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Waregemse bedrijven  
vallen in de prijzen



9 tot 11 september ‘22

Vrijdag  
9 september ‘22
12u tot 20u

Zaterdag  
10 september ‘22
13u tot 19u

Zondag  
11 september ‘22
10u tot 19u

Woordje  
van de  
voorzitter

Ondernemers kregen in 2021 te maken met hoge gasprijzen, forse 
inflatie en prijsstijgingen doordat grondstoffen schaars waren. In 
2022 houden deze financiële obstakels naar verwachting aan. 
Afhankelijk van je situatie dwingen die obstakels jou als ondernemer 
tot onaantrekkelijke keuzes, zoals het verhogen van je prijs. Maar 
dit is niet voor iedere ondernemer de beste: als je in een niche zit, is 
het vaak iets eenvoudiger om je prijzen te verhogen dan wanneer je 
veel concurrentie hebt. Besparen op je gas-en elektriciteitsverbruik, 
je personeelskost onder controle houden, logistieke problemen 
aanpakken, de wijzigende regelgeving, … méér dan ooit dient de 
ondernemer de cijfertjes te beheren om zijn onderneming en zijn 
werknemers te beschermen. Mentaal is dit zeer zwaar en begint dit, 
inclusief ook door de pandemieperiode, door te wegen. Mogen 
we aandacht vragen voor de mentale impact op onze 
ondernemers?? We doen dit voor onze werknemers via allerlei 
regels, dus zou ik het logisch vinden dat er ook aandacht besteed 
wordt aan die onderschatte problematiek rond mentaal welzijn aan 
zij die én verantwoordelijkheid nemen én werkgelegenheid creëren! 
Praten helpt en dat hebben we gedaan: op ons Zomerfeest @ 
Park Casier. Onbezonnen praten met collega-ondernemers in een 
rustgevende setting, met een lekker hapje en drankje. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar op ons volgend event: De Nacht van de 
Humor @ Expo Waregem op 26/08/2022: lachen is gezond voor 
lichaam en geest. Inschrijven kan via info@unizowaregem.be. Ik kijk 
er alvast naar uit jullie daar te ontmoeten.
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Noteer in uw agenda
Beach volley 

Damesvolly Jeugdcentrum 1-3 juli

Zomersolden 
Winkelen in Waregem Waregem 3 juli   

After Work 
Jong Unizo B-Inside 7 juli

Waregem Koerse feesten 
Stad Waregem 26 augustus tot 1 september

Nacht van de Humor
Unizo Waregem Waregem expo 26 augustus  

Iedereenbouwt 
Unizo-Waregem Waregem expo 9-11 september

Casino Night 
Unizo Desselgem Vanbrabant / Litubel 8 oktober
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C o v e r s t o r y

BEVEREN-LEIE - Voor het tweede jaar op rij mag de Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie zich de Great Place to 
Work noemen. Het is een onderscheiding die de organisatie Great Place to Work Belgium in samenwerking met 
de Vlerick Business School uitreikt aan een bedrijf dat de beste interne bevragingsresultaten behaalt op basis 
van een vragenlijst van zestig items, verdeeld over vijf domeinen. Alle vragen peilen naar tevredenheid, sfeer, 
beleving, omkadering en alles wat belangrijk is om een ideale werkvloer te creëren waarbij iedereen zich elke 
werkdag van de week voor honderd procent inzet. De Beverse bouwgroep – een heel belangrijke speler in de 
sector – haalde een score van 96 procent.  Dat is  een fantastisch resultaat.

