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#129
Ondernemen in 2022: are you future proof?
Beste collega’s,
De afgelopen jaren, mede ook door de gezondheidscrisis, is de 
economie en het gedrag van consumenten enorm veranderd. Als 
ondernemer is het belangrijk om mee te veranderen. Door te begrijpen 
wat er als ondernemer van je wordt gevraagd, kun je inspelen 
op deze veranderingen en zorg je ervoor dat jouw onderneming 
toekomstbestendig is. Wees je ervan bewust dat succes van vandaag 
geen garantie is voor succes van morgen. 

Daarom enkele tips:
- Wees bereid om te veranderen: het vermogen om snel in te spelen 

op het veranderend consumentengedrag en oog te hebben voor 
trends en patronen. 

- Speel in op populaire, hedendaagse waarden zoals duurzaamheid, 
milieu, lokaal, … . Gedeelde waarden kunnen zorgen voor een 
langdurige klant-ondernemer-relatie.

- Ondernemers van nu delen en werken samen: kijk naar elkaars 
kracht en zoek samenwerkingen op, die de impact, om jullie 
gezamenlijk doel te bereiken, groter maken.

- Maak deel uit van een grote ondernemersfamilie als Unizo en 
doe een beroep op hun diensten om zo beter inzicht te krijgen bij 
belangrijk te nemen beslissingen.

We hebben veel om over bij te praten: ons bedrijf, de energie, 
personeel, de arbeidsdeal, onze gezondheid,… en dit hebben we 
uiteindelijk gedaan op 19 maart op de Nacht van de Waregemse 
Ondernemer @ Rogiers. De talrijke aanwezigen spreken er nog over. 
Welcome to the future!

Peter
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C o v e r s t o r y

“Bedrijfswereld niet  
beschadigd door corona”

Of corona de bedrijfssector in Waregem en de ruime Zuid-West-Vlaamse 
regio heeft beschadigd? Wat enkele belangrijke aandachtspunten zijn voor 

de toekomst van de Waregemse bedrijfswereld? En wat het stadsbestuur 
nog meer kan doen voor zijn bedrijven? Deze en andere vragen legde 

W’Ondernemen voor aan Hans Boels, CEO van de familiale bedrijfsgroep in 
innoverende technieken Lybover en voorzitter van  

Voka Zuid-West-Vlaanderen.

Hans Boels: “Waregem en bij uitbreiding de 
hele regio is heel ondernemend. Het stadsbestuur 
ondersteunt heel goed. Het staat open voor 
persoonlijke contacten. En dat is heel belangrijk. 
Bedrijfsgebonden dossiers raken vlug afgehandeld. 
De staddiensten maken je wegwijs in allerlei 
procedures en reglementeringen. Even belangrijk zijn 
de persoonlijke contacten voor deskundig advies. In 
vele andere gemeenten en steden verloopt dat niet zo 
vlot. Da’s allemaal, ok. Een volgende stap zou kunnen 
zijn dat het stadsbestuur op regelmatige basis – een 
tot kwee keer  per jaar – een ontmoetingsmoment 
organiseert met alle bedrijven, firma’s, zaakvoerders 
en zelfstandige ondernemers op het grondgebied. 
Ideaal om elkaar beter te leren kennen en om te 
tonen waarmee ondernemend Waregem bezig is. 
Burgemeester, schepenen en raadsleden weten op 
die manier waarvoor wij staan, wat onze dagelijkse 
beroepsactiviteiten zijn, onze specialisaties. Noem het 
een soort van familie-reünie voor de lokale politiek en 
de bedrijfswereld. Moet kunnen, toch?”

De voorzitter van Voka Zuid-West-Vlaanderen stelt 
ook vast dat corona de Waregemse bedrijven en 
het ondernemerschap niet heeft aangetast. ‘Dat is 

in elk geval goed nieuws. Onder andere dankzij de 
flexibiliteit en het familiaal ondernemerschap is dat 
gelukt. Ook de dynamiek in de regio heeft daartoe 
bijgedragen. De bedrijven hebben niet zitten wachten 
op de overheid maar anticipeerden zelf. Dat is een 
typisch West-Vlaams trekje. Zelf het initiatief nemen. 
Toekomstgericht denken. Daar gaat het over.”

