meer info over het boek en de openlucht
tentoonstelling.

Winkelen

in

Waregem

Koop lokaal en win met
jouw EK-pronostiek mooie
prijzen met de
Tifogame actie!

Filiep Nowé

11 juni 1968 – 15 april 2021
Op 15 april namen we afscheid van Filiep Nowé, de man
van Sabine Verkinderen en trotse papa van Josefien en
Marie.
Hoewel Filiep niet afkomstig is van Waregem, wist hij samen
met Sabine onmiddellijk goed in te burgeren in Waregem.
Ze richtten samen de zaak ‘het Kaashoeveke’ op, dat nadien
werd omgetoverd tot delicatessenwinkel ‘Kaas&co’ en het
bijhorende zaaltje ‘Taste&co’.

De EK-gekte is volop bezig. Dit wordt voor onze Rode Duivels
wellicht (voorlopig) de laatste kans om een prijs te pakken
op een groot kampioenschap. Het voetbal leeft enorm in ons
Belgenland.
Winkelen in Waregem, Unizo Groot-Waregem en SV
Zulte Waregem bundelen de krachten en organiseren de
Tifogame-actie. Een online voetbalpronostiek waarop je
als klant meespeelt door de uitslagen van de Rode Duivels
te voorspellen tijdens het EK voetbal. Er wordt een royale
prijzenpot aangeboden door de lokale handelaars.
Deze samenwerking van Winkelen in Waregem, Unizo
Groot-Waregem en SV Zulte Waregem is de grootste
voetbalpronostiek van Waregem. Scan de QR-code bij de
deelnemende handelaars in en geef eenvoudig en vlot je
pronostiek door. Maak kans op prachtige prijzen van de
deelnemende zaken, met als hoofdprijs een VIP duoticket met
walking dinner voor een thuiswedstrijd van SV Zulte Waregem
naar keuze.
Deelnemende handelaars:
www.winkeleninwaregem.be/tifogame

Naast zijn job als koeltechnieker hielp Filiep Sabine waar
hij kon, zowel achter de schermen als in de winkel. Hij
was een echte handige Harry, steeds paraat om overal en
iedereen te helpen: allereerst Sabine, Josefien en Marie,
maar ook familie, vrienden, buren en niet in het minst bij
de vele activiteiten van Unizo, eerst bij de jongeren en
nadien bij ons. Elke werkgroep, van braadfeest tot nacht
van de ondernemer, kon op zijn medewerking rekenen. Hij
was een doener, stak graag de handen uit de mouwen en
had van alles verstand. Eenmaal een evenement gestart
was, was hij ook altijd van de partij om er volop van te
genieten. Filiep zat vol levenslust en energie, geen grote
prater, maar des te groter genieter. Zijn grote kracht en sterk
doorzettingsvermogen hebben echter niet mogen baten.
Bij elke Unizo-activiteit zullen we onze blik met een knipoog
naar boven richten en onze vriend herinneren. Bij het
vloeken dat we iets niet gefixt krijgen of bij het heffen van ons
glas wijn… Filiep zal er steeds zijn… het besef van het gemis,
maar zo dankbaar dat we hem hebben leren kennen.
We bieden ons oprecht medeleven aan en wensen Sabine,
Josefien en Marie veel sterkte.

Dirk Van Overwalle op zoek naar
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken

NOBELLESTORE

DE GEESTIGE PUT

Stormestraat 67, Waregem, tel. 0471/31 35 11

Caseelstraat 45, Waregem, tel. 055/60 96 07

Hoe het succes van een influencer kan leiden tot een webshop en zelfs
tot een fysieke winkel. Het overkwam Naomi Schmidt. Eerst startte ze
een webshop in maart 2021 en onlangs opende ze ook een fysieke
winkel met dameskledij in de Stormestraat. Met de steun van haar
schoonmoeder Isabel Frederiks runt ze de zaak. Mode voor dames
van alle leeftijden. Zowel jong en iets minder jong vinden hier hun
ding. Ze werken ook met een concept waarbij ze zowel de mama als
de dochter kleden met bijeenpassende kledij. De online shop blijft
bestaan naast de winkel en blijft ook de belangrijkste winkel. Maar
wil je het allemaal eens van dichtbij zien en passen, surf dan naar de
website. Daar vind je alle informatie. www.nobellestore.be