HR Manager Isabelle Bouckaert is bijzonder tevreden.
“Van de 97 medewerkers en arbeiders zijn er 85 die de 
lijst hebben ingevuld, da’s zeker een succes te noemen. 
Het was een enquête die in januari van dit jaar over 
een periode van twee weken werd afgenomen. Je kon 
zelf kiezen of je daar al dan niet wou aan deelnemen. 
De waarden die in de bevraging aan bod kwamen en 
die Groep Huyzentruyt hoog in het vaandel draagt 
waren: eerlijkheid, kameraadschap, trots, respect 
en geloofwaardigheid. Alles samen kon elk van de 
deelnemers op die manier een beeld geven van hoe hij 
of zij zich bij manier van spreken ‘goed in zijn vel voelt’ 
op de werkvloer en/of in de werkomgeving. Een halve 
maand later hadden wij al het resultaat na verwerking 
van de antwoorden. Dat was ronduit schitterend en 
voor iedereen van GH in elk geval meer dan een 
flinke opsteker. Maar daar stopt het voor ons niet. Wij 
blijven continue werken aan verbeteringen en nieuwe 
initiatieven die voor ieder van ons van belang zijn.”
Een van die initiatieven die al dateert uit 2020 is 
de oprichting van de groep Ambassadeurs binnen 
het bedrijf. Het gaat over een groep van kader, 
medewerkers en werknemers die alle afdelingen van 
GH vertegenwoordigen. Zij komen elke twee maanden 
bijeen. Tijdens die vergaderingen worden ideeën en tips 
voorgesteld, problemen en bezorgdheden genoteerd, 
vragen van de werkomgeving en de werkvloer.
Isabelle Bouckaert:  “Daarmee gaan wij dan aan de slag 
en concretiseren wat werd voorgelegd en behandeld. 
Zelf ben ik coördinator van de Ambassadeurs.  Het is 
intussen eigen aan onze bedrijfscultuur waarbij heldere 
communicatie toch één van de belangrijke pijlers is. Op 

die manier geven wij vorm aan onze nieuwe manier van 
werken.”
Een heel recent voorbeeld van een item dat aan bod 
kwam en illustreert dat GH direct op de bal speelt was 
de vraag of als gevolg van de hoog oplopende kosten 
voor brandstof (benzine, diesel)  een bepaalde oplossing 
en/of tussenkomst mogelijk is voor de medewerkers die 
met hun eigen voertuig naar de Wagenaarstraat komen. 
Een heel acuut probleem in elk geval. Daar is het bedrijf 
momenteel mee bezig.
Ander voorbeeld is hoe het intranet van GP nog vlugger 
kan inspelen op de actualiteit en elke belangrijke 
berichtgeving toegankelijk maakt voor iedereen van het 
bedrijf. “Hoe kunnen wij dat nog verbeteren zodat wij 
geen enkel voor ons belangrijk bericht missen”, zegt 
Isabelle Bouckaert. “Dat is onder andere belangrijk 
voor wie soms van thuis uit werkt en elke dag of zelfs op 
verschillende tijdstippen van de dag naar de homepage 
surft. Dat is belangrijk om op de hoogte te blijven. 
En het is tegelijk een mooi voorbeeld van wat directe 
communicatie is. Daarnaast verschijnt twee keer per 
jaar onze “Ghazette’; met ‘gh’ want die verwijst naar 
GH, Groep Huyzentruyt.”
Ten slotte zijn er  de verschillende activiteiten, 
evenementen en meetings die in de loop van een jaar 
op de kalender staan. Zoiets versterkt de groepsgeest, 
zorgt voor een aangename (werk)sfeer en verstevigt 
de motivatie. Dat alles – inclusief werkvergaderingen, 
directe communicatie, ontspannende werkomgeving, 
vlot bereikbare directie en ceo’s – verklaart waarom 
Group Huyzentruyt inderdaad een Great Place to Work 
is en waarom het deze onderscheiding zowel in 2021 
als 2022 heeft behaald.