Aandachtspunten

Enkele belangrijke aandachtspunten voor de politiek 
- nationaal, gewestelijk en lokaal- zijn volgens Hans 
Boels de werkgelegenheid consolideren door ervoor te 
zorgen dat al wie met pensioen gaat wordt vervangen 
door nieuwe werknemers, verdere ontwikkeling van 
bedrijventerreinen en verbeteren van de mobiliteit in de 
regio.

Hans Boels: “ Belangrijk om weten is wel dat elk 
jaar in de regio 5000 meer mensen op pensioen 
gaan dan dat er werknemers bij komen. Tel hierbij 
nog extra tewerkstelling door de verwachte groei en 
dat betekent dat ruw geschat zo’n 77 000 vacatures 
in  West-Vlaanderen niet ingevuld raken tegen 2030. 
De overheid moet de weg echt vrij maken voor wie uit 
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C o v e r s t o r y

het buitenland bij ons wil komen werken. De integratie 
daarbij moet vlot verlopen. Wat betekent dat je niet 
de werknemers an sich werkgelegenheid aanbiedt 
maar dat je hun gezinnen hier kansen biedt om bij ons 
te verblijven, te wonen en hun kinderen in optimale 
omstandigheden op te voeden. Zo is er onder andere 
goede taalopleiding nodig.  Het gaat in elk geval niet 
alleen om de arbeiders op de werkvloer maar ook wie 
aan de hogeschool een opleiding wil volgen. Kortom: 
alle niveaus van onze maatschappij moeten hierbij 
betrokken worden. De bedrijven zelf zijn er in elk geval 
klaar voor. Zij hebben daarvoor de nodige scenario’s 
klaar liggen. Kunnen wij die vacatures voor onze 
bedrijven niet oplossen, dan hebben wij een ernstig 
probleem.”

De nood aan meer bedrijfsterreinen blijft ondanks 
de inspanningen die Waregem al heeft geleverd 
toch hoog. “Bestaande zones verder exploiteren of 
helemaal heroriënteren, ervoor zorgen dat bedrijven 
van bij ons niet uitwijken naar andere regio’s, ruimte 
creëren: het blijft actueel.”, zegt Hans Boels. “Het is 
niet echt een typisch Waregems probleem, ik weet 
het. Maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor geen 
aandacht moet blijven hebben. Er dreigt een verhuizing 
naar goedkopere regio’s, het buitenland zelfs. Om als 

bedrijf concurrentieel te blijven, heb je dan op dat vlak 
zeker medewerking van de overheden nodig.”

Ten slotte moet de mobiliteit binnen de Zuid-West-
Vlaamse regio verbeteren.

Hans Boels: “Daarvoor hebben wij politici uit eigen 
streek nodig die kunnen aankloppen in Brussel. Wij 
hebben een minister of een staatssecretaris nodig, die 
ervoor kan zorgen dat voldoende kredieten naar onze 
regio komen om die betere mobiliteit te realiseren. 
Een rechtstreekse vertegenwoordiger in de Federale en 
de Vlaamse regering is daarom heel belangrijk. Ook 
wat betreft virtuele mobiliteit mogen we de boot niet 
missen: Voor bedrijven wordt een goed functionerend  
5G-netwerk noodzakelijk. Onze politieke 
vertegenwoordigers in Brussel moeten  daarvoor op 
tafel durven kloppen, zodat onze bedrijvige regio op 
dat vlak niet achterop hinkt. Iemand van bij ons die 
de dossiers verdedigt en ervoor zorgt dat ze afgewerkt 
raken, dat is pure noodzaak. In het verlengde daarvan 
geldt dat voor Zuid-West-Vlaanderen en eigenlijk heel 
de provincie West-Vlaanderen.”

Dank je hans voor dit inspirerend gesprek.
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Bij ons
kan u ook  

terecht voor 
leasingfietsen!

De mogelijkheden zijn 
eindeloos: een eenmanszaak, 
managementvennootschap,  

KMO, VZW, vrij beroep, 
multinational, … én dat  

vanaf één fiets!

Ruime keuze direct leverbare fietsen. 
Persoonlijk advies op ieders maat. 

Alle service in eigen huis.

