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Beste Ondernemers,

Een ‘warme’ winter kondigt zich aan. De inflatie blijft toenemen, 

de energieprijzen swingen de pan uit, de loonlasten maken ons 

concurrentieel dood …. Hoe lang kan/mag dit nog duren ??? Zelf 

kunnen we kijken om energiezuinige maatregelen te nemen en te 

investeren in eigen groene energie. Besparen op eigen verbruik waar 

kan en zorgen dat we zo concurrentieel in de markt aanwezig blijven. 

Ook de verschillende overheden moeten nu snel in actie schieten, 

dit om onze koopkracht te verzekeren maar zeker ook om onze 

bedrijven en zelfstandigen zuurstof te geven. Zuurstof om te investeren 

in duurzaamheid en om onze mensen meer werkzekerheid te geven in 

deze moeilijke tijden.

Investeren heeft onze stad alvast gedaan met de geslaagde renovatie 

van Het Pand. Een vernieuwde aantrekkingspool in het hart van onze 

stad Waregem, die wenselijk ook zijn tentakels zal uitreiken naar de 

centrumstraten. Qua kernversterking zou dit zeker kunnen tellen. 

Unizo Waregem dankt de aanwezigen op onze Nacht van de Humor: 

jullie waren en zijn geweldig. 

Ondertussen werken we verder aan ons jaarprogramma: in november 

nodigen we een belangrijk persoon uit voor groot en (vooral) klein. 

Hopelijk gaat Hij hierop in. Onze beurs ‘Iedereen bouwt’ krijgt meer 

en meer vorm en zal zijn deuren openen in de tweede helft van 2023.  

Weet dat jullie op ons mogen rekenen … hou jullie goed en sterk.

Peter

Woordje  
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Wat leeft er in en rond  
Het vernieuwde Pand?

W’Ondernemen: Wat was de aanleiding 
voor deze renovatie?

Kristof Chanterie:  Kleinhandelszaken in onze 
centra hebben het al meerdere jaren moeilijk: 
onderlinge concurrentie, hogere kosten, lagere 
marges, mobiliteitsproblemen en opkomst van de 
online verkoop zetten het traditionele verkoopmodel 
onder druk. Dat heeft ook winkelleegstand tot  gevolg. 
De stad nam daarom de keuze om in te zetten op de 
levensvatbaarheid van het lokale handelsapparaat. 
We waren ervan overtuigd dat een centraal gelegen 
winkelcentrum een toekomst heeft en medebepalend 
kan zijn voor de levendigheid van de stad.

Nu had Het Pand, dat al 45 jaar bestaat, wel meer dan 
een opfrisbeurt nodig. Wij wilden het winkelcentrum een 
betere toegankelijkheid en zichtbaarheid geven. Het 
moest ook beter aansluiten op de Zuidboulevard en een 
betere verbinding toelaten met het regenboogpark. En 
het moest de mogelijkheid scheppen om een integratie 
met  alle winkelstraten in het centrum te realiseren.

W’O: Hoe zijn de werken verlopen?

K.C.: Achteraf beschouwd is alles goed verlopen. We 
hebben natuurlijk Het Pand gedurende anderhalf jaar 
moeten sluiten. Dat betekende dat de winkels een 
andere locatie moesten zoeken. Door een al bij al 
beperkte leegstand in de andere winkelstraten konden 
andere panden ingenomen worden. Het stadsbedrijf 
WAGSO  heeft hen daarin bijgestaan. Zo konden hun 
activiteiten worden verdergezet. Het zorgde er wel voor 
dat de leegstand in Waregem teruggedrongen werd.

Door de keuze die we gemaakt hebben om de renovatie 
als één werf  uit te voeren, zijn we er in geslaagd om 
Het Pand in 565 dagen herop te bouwen: nieuwe 
vloeren, complete vernieuwing van de nutsleidingen, 
zonneluifels, schrijnwerk, schilderwerken, twee nieuwe 
landmarks, nieuwe stijgpunten en liften vanuit de 
ondergrondse parking, een brede ingang aan de kant 
van de parking Meersstraat.

Wat in de jaren ’70 revolutionair was in de winkelwereld, was 45 jaar later dringend aan 
vernieuwing toe. Het Pand werd op iets meer dan anderhalf jaar volledig gestript en 
heropgebouwd. De belangstelling bleek groot, zowel voor de invulling van de handelszaken 
als voor de openingsfestiviteiten in het weekend voor Waregem Koerse. Met 31 handelszaken, 
stadsdiensten en BPost is Het Pand volledig gevuld. W’Ondernemen ging langs bij schepen 
Kristof Chanterie en bij enkele handelaars om te horen wat er leeft in en rond Het Pand.