Waregemse bedrijven vallen in de prijzen

Groep Huyzentruyt: Tweede jaar op rij Great Place to Work

Twee Waregemse bedrijven met bijzonder ruime naambekendheid kregen recent elk een 
belangrijke onderscheiding die meteen benadrukt hoe goed ze bezig zijn en waarom 
ze in hun bedrijfssector top zijn: Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie en Renson uit 
Waregem. Beide hoeven zeker geen introductie meer. Wel valt het op dat ze zeker in de 
populaire dagbladen veel te weinig aandacht krijgen wanneer ze met nieuwigheden 
uitpakken, een of andere award binnenhalen of een flink aantal nog niet ingevulde 
vacatures hebben. W’Ondernemen vult nu die leemte aan. Zowel Groep Huyzentruyt 
als Renson verdienen het om blijvend aandacht aan ze te besteden. Zij geven aan 
het Waregems bedrijfsimago – net als diverse andere bedrijven overigens – een extra 
dimensie.
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“Zelfs met tien procent van de 
medewerkers op R&D hebben we 
nog te weinig capaciteit om onze 
ideeën uit te werken. Elke innovatie 
is een meerwaarde voor de markt” 
Paul Renson, CEO Renson

C o v e r s t o r y

Brussel, 8/2/22 – Op de officiële uitreiking van 
de Henry van de Velde Awards in Bozar, ontving 
Renson de ‘Company Award’ uit handen van 
Vlaams Minister Hilde Crevits. Volgens de jury 
dankt de Waregemse trendsetter in ventilatie, 
zonwering en outdoor living die erkenning 
aan z’n nooit aflatende drang naar innovatie 
en de kunst om design functioneel in te zetten 
voor gezond en comfortabel wonen, leven en 
werken. 

Twintig jaar geleden bedacht CEO Paul Renson de 
baseline ‘Creating Healthy Spaces’. Concreet vertaald 
in drie pijlers – zonwering, ventilatie en outdoor living 
– bleek het een visionaire filosofie die van Renson een 
wereldspeler maakt. Onder Paul Renson evolueerde het 
familiebedrijf naar een kennisbedrijf, waar zo’n 110 van 
de 1200 medewerkers op de R&D afdeling werken.

Renson wint Henry van de Velde Company Award ‘22

geïntegreerd in het interieur, de gevel of de tuin: van 
raamventilatieroosters, over minimalistische zonwering, 
binnendeurlijsten en scharnieren tot buitenleefruimtes. 
“Design tilt met andere woorden een puur functioneel 
product naar een hoger niveau, waardoor het visueel 
rustiger oogt. Dat we deze award winnen, is voor mij 
dan ook het bewijs dat de ingeslagen weg de juiste is,” 
alsnog Paul Renson.

“Renson is de laatste jaren geëvolueerd naar een 
kennisbedrijf dat uitpakt met totaalconcepten die onder 
andere garant staan voor een gezond binnenklimaat, 
vandaag een heel relevant onderwerp,” oordeelde de 
jury. “Innovatie staat centraal, Renson werkt ook samen 
met externe designbureaus en architecten en doet 
beroep op de expertise van andere vooraanstaande 
Vlaamse bedrijven. Dit resulteert niet enkel in mooi 
maar ook slim design waar wereldwijd succes mee 
geoogst wordt.” 

Over de award:

De Henry van de Velde Awards worden jaarlijks 
door Flanders DC uitgereikt en betekenen al sinds 
1994 een vaste waarde in het designlandschap. 
De Henry van de Velde (Gold) Company Award 
is een designprijs voor bedrijven die designers 
en vormgeving strategisch inzetten. Hiermee 
wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot 
design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate 
van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en 
innovatie. Deze award wordt voorgedragen door 
de leden van de jury, er kan niet voor ingeschreven 
worden.

Vandaag voert Renson uit naar 83 landen en heeft 
het bedrijf wereldwijd medewerkers aan de slag. 
Het merendeel van de producten wordt volledig in 
België gemaakt. Design wordt er structureel ingezet 
om technieken onzichtbaar in te werken, perfect 
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€30,-

Arabian
Night

7 JULI 2022
VANAF 17U

Unizo Waregem op verrassingsreis
1 mei

M a r k a n t

De Markante “S.E.K.S.Route” mag terecht  
zeer geslaagd worden genoemd.  

Bij ons letterwoord stond de “S“ 
voor  sexy,  met Charlotte Blin en 
haar Upper at home presentatie 
werd dit passend ingevuld. 