Vredestraat 3
8790 Waregem
056/32 53 41
www.gunthers.be



Jelle Waelkens (28j)-TRIGR. Media
Na een uitdagende master in de Chemie, behaalde Jelle ook 
nog een diploma Bedrijfseconomie. Daarna ging hij aan de 
slag als IT consultant bij Delaware. Tijdens zijn studies, of 
beter ‘tijdens zijn reizen’ ontdekte hij echter zijn passie: de 
wereld vastleggen door zijn videocamera. Wat begon als 
een ludieke aftermovie van een groepsreis groeide uit tot 
bijberoep. Onder het motto ‘we kunnen er eens van gaan 
eten’ startten Maxime (Arslijder, zaakvoerder Publi Tony, nvdr.) 
en Jelle samen TRIGR. Media op. In September 2021 nam hij 
de sprong tot fulltime videograaf en ondernemer.

Met TRIGR. Media richt Jelle z’n lens vooral op bedrijven. 
Zo zijn ze reeds een referentie in het landschap van 
rekruteringsvideo’s. Jelle en zijn team werken steeds een 
pakket uit op maat en budget van de klant, dit van script tot 
montage.

Meer weten?
https://trigr.be/ jelle@trigr.be

JONG UNIZO-Vers ondernemersbloed in de kijker

Jorn Vanneste (25)-ALO iPhonerepair
Opgegroeid met een passie voor fijne knutselwerken, 
van K’nex tot lego technics, had Jorn al van jongs af aan 
bijzondere aandacht voor hoe dingen ineen steken. Tijdens 
zijn studententijd in Leuven was het dan ook een kleine stap 
naar het uiteen halen en herstellen van smartphones voor 
familie en vrienden. Wat initieel startte als bijverdienste om de 
avondlijke activiteiten te vergoeden, werd al snel opgeschaald 
naar een franchise voor en door studenten in verschillende 
steden onder de naam ALO iPhonerepair.

Hierbij lag de focus steeds op betaalbare, snelle en 
kwaliteitsvolle herstellingen en dit zijn tot op vandaag de drie 
pijlers waarop ALO verder bouwt. Intussen zijn ze aanwezig 
in meer dan 10 steden over Vlaanderen en zetten ze ook in 
op leasing van mobiele toestellen en servicepakketten aan 
bedrijven. Met een uitgebreid arsenaal aan herstellingen aan 
merken, differentieren ze zich van andere hersteldiensten en 
bieden ze een professionele, maar toch persoonlijke aanpak.

Meer weten?
www.alo.be info@alo.be

Jong Unizo nodigt hun sponsors graag uit  
op de partneravond van 28 april. 

Persoonlijke invitaties worden nog verzorgd.
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In januari nodigden we onze leden uit voor een Markante 
Nieuwjaarswandeling. Voorzien van laarzen en warme 
kledij trokken we op pad en legden we een feeëriek en 
landelijk parcours af. Onderweg werden we verrast met 
een drankje en als afsluiting stond een foodtruck op ons 

Markant Waregem op stap

Een nieuw kernbestuur voor Unizo-Waregem

te wachten met een stevige hap. Het alternatief voor een 
traditioneel nieuwjaarsetentje werd erg gesmaakt.

In februari konden de creatievelingen  zich uitleven 
tijdens het haken van een  origineel broodmandje. De 
leesclub is opnieuw samen gekomen om het bekroonde 
boek  ‘De Kolibrie’ te bespreken.

Op vraag werd in  maart een cursus zelfverdediging 
georganiseerd.  Moeders en (schoon)dochters hadden 
een geanimeerde en interessante avond.

Kijkend naar wat nog moet komen springt vooral onze 
S.E.K.S. route in het oog. Meer willen we daar echter 
nog niet over verklappen, behalve dat dit voor de 
maand mei is! Corona heeft ons, zoals je kunt zien, niet 
stil gekregen!

Maandg 14 maart werd tijdens de algemene vergadering 
een nieuw kernbestuur verkozen. Dit bestuur zorgt 
voor de dagelijkse werking en stuurt de verschillende 
werkgroepen.