De zaak heette vroeger De Geestige Steen. De nieuwe zaakvoerders
en uitbaters hebben er ‘De Geestige Put’ van gemaakt. De uitbater
is Stephan Maenhaut. Thomas Verbeke en Armin Verplancken zijn
de eigenaars. Er werd heel wat verbouwd aan de ganse site. Zowel
aan het gebouw, het restaurant, het terras en het waterpretgebeuren.
De Geestige Put is een restaurant met een groot terras en een
tearoom, een hoogteparcours, een aquapark, kayak - en andere
waterfunmogelijkheden én een beachbar. Naast het restaurant is er
mogelijkheid om te overnachten, ook na een teambuilding met jouw
bedrijf.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden bij ‘De Geestige Put’?
www.degeestigeput.be

FIT STUDIO

GUILLAUME

Holstraat 18, Waregem, tel. 056/49 43 88

Sint-Elooisplein 38, Sint-Eloois-Vijve, tel. 0497/92 69 64

Een straf verhaal in deze coronatijden. Op 9 juni opende Fit Studio zijn
nieuwe zaak in Waregem. Ze hebben al een zaak in Desselgem sinds
31 maart 2019. Annelies Valepyn en Virgil Ergo zijn de zaakvoerders
van de zaak. Annelies komt uit de wereld van fitness en groepslessen.
Virgil was topsporter in het volleybal. Annelies stopte met haar vorige
job om samen met Virgil in een nieuw verhaal te stappen: zelf een
fitness uit de grond stampen. Ze waagden een kans in Desselgem en
zagen direct het succes ervan, zo goed dat het hen een boost gaf om
meer te doen. Waarom niet eens proberen in Waregem? Toevallig
botsten ze op het pand in de Holstraat. Dit pand van 400 vierkante
meter leent zich perfect voor hun activiteiten. Daarmee willen ze nu
de andere kant van Waregem bereiken. In de fitness gaat het er zeer
persoonlijk aan toe. Ze geven altijd begeleiding op maat en er heerst
een familiale sfeer. Alles is heel laagdrempelig. Iedereen is welkom,
van mensen die willen afslanken tot topsporters. Door het tweede
pand hebben ze ook personeel aangenomen. Het hele team staat
klaar voor jou. Meer info? www.fitcoach.be

Het Sint-Elooisplein in Sint-Eloois-Vijve heeft er weer een mooie zaak
bij. Guillaume! Hoe een voorliefde is gegroeid tot een passie. Tijdens
zijn opleiding in hotelschool Ter Groener Poorte ontstond bij Guillaume
Delesie zijn voorliefde voor patisserie en chocolade. Door dan nog
enkele jaren weekendwerk bij patissier Caruso te Oostende te doen
en dan nog het genoegen te hebben te kunnen werken bij sterrenchef
Maarten Bouckaert van Castor te Beveren-Leie werd de interesse
nog meer aangewakkerd. Maar ook de drang om zelfstandig iets te
beginnen groeide. Sinds 19 februari is dat een feit. De voormalige
Fika Bar werd Guillaume. In het begin als take-away en nu met een
mooi zonneterras. Stap voor stap gaat hij naar de volledige opening.
Bij Guillaume kan je terecht voor een drankje en een lekker gebakje
of andere heerlijke zoetigheden maar ook voor een lunch en kleine
gerechten. De ligging van de zaak is heel goed, veel passage van fietsers
en voetgangers, een speelpleintje voor de kinderen en weinig auto’s.
Wat wil je nog meer… misschien wat meer informatie over Guillaume?
Deze vind je hier: www.guillaume-food.be

BOWLS.BE

LODES.HAIR INSTITUTE

Stationsstraat 122, Waregem, tel. 0492/54 54 24

Stormestraat 159, Waregem, tel. 056/60 13 82

In Waregem opende onlangs de eerste poke bowl keten. Na Waregem
zijn er in Brussel al enkele zaken. Poke is een rauwe vissalade die in
de Hawaïaanse keuken als voorgerecht wordt geserveerd, en soms
ook als gerecht. Als je van sushi houdt, zul je dol zijn op poke bowls.
Er zijn veel overeenkomstige ingrediënten met sushi, maar de poke
bowls bevatten meer interessante smaken. Het toevoegen van andere
ingrediënten zoals avocado, mango, augurken, edamame of salade
maakt van de poke bowl een meer evenwichtigere maaltijd. Het is
een snelle hap maar een gezonde. Ze willen bij Bowls.be dat de Poke
maaltijd precies is wat jij wilt. Om dit de doen bieden ze een volledig
gepersonaliseerde maaltijd zodat jij kunt kiezen op basis van smaken.
Fatima, Yue en Krejs bedienen jou met een grote glimlach in een zeer
hippe en trendy zaak. Komt het water je al in de mond, spring dan
eens binnen of bezoek hun site. www.bowls.be