De  exotische “E” werd door 
Pascale Vandewalle met een 
unieke fotoreportage prachtig 
weergegeven.

De “K” stond voor kokkerellen. 
Met Markant samenkomen 
lukt niet zonder een passend 
drankje en hapje.  Restaurant 
Big Buddha was een uitstekende 
keuze. 

De 2de “S” werd vertaald naar 
speels, sport en salsa.  In een half 
uurtje werden we door Lorenzo 
en zijn danspartner ingewijd in 
deze sensuele danspasjes.

Het gastvrij onthaal in de Melon bar zette meteen de 
juiste sfeer voor deze sensuele, exotische en sexy avond.

Bij Markant kan je ook terecht voor een wekelijks uurtje 
sporten, of kan je van gedachten wisselen bij ons 
leesclubje, een interessante voordracht of een gezellige 
avondwandeling met partner en nog zoveel meer…

Wie graag bij ons aansluit en nog vragen heeft, kan 
steeds terecht bij een van onze bestuursleden of stuur 
een mail naar  markantwaregem@gmail.com
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Vrijdag 01/07 vanaf 17:00
Bedrijventornooi “De Devagro Cup”

info & inschrijven: yves@damesvolleywaregem.be

Zaterdag 02/07
Jeugd Beachvolley-tornooi West-Vlaams Kampioenschap

Zondag 03/07
Ama Beachvolley West-Vlaams Kampioenschap

Zaterdag 09/07 en Zondag 10/07
Belgian Beachvolley Championship

kwart, halve finales en finales@grasplein Jeugdcentrum
Zuiderlaan 45, Waregem

k u n s t  i n  W a r e g e M

Denis De Gloire:  
20 jaar kleursymfonieën op doek 

Denis De Gloire, ook wel de Vlaamse Jackson Pollock 
genoemd, is nu al twintig jaar de componist van zijn 
kleursymfonieën op doek die dankzij een perfect 
uitgevoerde drippingtechniek en een mix van de juiste 
kleurenlijnen een heel ruim publiek aanspreken, in 
zowel binnen- als buitenland. Het begon allemaal op de 
verdieping van zijn De Niets Kaffee in de Stormestraat 
en ook bij hem thuis waar hij de eerste schilderijen 
realiseerde. Meteen een voltreffer, zo bleek. De 
belangstelling was er van meet af aan en de interesse 
groeide. In zoverre zelfs dat het na enkele jaren uitkijken 
was naar een andere ruimte, ook al omdat Denis wou 
stoppen met zijn bruine kroeg waar hij tot in de vroege 
uurtjes treffende muziekjes draaide en heel deftige 
biertjes serveerde. De ideale plek vond hij wat verder in 
de Stormestraat in een ander, door hem ingericht pand 
waar hij nu letterlijk dag en nacht in de weer is met verf 
en doek.

Denis De Gloire: “De juiste kleuren kiezen: dat zat altijd 
al in mij. En schilderen ook. Ik heb er uiteindelijk mijn 
beroep van gemaakt. Pollock? Die bewonderde ik al 
van in het begin, van de eerste keer dat ik werk van 
hem zag. Ik maakte mij zijn dripping techniek eigen. 
Dat lukte wonderwel. En kijk, zoveel jaren later kan ik 
een uitgebreide portfolio voorleggen van eigen werk. 
En ik ben op verschillende locaties vertegenwoordigd 
door galerieën. In Parijs op de Place des Vosges, bij 
ons in Sint-Idesbald/Koksijde, tijdens het seizoen in 
Oostende, ook aan de jachthaven in Nieuwpoort en nu 

ook in Brasschaat. Op die manier kan ik mijn passie 
voor schilderen met de mensen delen. Maar ik moet 
er wel keihard voor werken. Elke dag ben ik bezig in 
mijn atelier. De vraag naar werken is bijzonder groot. 
Zowel in de privé, als  bij de openbare besturen en bij 
bedrijven en bedrijfsleiders.”