We hadden een gesprek met de schepen van economie Kristof Chanterie

C o v e r s t o r y
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W’O: Alle ruimtes zijn verhuurd. Hoe is 
dat verlopen?

K.C. : Een winkelcentrum is inderdaad niets zonder 
winkels. Het autonoom Gemeentebedrijf WAGSO, 
ondersteund door de groep Ceusters, voerde vele 
gesprekken met handelaars die al in Het Pand aanwezig 
waren en met potentiële nieuwkomers. Een aantal van 
die handelszaken zijn op hun vroegere locatie gebleven, 
maar het mag gezegd worden dat het project heel  
wat commercieel vertrouwen losweekte. Dat betekent 
dat er naast het stadhuis, de post en een ruimte voor 
bankautomaten 31 winkels en horecazaken ten dienste 
staan van de klanten. Ik wil er nog aan toe voegen dat er 
meer vraag was naar winkelruimtes dan er beschikbaar 
was.

W’O: Is dit nu het slotstuk van de 
stadskernvernieuwing?

K.C. : Zeker niet. Deze renovatie kadert in een ruimer 
project van stadskernvernieuwing: de integratie van 
het regenboogpark moet nog worden aangevat en 
ook de uitbreiding van het cultuurcentrum moet de 
aantrekkingskracht van het stadscentrum vergroten.

We vergeten ook de andere winkelstraten niet: ook zij 
worden geïntegreerd in het centrumbeleid.

Door dat een aantal winkels teruggekeerd zijn  naar Het 
Pand is er opnieuw enige leegstand in de winkelstraten.  
Wij zijn in gesprek met een aantal eigenaars van panden 
in de winkelstraten.  De stad werkt ook samen met  de 
Prof-Ploeg, dit is een groep van experts op het vlak 
van winkelen en centrumbeleving, die ter beschikking 
gesteld wordt via de Vlaamse overheid. Zij helpen 
WAGSO om naast Het Pand ook beleving te brengen in 
de andere winkelstraten. Zij zijn al concreet in gesprek 
met een aantal winkelketens, onder welke  een aantal 
plaats zochten in Het Pand. We onderzoeken ook de 
mogelijkheid om bij de Vlaamse overheid een subsidie-
call voor gevelrenovatie in te dienen. Dit zou vooral  
voordelig zijn voor winkels in de winkelstraten.

Tot slot zou ik iedereen aanraden om de film over 
Het Pand te bekijken op de nieuwe website www.
hetpandwaregem.be

W’O: Dank je.

CC De Schakel
“De Schakel was er al enkele jaren voor de komst van Het 
Pand. 50 jaar later breidt het Waregemse cultuurcentrum 
uit met een cinemazaal en een blackbox. Tijdens de 
vernieuwing van Het Pand bleek de voormalige Cinéstar 
de ideale locatie om dit te realiseren. Het doel? Een 
permanent aanbod van een 4-tal voorstellingen 
per week én een locatie voor intiemere concerten of 
kleinere theatervoorstellingen. De uitschuifbare tribune 
maakt van de blackbox een zeer polyvalente ruimte. 
En met de vernieuwing van het hoofdgebouw van De 
Schakel komend seizoen garanderen deze nieuwe zalen 

een doorlopend aanbod aan culturele activiteiten”, legt 
ondervoorzitter Joof Duthoy uit.

’t Bakkerietje
Ook Elisa Daelewijn van ’t Bakkerietje deelt haar 
ervaringen: “We verhuisden tijdens de werken naar 
een tijdelijk gebouw aan de dekenij. Ik zou dit direct 
opnieuw doen. We ervaarden hoe belangrijk locatie 
voor onze zaak is en hoe we beter konden inspelen op 
ons veranderend doelpubliek. Onze nieuwe locatie in 
Het Pand past perfect in het plaatje. We hebben meer 
passage en genieten van het feit dat de ondernemers in 
een winkelcentrum elkaar echt versterken. Dicht parkeren 
blijft voor vele klanten heel belangrijk. De ondergrondse 
parkings van Het Pand en de Zuidboulevard maken dit 
perfect mogelijk zonder extra drukte in de stadskern. 
Dat is ideaal. Het renovatieproject biedt alleen maar 
meerwaarde voor Waregem als winkelstad.”