Nog zo’n een durver ondernemer in deze corona tijden. Na jarenlang
zaakvoerder te zijn van Kreatos Kortrijk & Waregem was het voor Lode
Delanghe tijd om verder te gaan met zijn eigen kapperszaak. Zowel
in Kortrijk als in Waregem opende hij zijn eigen zaak op 13 februari
2021. Lode werkt het meest in de kapperszaak te Kortrijk en Justien
Devogelaere houdt de zaak in Waregem open. De plaats waar het
kapsalon ligt is zeer goed. Heel veel passage van auto’s maar ook
wandelaars en fietsers. De klanten van vroeger vinden de weg terug.
Het dynamisch kappersteam adviseert je graag voor de beste snit of
kleuring bij jouw gelaatsvormen en huidtype. Lodes.Hair Institute is er
zowel voor dames, heren en kinderen. Je kan online boeken voor een
afspraak. Alles vind je op de website. www.ldhair.be

HEY GRINGO

BOUDIN

Stationsstraat 7 , Waregem, tel. 0494/10 13 78

Sint-Elooisplein 1, Sint-Eloois-Vijve, tel. 056/49 41 88

Zeventien maart was de startdatum van het nieuwe Mexicaanse
restaurant in Waregem. Tot nu toe wel nog met meeneemgerechten,
maar waarschijnlijk binnenkort om er in het restaurant te genieten.
Sofie Laheye en Henk Callens baten de zaak uit. Henk is naast
zaakvoerder ook vertegenwoordiger voor brouwerij Primus Haecht.
Sofie die eigenlijk van opleiding germaniste is, werkte voorheen in de
weekend in de Trekzak, het bekende restaurant in Wortegem-Petegem,
waar Henk één van de zaakvoerders is. Het laatste Mexicaanse
restaurant dat we hadden was Harlequino in Waregem. Maar Henk
en Sofie wilden iets dat anders was, betaalbaar en hipper. Henk en
Sofie zijn allebei hobbykoks en deze passie hebben ze nu in deze
zaak kunnen steken. Wil je de specialiteiten van het restaurant eens
proeven? Mexicaanse burrito’s, tortilla’s, taco’s Mexican burgers,
enchilada’s of Mexicaanse kippenbouten, stap dan eens binnen.
Meer informatie vind je op: www.heygringo.be

Welkom in Brasserie Boudin. Het nieuwe etablissement gevestigd recht
tegenover de kerk van Sint-Eloois-Vijve. Boudin is een Franse Brasserie
in de zin van het woord: eten en drinken onder één dak. Mathieu
Declercq en Bob Van Mol zijn de zaakvoerders van de brasserie.
Bij het binnenkomen word je overweldigd door het interieur zowel
bij de bar als in het restaurant. Het ademt een sfeer van een grand
café in een Franse stad. Groot maar heel gezellig. De zaak opende
op 20 mei maar kon helaas nog geen klanten binnen ontvangen.
Niet getreurd, buiten is er een groot terras ter beschikking. De naam
Boudin komt van Boudin Blanc, wat witte pens wil zeggen in het Frans.
Dit is trouwens ook één van de ingrediënten die op het menu staan.
Het menu bevat een klassieke maar eerlijke Franse keuken. Tijdens
de week kan je er ’s middags terecht voor een lekkere lunch. Ben je
benieuwd wat er nog op het menu staat of ben je benieuwd naar het
interieur, spring dan eens binnen of kijk op de website van Brasserie
Boudin. www.boudin-brasserie.be

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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w w w. d r u k v a n d e r h a e g e n . b e

Vdh_publiciteit_2014.indd 2

6/03/14 16:03

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

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