Straks verschijnt er over zijn werk een kunstboek dat hij 
in eigen beheer uitgeeft. Het zal een staalkaart zijn van 
zijn kunnen en een overzicht brengen van de voorbije 
twintig jaar. ‘Ik ben heel tevreden met wat ik doe. En wil 
nog vele jaren doorgaan.’, rondt Denis De Gloire af.
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Ben je van plan te bouwen of te verbouwen dan is Iedereenbouwt 
de ideale plaats om alles te weten te komen over de nieuwe 
mogelijkheden, prijzen, totaalproject of renovatie, interieur, 
verwarming, verlichting, info in verband met subsidies, tuin, 
financies, energiebesparing, genieten, …

Een 80-tal standhouders uit diverse sectoren staan je met raad en 
daad bij om je vragen te beantwoorden.

Dus start nooit je bouwproject zonder eerst langs te gaan op 
‘Iedereenbouwt’ van 9 tot 11 september in Waregem expo. 

Tot dan!

Iedereenbouwt is de vroegere (Ver)bouwbeurs en komt na 2 
jaar terug naar zijn vertrouwde stek in Waregem expo. Dit na 
afwezigheid door het gekende virus.

Wens je deel te nemen als 
standhouder?
Wens je je bedrijf in de picture te zetten 
voor de potentiële bouwer?
Dan hebben we interessante fomules. 
Je kiest zelf je aantal vierkante meters in overleg 
met Eveline of je kiest voor een all-in stand van 
3x4m (alles erop en eraan).
Neem contact op met Eveline:  
0477 36 15 76 of info@iedereenbouwt.be.

9 tot 11 september ‘22

Vrijdag  
9 september ‘22
12u tot 20u

Zaterdag  
10 september ‘22
13u tot 19u

Zondag  
11 september ‘22
10u tot 19u

Er zijn nog enkele partner-tafels met  
VIP-arrangement voor 16 personen aan  
1250€ excl btw

Voor meer informatie  
info@unizowaregem.be of 0475 4465 33 

n i e t  t e  M i s s e n

Na een uitstapje langs de Elindus arena keren we terug 
naar onze vertrouwde stek in Waregem expo. Het team 
van UNIZO Waregem werkt met volle kracht vooruit 
aan een prachtige Nacht van de Humor om de 
Waregem Koersefeesten in te zetten met een zeer mooi 
programma: Jeron Dewulf, Jan Bart Demeulenaere, 
Dries De Craemer, Jan Linssens, Joost Van Hyfte 
en Steven Mahieu.

Ook dit jaar werken we met voorgereserveerde tafels: 

Tafel “De Waregemse Leute” – 550€, ex btw

• Voor 10 personen
• Bij aankomst fingerfood aan tafel
• 3 flessen wijn naar keuze (rood/wit/rosé)
• Mand met fijne broodjes tijdens de pauze

Losse tickets zijn terug verkrijgbaar aan 25 euro
in de Standaard Boekhandel, Stationsstraat 2, 
8790 Waregem vanaf begin juli.

26 augustus
de vrijdag van Waregem Koerse
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Twee jaar geleden, in volle pandemie, 
zette Delen Private Bank voet aan wal in 
Waregem met de oprichting van het kantoor 
in het Waregemse Business Park. Eind april 
verhuisden ze naar Waterfront.

“Met onze verhuis willen we onze groei bestendigen 
en onze typische familiale Delen-touch implementeren 
met een decor waar de klant zich thuis voelt. Dat is de 
basis voor elk vertrouwelijk gesprek”, vertelt kantoor- 
verantwoordelijke Christophe De Wilde.

Bank Delen, met 14 kantoren in België en een 400tal 
medewerkers, bestaat 85 jaar en is nog steeds een 
familiebedrijf met een horizontale organisatiestructuur.  
De twee kerntaken van Delen Private Bank zijn 
discretionair vermogensbeheer en vermogensplanning.