Van links naar rechts: Bruno Desmet-Carlier, Geert 
Vanderhaegen, Sabine Verkinderen, Frederic Windels, 
Steven Pauwels, Chantal Brouckaert en voorzitter Peter 
Van Luchene. 
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IEDEREENBOUWT
DÉ WAREGEMSE BOUWBEURS

Na twee jaar afwezigheid door het gekende virus komt de bouwbeurs terug naar zijn vertrouwde 
plek in Waregem expo.
Dit gaat door van vrijdag 9 september tot zondag 11 september 2022.

Na twee jaar is de goesting enorm groot!
Filip Glorieux en zijn team zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het belooft een schitterende 
editie te worden met randanimatie en natuurlijk de vele standhouders die hun producten 
voorstellen. 

Wat er dit jaar nieuw is, is dat de standhouders automatisch opgenomen worden op de website 
‘iedereenbouwt.be’. Het platform met info over het reilen en zeilen van bouwen en verbouwen. 
Maar waar ook de mogelijkheid bestaat om uitvoerig je zaak aan het grote publiek te tonen.

Een nieuw gezicht maar met veel ervaring.
Dit jaar is de beurscoördinator Eveline Voet, een dame die al heel wat evenementen op haar 
naam heeft staan. Zij wordt de contactpersoon en zal alles in goede banen leiden om er een 
megabeurs van te maken.

Heb je interesse om deel te nemen aan de beurs of wens je meer informatie dan kan je Eveline 
steeds contacteren via info@iedereenbouwt.be of op het nummer 0477/36 15 76 

Op zondag 26 juni trekken we terug de tenten op in de prachtige tuin van Park Casier voor het 
Unizo Zomerfeest. Na twee jaar uitstel beloven we jullie een absolute topeditie!!
We zorgen voor een dag met veel volk, toffe mensen, lekker eten en drinken.
Dé dag waarop Waregemse ondernemers, samen met familie, vrienden en kennissen gezellig 
komen genieten van gewoon samen zijn.
Ook voor de kindjes voorzien we terug een aangepaste formule.
Het thema en de randactiviteiten houden we nog even geheim maar ’t zal er knal op zitten.

Noteer dus alvast zondag 26 juni met stip in jullie agenda!!
Werkgroep Unizo Zomerfeest

Zomerfeest

t e r u g  v a n  w e g g e w e e s t
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n i e u w t j e s

Een terugblik op Liesbeth en 
vooruitblik op Joof

Liesbeth Deman

Liesbeth kwam bij de openstaande vacature om Rik 
Ghistelinck als secretaris op te volgen met de vraag bij 
mij of dit iets voor haar zou zijn ? En zie, Liesbeth werd 
aangesteld vanaf 2013 tot eind 2021.

Na haar studies logopedie startte Liesbeth haar eigen 
praktijk op en kwam zo in contact met Jong Unizo en de 
werking van Unizo in het algemeen.

De voorbije 9 jaar zijn voorbijgevlogen en werden als 
gevarieerd beschouwd. Het samenspel met mensen en 
het netwerken in het algemeen waren een verrijking 
voor haar persoonlijk leven.

Ze voelde zich ongelooflijk ondersteund door de vele 
werkgroepen, elk met hun eigen dynamiek, als waren 
het ondernemingen op zich.

Aangezien haar werk als freelancer en de combinatie 
met gezin niet langer mogelijk was, nemen we afscheid 
van Liesbeth als secretaris van Unizo.

Liesbeth blijft actief binnen Unizo en de redactie van 
W’ondernemen.

Liesbeth, dank u wel voor de prachtige samenwerking 
de voorbije jaren en vooral voor uw enthousiasme, 
positiviteit en lieve vriendschap !

We wensen je verder veel succes met de toekomst, 
zowel in je gezin als professioneel !

Joof Duthoy

Onze nieuwe secretaris Joof Duthoy is een goede 
bekende binnen Unizo en Waregem. Als zoon van 
Brigitte Casteur kwam Joof als kind in contact met het 
toenmalige cmbv en ncmv. Joof is ook pionier bij de 
opstart van de Jonge Ondernemers eind jaren tachtig 
van vorige eeuw. Zo werd zijn carrière binnen Unizo 
gelanceerd, eerst als bestuurslid, daarna als voorzitter 
van 2002 tot en met 2005. Nadien bleef Joof heel 
actief als bestuurslid binnen verschillende werkgroepen. 
Deze waren onder zijn voorzitterschap ontwikkeld en 
verder uitgewerkt en zijn nog altijd de fundamenten van 
de werking.