Jane D’Style – Pand 219

De bekende boetiek Jane D’Style is terug gevestigd 
in Het vernieuwde Pand. Op identiek dezelfde plaats 
werd de winkel terug ingericht. Zaakvoerster Jane 
Dendauw kwam zich In 2009 vestigen in Het Pand. In 
het begin was het afwachten hoe dit ging lopen, maar 
ze werd snel zeker van haar beslissing om op deze 
plaats haar zaak te runnen. Tijdens de verbouwing van 
Het Pand was Jane D’Style tijdelijk in de Stationsstraat 
ondergebracht. “Ik was dolgelukkig dat ik mijn boetiek 
terug mocht inrichten op mijn vertrouwde plaats in Het 
Pand. Bij de heropening van Het Pand was het echt een 
overrompeling. Ik wist niet wat ik meemaakte. Maar nu 
na een week is het nog steeds heel druk. Ik ben heel 
blij om terug op deze plaats in het Pand te zitten. Hier 
is veel passage van wandelaars. De ligging is goed, de 
sfeer is goed en alles is nieuw, modern en mooi. Dit is 
voor mij een ideale plaats voor mijn zaak. De kosten die 
ik betaal om dit mooie en kwalitatieve pand te huren is 
het meer dan waard!” aldus Jane.

C o v e r s t o r y
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Andemeubel – Pand 261 zaak. “In Wielsbeke zit het bedrijf waar we de systemen 
bouwen en ook verkopen. Om los van het industriële 
ook de hobbyist de kans te geven om deze simulators 
te testen hebben we dit simcenter hier opgezet in Het 
Pand. De locatie achter Het Pand is ideaal, alleen iets 
minder zichtbaar. Er is daar heel wat minder passage. 
We moeten nog een overeenkomst krijgen om wat meer 
reclame te mogen maken aan het einde van Het Pand 
aan de start van de Zuidboulevard. We zitten trouwens 
ook in Het Pand net zoals alle andere zaken hé!” aldus 
Jonas Deforche.

Kameleon - Disney store
Als je de winkel 
met twee ingangen 
en twee gezichten 
b i n n e n w a n d e l t , 
word je meteen 
begroet door een 
aangename geur - 
te danken aan het 
bloemengedeelte - 
vergezeld van rustige 
panfluitmuziek. De 
immer lachende 

Ophélie, Lili voor de vrienden, is het sympathieke 
gezicht van Kameleon, waar je aan de ene zijde een 
heuse Disney store hebt en aan de andere een gezellige 
bloemenwinkel. Lili had vroeger een bloemenwinkel 
in Kortrijk en besloot nu in samenwerking met Mario 
(D’hont) die reeds meerdere zaken in Kortrijk heeft, 
een nieuwe winkel in Waregem te openen. Met de 
combo Disney en bloemen hoopt Lili dat de zaak 
een trekpleister kan worden voor de cadeauzoekende 
Waregemnaar. De eerste uitdaging voor Lili is aanvaard 
worden als niet-Waregemnaar, maar hier slaagt ze naar 
eigen zeggen al redelijk in. Het zijn “allemaal warme 
mensen hier!”

Andemeubel is als meubel- en interieurwinkel een 
gevestigde waarde in Waregem. De kantoren en het 
atelier bevinden zich in de Spitaalstraat. Maar sinds 
enkele jaren is Andemeubel ook gevestigd in Het Pand. 
Eerst als gewoon uitstalraam, daarna als winkel die enkel 
op zaterdag open was. Tijdens de verbouwingen van Het 
Pand hebben ze een pop-up showroom geïnstalleerd 
in de kantoren in de Spitaalstraat. Na de heropening 
van Het Pand is Andemeubel terug. De nieuwe zaak is 
er één met een verdieping waardoor er nog meer kan 
getoond worden. “Onze showroom-winkel is nu open 
van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 18u. De 
enorme lichtinval laat niet alleen de meubels beneden, 
maar ook de meubels op de verdieping zien. Deze 
locatie met zoveel passage is het echt waard om te 
huren. De eerste 2 weken na de heropening haalden 
we al een omzet van een topmaand vroeger! Wij zijn 
heel tevreden van het resultaat van onze winkel, maar 
ook van de samenwerking en de communicatie met 
Wagso.” Aldus Myriam en Koen van Andemeubel.