“Met discretionair vermogensbeheer legt de klant het 
beheer van zijn vermogen in de handen van experten 
die de financiële en economische actualiteit van nabij 
opvolgen. Met vermogensplanning of successieplanning 
bereidt de klant zich voor op een duurzame en degelijke 
financiële toekomst voor zichzelf en die van volgende 
generaties. Voor zeer specifieke vragen kunnen de 
klanten beroep doen op ons gespecialiseerde team 
juristen”, verduidelijkt Christophe De Wilde.

“Delen Private Bank staat voor vijf kernwaarden: duur-
zaam, behoedzaam, persoonlijk, familiaal en efficiënt.  
Deze waarden bepalen wie we zijn, wat we doen en hoe 
we het doen.
Onze missie is fundamenteel duurzaam van aard: het 
vermogen van onze klanten beschermen over de gene-
raties heen en gemoedsrust creëren op lange termijn.”

Delen Private Bank en haar fondsenbeheerder Cadelam 
hanteren de beleggingsfilosofie van het gezond 
verstand: weldoordacht investeren en alert reageren op 
kansen die zich op lange termijn aanbieden. Dat vraagt 
een fundamentele analyse van bedrijven, sectoren en 
economieën. Daar leggen ze al sinds enkele jaren een 
extra dimensie bovenop: verantwoord investeren.

Naast het cruciale persoonlijk contact is Delen Private 
Bank als moderne en efficiënte bank ook altijd en overal 
bereikbaar voor haar klanten via de Delen app en Delen 
OnLine.  De klant beslist uiteraard zelf of hij al dan niet 
gebruik maakt van deze tools voor het administratieve 
beheer van zijn bankzaken en voor het overzicht, de 
analyse en de planning van zijn totale vermogen.

“Als het voor de klant moeilijk is om naar kantoor te 
komen, organiseren we een videogesprek en er zijn ook 
vaak online informatiesessies te volgen. De combina-
tie van persoonlijk contact en digitale efficiëntie vormt 
de kern van onze eigentijdse dichtbij-de-klant dienst- 
verlening.”

“Het team van kantoor Waregem Delen Private Bank 
bestaat uit 6 enthousiaste relatiebeheerders en juristen.  
Onze ambitie is om een proactieve vertrouwenspersoon 
te zijn voor onze klanten in de verschillende fases van 
hun leven en voor hun vennootschap.  We streven naar 
duurzame en persoonlijke relaties waar vertrouwen 
centraal staat”, besluit Christophe De Wilde.

Wilt u Delen Private Bank nog beter leren kennen?  
Neem contact met het kantoor van Waregem 
via 056/24 20 50 voor een vrijblijvend gesprek.

Bank Delen verhuisd naar Waterfront 

r e p o r t a g e
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LEADING MACHINES. 
ULTIMATE SERVICE.

Gespecialiseerd in  
verkoop, levering,  
installatie en onderhoud  
van alle klassieke tot  
CNC-gestuurde machines 
en totaalprojecten.
 
Focus op  
kwaliteit, duurzaamheid,  
machines van topmerken, 
ervaring en knowhow,  
een doorgedreven en  
uitgebreide service.

Oplossing op maat Totaalinstallatie Opleiding op maat

Serviceteam

In-house software Eigen plaatsingsdienst

Correct advies Eigen testlaboAlle info online Grote voorraad machines

Henri Lebbestraat 150 | B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 | B-2200 HERENTALS

Route de Wasseiges 296 | B-5022 NAMUR

Herentals Namur

Waregem

info@rogiers.be | www.rogiers.be | T +32 56 60 13 45

101010



Waregempunten

Daarbovenop spaar je ook nog eens Waregempunten. 
Met die punten neem je op regelmatige basis deel aan 
een wedstrijd/tombola met mooie prijzen. De eerste 
tombola vindt al plaats op 30 juni, vroege gebruikers 
hebben dus een voorsprong.

Digitaal broertje voor de Waregembon

Nog een nieuwigheid is de digitale Waregembon. 
Die kan je enkel via de Waregem-app aankopen en 
schenken. Een grote troef is dat je er ook mee kan 
betalen bij een deelnemende handelaar. De digitale 
Waregembon komt bovenop de vertrouwde papieren 
cadeaubon, die gewoon blijft bestaan.