Professioneel was en is Joof nog altijd bestuurder van 
Grafisch Bureau Joof Duthoy.

Joof had nood aan een nieuwe uitdaging na jarenlang 
alleen in zijn bureau te werken en durfde de uitdaging 
aangaan om de nieuwe secretaris van Unizo Waregem 
te worden. Joof, van harte welkom en als kenner van de 
werking is de toekomst verzekerd! We wensen je veel 
succes !

Straf dat zoveel 
mensen met 
ongelooflijk 
enthousiasme zich 
inzetten voor Unizo 
met evenveel zorg als 
hun eigen zaak“
Liesbeth

Unizo is een stuk  
van mijn leven”
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Carl Dedeken, de nieuwe citycoach ad interim  
van stad Waregem

Carl is een enthousiaste prille vijftiger, opgegroeid aan de voet van 
de Vlaamse Ardennen in de gemeente Kruisem. 18 jaar gehuwd met 
Ellen. Samen hebben ze een fantastische dochter Xsana, die vorig 
jaar haar sweet 16 heeft gevierd. Het gezin werd vorig jaar nog 
eens uitgebreid met een trouwe, rotverwende labradoodle Xsanto. 

Carl’s hobby’s zijn lopen op de Finse piste, fietsen, zwemmen, 
koken en BBQ’en. In 1995 is hij afgestudeerd aan het 
Provinciaal Instituut Hoger Onderwijs te Gent met een diploma 
bedrijfsmanagement op zak.

Als zelfstandig ondernemer was hij lange tijd actief in de bank- 
en verzekeringswereld. Van 23 februari 2021 tot 26 februari 
2022 was hij centrumcoördinator in het vaccinatiecentrum 
Oudenaard e. Tussendoor heeft hij nog via een Centrum 
voor Afstandsonderwijs voor volwassenen een diploma 
Eventmanager met grote onderscheiding behaald.

In zijn gemeente Kruis em is hij gekend als ‘slecht geld’, zoals 
ze het ludiek wel eens zeggen. In het verenigingsleven is hij 
dan ook heel actief. Reeds 18 jaar is Carl secretaris van 
Unizo Kruisem waar hij steeds een luisterend oor heeft voor 
de handelaars en zich zo perfect kan inleven in de wereld van 
de ondernemers.

Carl is daarnaast intussen ook 22 jaar secretaris & 
vipcoördinator van ‘Danilith Nokere Koerse’ waarvan de 76ste 
editie op woensdag 16 maart 2022 was.
Ondernemen, organiseren, coördineren, plannen en 
oplossingen zoeken, … , het stroomt allemaal door zijn 
aderen. Vandaar zijn nieuwe professionele uitdaging als 
Citycoach ad interim. voor de stad Waregem.

Hij wil en zal de vele Waregemse handelaars en ondernemers 
bijstaan en voor hun noden en verzuchtingen een oplossing 
zoeken, om zo samen van de stad Waregem een bloeiende, 
bruisende winkelstad te maken.

w i n k e l e n  i n  w a r e g e m

Ook dit jaar gaat de  
Nacht van de Humor 

 door op zijn vertrouwde plek!

Waregem expo 

Vrijdag 26 augustus

Meer info volgt

info@unizowaregem.be
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“

Winkelen in Waregem organiseert, in 
samenwerking met stad Waregem en 
WAGSO, evenementen in het stadscentrum 
tijdens de koopweekends het ganse jaar 
door.

Wintersolden (09/01), lenteshopping (12-13/03), 
Mama VIP dag (7/05), zomershopping (17-19/06), 
start zomersolden (03/07), heropening Pand (19-
21/08), jaarmarkt Waregem Koerse Feesten (29/08), 
Herfstshopping (30/09-02/10), Wintershopping (10-
11/12 en 17-18/12) zijn jullie allen reeds gekend.