Viraco – Gemeentplein 14

Viraco is een nieuw simcenter in Waregem. Sim staat 
voor simulator. Bij Viraco kan je dus op een 4DOF 
simulator virtueel racen. Ideaal voor zowel hobby als 
professionele rijders. Je kan alleen rijden maar ook 
in groep. Het simcenter is ook ideaal voor feesten of 
teambuildings waar je het gevoel hebt in een echte 
racewagen te rijden. Jonas Deforche is de zaakvoerder 
en samen met zijn schoonvader Steven Joos runt hij de 

Deze handels- en horecazaken 
vind je in Het Pand

Reiswinkel TUI
Sleutel- & schoenmakerij Callens
Lingerie Avenue Juju
Optiek Hans Anders
Kousenboetiek Filou
Dampshop
Mo’s Barbershop
Modezaak Butikk
Chocolatier D’Origine
Koffie en thee Viva Sara
Supermarkt Albert Heijn
Simcenter Viraco
Corner, a touch of Sportline
Rituals
Modezaak River Woods

Kinderkledij Saar & Sander
Decoratie M Feelgood
Kameleon
Parfumerie Ici Paris XL
Modezaak Mimos
Modezaak Project X Paris
Sneakers Martin Valen
Juwelen Twice as Nice
Modezaak Jane D. Style
Andemeubel
Bakkerietje
Cappuccino 1
Cappuccino 2
Pasta Del Pigro
Taverne ‘t Peerdeke

C o v e r s t o r y
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SHOPP  NG
VRIJDAG

30 
SEPT

ZATERDAG

01 
OKT

ZONDAG

02 
OKT

MAANDAG

03 
OKT

WWW.WINKELENINWAREGEM.BE

KORTINGEN EN ACTIES 
BIJ DE LOKALE HANDELAARS

AMBULANTE MARKTKRAMERS 
OP ZONDAG

STRAATANIMATIE 
OP ZATERDAG EN ZONDAG

Hoe staan de ondernemers van de 
winkelstraten tegenover Het vernieuwde 
Pand? Hebben ze overwogen om ook naar 
daar te trekken? En zien ze een meerwaarde 
voor Waregem als winkelstad?

Handekyn – Stormestraat 26

Ook Sylvie Taelman, zaakvoerster van Leonidas 
pralines in de Stationsstraat, is blij met haar huidige 
locatie. “Mijn klanten weten wat ze willen: voor de deur 
parkeren. Vooral in drukke periodes, zoals Sinterklaas, 
eindejaar en Pasen,… is het belangrijk dat de mensen 
niet ver moeten gaan met hun bestelde pakketten en 
grote bestellingen. Intussen weten de klanten de winkel, 
die voordien in Het Pand was, goed te vinden en is het 
geen optie meer om naar het winkelcentrum terug te 
keren.”

Katelijne en Francky zijn de zaakvoerders van 
schoenwinkel Handekyn. Deze vaste waarde in 
Waregem bestaat al 122 jaar op het huidig adres. De 
klanten vinden de zaak blindelings. Een verhuis naar 
Het nieuwe Pand was dus helemaal niet aan de orde.

“We zijn wel blij dat de renovatie van Het Pand klaar is. 
Het vernieuwde Pand brengt weer meer mensen naar 
Waregem. Er is meer leven op straat. De keerzijde van 
de medaille is echter de leegstand in de Stormestraat. 
Heel wat winkels van Het Pand waren hier tijdelijk 
gehuisvest tijdens de werken. Nu zijn ze weer weg. Dat 
verontrust ons wel, want hoe meer winkels in de buurt 
hoe beter.”

 Leonidas – Stationsstraat 53

C o v e r s t o r y

Adverteren in W’Ondernemen?
Wens je ook je zaak in de spotlights te plaatsen bij 
ondernemend Waregem? Wij geven je graag meer 
uitleg over prijzen en verschijningsdata.

info@unizowaregem.be of 0475 44 65 33
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KOFonds
Het Kleine Ondernemers Fonds

Een kring van twintig 
tot vijftig ondernemers 
in een KOFonds beloven 
elkaar dat ze zullen 
steun bieden in geval 
één van hen ziek wordt. 
Ze zorgen er samen 
voor dat de zieke 
elke maand 1.000€ 
ontvangt. Dat doen 
ze door elk een klein 
bedrag te schenken aan 
de ondernemer met 
gezondheidsproblemen.

“Een KOFonds draait om solidariteit en menselijkheid. 
Dit heeft dus niets te maken met fiscale voordelen of 
beleggen. Naast de financiële steun, bieden we ook 
praktische hulp om onze collega de moeilijke periode 
te laten overbruggen. Dat maakt de steun heel direct.  

We gaan er vanuit dat een ondernemer zo snel mogelijk 
wil verder werken en niet streeft naar een lange periode 
met uitkeringen. Een eventuele fraudeur weet dat de 
benadeelde geen anoniem instituut is, maar een groep 
van ondernemers uit zijn of haar omgeving.