Actuele info gebaseerd op jouw locatie

Met de Waregem-app krijg je bovendien de meest 
actuele updates over wat leeft in Waregem. Je kan 
via het tabblad ‘ontdek’ in één oogopslag zien welke 
evenementen er op de planning staan en van welke 
acties je kan profiteren bij de handelaars in jouw 
omgeving.

De Waregem-APP  is er
Heb jij de gloednieuwe Waregem-app al? In 
de appwinkels van Google en Apple kan je 
de nieuwe app vanaf nu gratis downloaden. 
Daarmee heb je onder andere een digitale 
klantenkaart op zak en kan je Waregempun-
ten sparen. Maar je kan nog véél meer!

Download de app hier:

ANDROID APPLE

De Waregem-app is helemaal gratis en bijzonder 
gebruiksvriendelijk voor zowel klanten als handelaars. 
Met de app heb je als klant op elk moment een digitale 
klantenkaart op zak. Je spaart immers punten bij elke 
aankoop. Zo kan je genieten van promoacties bij de 
handelaar in kwestie.

Nacht van de Waregemse ondernemer
19 maart - Rogiers

W a r e g e M - a p p
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Cozy Home
Lindestraat 57, Waregem, tel: 0491/64 16 91

Kenny Danckaert is de nieuwe schilderszaak in bedrijvenpark Bilk-
hage. Bij hem kan je terecht voor binnen- en buiten schilderwer-
ken en voor decoratieve technieken. Met 3 personeelsleden en 
onderaannemers doet hij zowel grote als kleine projecten. Voor 
het einde van het jaar komt er in de Lindestraat ook een nieuwe 
showroom voor particulieren en professionelen. Het wordt een 
soort van belevingsruimte van schilder- en decoratietechnieken. 
Meer info binnenkort op …  www.cozyhome.be
 

Estee Coating Solutions
Eugene Bekaertlaan 18, Waregem, tel: 09/388 54 10

Waar voorheen Goethals metaalconstructie en Poedr zaten, is 
nu het bedrijf gevestigd dat de poederinstallatie installeerde bij 
Poedr. Estee bestaat al meer dan 30 jaar en zij zijn gespecialiseerd 
in poederlakinstallaties van a tot z. Hun grootste klanten zijn 
Renson, Case New Holland, Stow, Duco, Trafiroad, maar ook 
kleinere bedrijven die een lakinstallatie willen plaatsen. Estee is 
vooral actief in België en Frankrijk, maar stillaan beginnen ze ook 
de markt in Nederland en Duitsland te veroveren. Uitgebreide 
informatie vind je op: www.estee-cs.com

Waregems Posterijtje
Gentseweg 709, Sint-Eloois-Vijve, tel: 0486/25 73 98 

Het Waregems Posterijtje is een nieuwe frituur – eethuis op de 
hoek van de Gentseweg met de Posterijstraat in Sint-Eloois-Vijve. 
Het is een echt familiebedrijf. Moeder Nathalie, Vader Davy en de 
2 zussen Jana en Jade runnen de zaak. Nathalie en Jana hebben 
reeds enkele jaren ervaring in grote frituren, maar allen hebben 
ze een opleiding van Friturist gevolgd, “zo weten we goed waar 
we mee bezig zijn”,  aldus Jana. Heel toevallig kwamen ze op 
het pand. Ze wilden er een horecazaak van maken en het werd 
dus een frituur-eethuis. Bijna alles bij het Waregems Posterijtje is 
huisgemaakt. Bovendien hebben ze ook een vegetarisch aanbod, 
hun specialiteit is American Smash Burgers. 
Benieuwd? www.waregemsposterijtje.be
 