Koopzondagen zijn bijzonder belangrijk zodat de handelaars 
kunnen uitpakken met acties en kortingen. Stad Waregem 
en WAGSO zetten hier dan mee hun schouders onder door 
vele activiteiten te organiseren en te helpen financieren. 
Teamwork is hierbij essentieel.
  
Stad Waregem en WAGSO investeren in een mooi en 
aantrekkelijk winkelcentrum “Het Pand” en zijn omgeving, 
dat in augustus officieel geopend zal worden. Dit zal sowieso 
een positief effect creëren op de aanpalende winkelstraten.

Wij willen een aantrekkelijke omgeving creëren voor 
onze bezoekers. Winkelen in Waregem investeert in het 
organiseren van vele activiteiten tijdens de koopzondagen 
om aan alles een leuke beleving te geven.
Wij rekenen dan ook op de bereidwillige financiële bijdrage 
van onze handelaars en horeca uitbaters om ons in de 
toekomst nog sterker te kunnen profileren als een actieve, 
bruisende winkelstad.

Samen staan we sterk om Waregem Winkelstad opnieuw te 
laten bruisen!

Laat mij jullie 
aanspreekpunt worden 
voor al jullie opmerkingen, 
bekommernissen,  nieuwe 
ideeën om zo een betere 
toekomst op te bouwen.”
Carl Dedeken

Zelf sta ik, als Citycoach voor jullie klaar.  Met mijn 
jarenlange ervaring bij Unizo, kan ik mij perfect inleven in de 
wereld van de zelfstandigen.

Met die spirit begin ik aan deze nieuwe professionele 
uitdaging om de job als Citycoach in stad Waregem tot een 
succes te brengen. En dat succes is alleen maar mogelijk 
als ik, samen met de collega’s van WAGSO en de stad, u 
kan steunen als ondernemers en we meer bezoekers dan 
ooit in Waregem kunnen laten genieten van onze prachtige 
winkelstad!
Ik sta alvast tot uw dienst en hoop op een vruchtbare, 
plezante en ondernemende samenwerking!  
Alleen samen kunnen we winkelstad Waregem doen groeien.

Werkgroep Winkelen in Waregem

 Datum  Actie
1. 09-01-2022 Solden
2. 13-03-2022 Waregem in de kijker
3. 19-06-2022 Pandjes en Batjes 
4. 03-07-2022 Zomersolden
5. 22-08-2022 Heropening Pand
6. 28-08-2022 WKF
7. 04-09-2022 Beveren-Leie Kermis
8. 11-09-2022 Desselgem Kermis

 Datum  Actie 
9. 02-10-2022 Herfstshopping
10. 06-11-2022 Sint-Eloois-Vijve
11. 20-11-2022 Sinterklaas (SEV)
12. 27-11-2022 Sinterklaas (SEV)
13. 04-12-2022 Sinterklaas/Koopzondag
14. 11-12-2022 Koopzondag
15. 18-12-2022 Koopzondag

Afwijkingen
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Vliegenraam.be
Eikenlaan 88a, Waregem, 056/60 44 62

De zaak van Kris Deman is verhuisd in januari 2022 naar de 
bedrijvensite Bilkhage. Vliegenraam.be bestaat al sinds 2005. 
Ze maken geen ramen of deuren maar enkel vliegenramen 
voor particulieren, aannemers en schrijnwerkers.
Meer info op  www.vliegenraam.be

Schilderwerken CVA
Plasstraat 2, Waregem, 0484/77 89 82

Sedert 1 januari is Waregem een nieuwe schilder rijk. De jonge 
Cedric Van Assche deed heel wat ervaring op in de branche. Bij 
hem kan je terecht voor binnen en buitenhuis schilderwerken, 
afwerking van Gyproc en decoratieve technieken. 
Meer informatie vind je op zijn Instagram pagina: 
schilderwerken_cva

Jagro Eikenlaan 86a
Waregem, 056/60 686 8

Ook Jagro verhuisde in januari 2022 naar bedrijvensite 
Bilkhage. Thibaut en Guillaume Mulliez zijn de zaakvoerders. 
Jagro bestaat al 30 jaar. Vier jaar geleden namen Thibaut en 
Guillaume de zaak over. Jagro staat voor parket, laminaat, 
vinyl, buiten gevelbekleding, houten terrassen, kortom alles 
wat met hout te maken heeft. 
www.jagro.be