Wokbar Waregem
Koekoekstraat 19, St-Eloois-vijve, tel: 0468/07 67 15

Halverwege de Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve zit er een 
nieuwe horecazaak. Wokbar Waregem. Flore Verschuere is de 
zaakvoerder. Samen met haar partner heeft ze reeds een zaak in 
Tielt en in Gent. Wokbar is een Aziatisch concept van wok. Je kan 
kiezen uit de populaire gerechten, uit de Wok Bar Selection, de 
Wok’n roll of zelf je wok samenstellen. Je kan ter plaatse bestellen 
of online. Je kan jouw bestelling ter plaatse afhalen of het laten 
leveren aan huis. Goesting?  www.wokbarwaregem.be

Dirk Van Overwalle op zoek naar  
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken
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Gunthers
Bieststraat 130, Waregem, tel. 056/32 53 41

Om de groeiende vraag naar fietsen en de klanten nog beter 
te kunnen bedienen verhuisden Gunther Noppe en Sylvia Van 
Wassenhove hun zaak naar de Bieststraat op de hoek met de 
Expressweg. Op 31 mei ging de winkel open. De oppervlakte van 
de winkel is maar liefst 4 x vergroot. Ze kunnen er nu meer fietsen 
en ook meer merken etaleren. Er zijn ook nieuwe merken bij 
gekomen, vooral in de racefietsen en de mountainbikes. De reden 
van de verhuis was in de eerste plaats de zichtbaarheid, maar ook 
om de klanten meer te kunnen bieden. De gekende vriendelijke 
service is nog steeds dezelfde. In de nieuwe zaak worden er nog 
enkel fietsen verkocht en onderhouden. De grasmaaiersverkoop 
en -service is gestopt. Gunthers speelt nu ook in op de vraag van 
de industrie via fietsleasing. Wil je meer info?  www.gunthers.be
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Op dinsdag 25 april 
2022 overleed EH Joseph 
Vervaeke op 96 jarige 
leeftijd in Waregem.

Hij was vele decennia leraar 
en later directeur van het 
VTI in Waregem.

Daarnaast had hij heel wat 
relaties met Waregemse 
bedrijven en was hij ook 
stichtend lid van Rotary 
Waregem.

Voor Unizo Waregem was 
hij als proost ook altijd 
present en zo stond hij mee 
aan de doopvont van het 
toenmalig NCMWeetje, het 
eerste tijdschrift van Unizo 
Waregem, de voorloper van 
ons huidig W’ondernemen.
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Apotheek Bonte
Zeswegenstraat 84-86, Waregem, tel: 056/60 27 77 

Op 19 april opende apotheek Bonte na een korte verbouwing weer 
haar deuren. Marleen Bonte, Trui Bonte, Lynn Vandevyver (dochter 
van Marleen) en Hans Blauwblomme zijn het team dat jou bedient 
in de apotheek. Lynn is ondertussen al de 3de generatie. In 1963 
startte Pierre Bonte de apotheek. De nieuwe zaak is een Apotheek 
en bandagisterie, of met een nieuwe term ‘Zorgpuntapotheek’. 
Dit is uniek in Waregem. In praktijk betekent dit het bundelen van 
verschillende facetten die bij gezondheidszorg horen. Een eerste 
hulp in het weekend waar ook 24u op 24 medicatie kan verkregen 
worden via de aan de buitenmuur gemonteerde automaat. 
Uiteraard is dit medicatie zonder voorschrift. Ook nieuw is het 
intiem hoekje waar persoonlijke gesprekken, maar ook in de 
toekomst vaccinatie en testafnames kunnen gedaan worden. 
Tot slot is de medicatieopslag ook helemaal gerobotiseerd. Een 
apotheek van de toekomst dus. www.apotheek-bonte.be

GSM Jan De Frenne 0475 61 98 79
GSM Bruno Foncke 0477 68 56 28

 info@atention.be
www.atention.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
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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
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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

www.kofonds.be
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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

DE RUIMSTE KEUZE AAN
VEILIGHEIDSSCHOENEN

• advies en persoonlijke aanpak
• diverse prijsklasses Kom 

vrijblijvend 
langs in 

onze winkel

 www.vanluchene-hair-beauty .be.