Barbière
Eikenlaan 86g, Waregem, tel: 0476/75 63 94

Op 1 februari startte Stéphanie Vanrenterghem met haar 
eigen kapperszaak in het bedrijvenpark Bilkhage. Het is een 
kapsalon voor heren en kinderen (jongens en meisjes) tot 12 
jaar. Baardbehandeling, scheerbehandeling en knippen. Meer 
info op Facebook en Instagram: babiere_waregem. Boeken 
kan telefonisch maar ook online.
barbiere.options.net

Dirk Van Overwalle op zoek naar  
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken
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Boucherie De Roo
Remi Vanmeerhaeghestraat 1, Waregem, 0474/23 74 24

Anthony De Roo en Sarah De Boever zijn de nieuwe uitbaters 
van de beenhouwerij langs de Deerlijkseweg in Nieuwenhove.  
Boucherie De Roo biedt kwalitatief vers vlees aan, maar ook 
huisgemaakte charcuterie, huisgemaakte traiteurgerechten, 
kazen uit diverse streken, groenten en fruit.
Over al dit lekkers vind je nog meer op hun Facebookpagina:
boucherie_deroo of op hun Instagrampagina:  boucheriederoo

Val Pottery
Stormestraat 142, Waregem, 0474/23 74 24

Val Pottery is op zich geen winkel. Val Pottery werkt voor 
professionals (B2B). Particulieren zijn wel altijd welkom op 
de webshop of op afspraak in de showroom. Ze verkopen 
enerzijds de vaste collectie aan interieur- en bloemenwinkels, 
werken op maat voor horeca en doen heel wat private label. 
Ook corporate gifts (eindejaarsgeschenken, tassen met logo 
op, ...).  Alles is puur handwerk en dus uniek. Geen enkel stuk 
is hetzelfde. 
www.valpottery.be

Decocars Waregem
Deerlijkseweg 57, Waregem, 056/60 21 71

Stefaan De Cock en Kelly Dendauw hebben de zaak 
overgenomen van Garage Vandenbroucke. De vroegere 
zaakvoerders Frank en Peter Vandenbroucke gaan met 
pensioen. De nieuwe naam Decocars staat voor het merk 
Mazda, met heel wat nieuwe modellen in de showroom. Er 
is ook een divers aanbod van recente tweedehandswagens. 
Meer info op www.decocarswaregem.be of Facebook 
decocars Waregem..

Ananoë
Stationsstraat 11, Waregem, 0473/52 32 86

In januari 2022 kwam er een nieuwe modewinkel bij in het 
centrum van Waregem.
Ananoë is een winkel met kledij voor vrouwen. Amber De 
Keyser is de zaakvoerder. Er bestaat reeds een webshop en nu 
is er een winkel bij. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen 
hobby die een succesverhaal is geworden, onder andere 
dankzij de samenwerking met Annelien Coorevits (ex miss 
België).  In Ananoë vind je dameskledij en accesoires. Meer 
info op Facebook en op Instagram: ananoeshop of www.
ananoe.be
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Bvba DE-Finance
Ann Demeulemeester-Delesie
Meersstraat 36, 8790 Waregem
056/60.89.12
ing.be

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

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

VANDERHAEGEN
D R U K K E R I J
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RVB
RRVVBB  CCOONNSSUULLTT
VERZEKERINGEN 
FINANCIEEL ADVIES
KREDIETEN

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

WWWWWW..RRVVBBCCOONNSSUULLTT..BBEE
FSMA 48124

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

ZUIDERLAAN 9 - 8790 WAREGEM
RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705.959.565

Geschenken, juwelen,  
keuken- en tafelartikelen

waar je mee kan uitpakken

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

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



WARMTEPOMPEN / VENTILATIE
VERWARMING / SANITAIR

DEERLIJK
T 056 613 113

Wij zorgen voor een energiezuinig totaalconcept!
NAESSENS-HVAC

STERK IN DIGITAAL DRUKWERK

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

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

BORDURING
TEXTIELBEDRUKKKING

kwalitatief, stijlvol, duurzaamkwalitatief, stijlvol, duurzaam

 www.vanluchene-hair-beauty .be.