Je betaalt 250€ bij toetreding, en het maandelijks 
lidgeld bedraagt 10€ voor de kost van administratie 
en lokale activiteiten. Per jaar is dit dus 120€, een 
fractie van wat een klassieke verzekering gewaarborgd 
inkomen kost.  Deze kosten kunnen ingebracht worden 
in de eigen vennootschap.”

NEDERLANDS VOORBEELD

KOFonds is opgestart door ondernemer Francis 
Demuynck, samen met zijn partner. Hij werkt sinds 2014 
als een zelfstandige financiële consultant. De idee om 
te starten met het KOFonds kwam er nadat hij geen 
verzekering gewaarborgd inkomen kon krijgen omwille 
van een mogelijk gezondheidsrisico.

Het initiatief volgt het voorbeeld van het Nederlandse 
Broodfonds. Daar zijn meer dan 28.000 ondernemers 
aangesloten bij 625 groepen op 195 locaties. Het 
systeem werkt intussen al meer dan vijftien jaar en breidt 
nog voortdurend uit. Ook in Nederland gaat het om 
lokale fondsen van maximaal vijftig ondernemers.

ZIEKTEPERCENTAGE

“Vanuit de ervaringen in Nederland weten we dat 
ondernemers niet vaak ziek zijn. De ziektegraad bij 
ondernemers ligt lager dan 2 procent, wat zeer beperkt 
is als je vergelijkt met bedienden of ambtenaren. 

Enkel in geval van ziekte van een collega, schenken de 
andere leden een klein bedrag, gemiddeld zo’n 25€ 
per maand. Bij meerdere zieken in één vereniging, zal 
er door elk lid maximaal 100€ geschonken worden aan 
de verschillende zieke personen.

Daarnaast zit ook een overkoepelend solidariteitssysteem. 
Wanneer de ziektegraad binnen een lokaal KOFonds 
toch te hoog wordt, en het uit te keren bedrag te 
groot wordt, dan kan er vanuit de centrale organisatie 
bijgesprongen worden.”

LANGZAME START

Het eerste KOFonds is opgericht in de Gentse regio 
waar een twintigtal ondernemers zich engageren om 
elkaar te helpen. 

“Veel ondernemers hebben wel interesse, maar willen 
eerst zien hoe het geheel in de praktijk verloopt. De 
ervaringen uit Nederland wijzen dat ook uit: het gaat eerst 
traag, maar het ontwikkelt zich daarna exponentieel.”

P u b l i r e P o r t a g e

Poekelaan 41
8791 Beveren-Leie
contact@kofonds.be
www.kofonds.be
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Het blad W’Ondernemen, dat van oorsprong 
het NCMWeetje heette, werd mede door haar 
boven de doopfond gehouden ruim 32 jaar 
geleden.

De zaak van Berenice startte in 1981. Ze was amper 
20 jaar en moest ontvoogd worden door haar ouders 
om zelfstandig een winkeltje te mogen beginnen. In 
die tijd was je pas meerderjarig op je 21ste. Met de 
woorden “Ziede gij da wel zitten meiske?” ontvoogde 
de rechter Berenice van haar ouders. Berenice begon 
met een cadeauwinkeltje in een heel klein pand dat ze 
huurde van ongeveer 30 m2. Met een rekenmachine, 
een telefoon en een schrijfmachine kon ze aan de slag. 
Een jaar later kon ze de ruimte al verdubbelen. Stilaan 
breidde de winkel uit naar cadeaus en huwelijkslijsten. 
Paul Vandaele, haar man, werkte van bij het begin 
mee in de winkel. Overdag had hij nog een job, maar 
’s avonds en in de weekends waren ze met hun twee 

in de zaak. “Alleen zou het nooit gelukt zijn om deze 
zaak zo uit te bouwen en te blijven bestaan”, zegt 
Berenice. In 1989 hadden ze hun eerste computer en 
een programma voor de stockbeheer dat Paul zelf had 
geschreven. “We gebruiken het nog steeds!”, weet Paul 
te vertellen. In de jaren die volgden kregen Berenice en 
Paul de kans om het pand te kopen en in 2002 werd 
het pand daarnaast aangekocht. Kort daarop volgde 
een heel grote verbouwing. De ruimte in de winkel werd 
meer dan verdubbeld. Zodoende kon Berenice haar 
collecties uitbreiden. Dat gebeurde dan ook met juwelen 
en in bijzonder het exclusieve gamma van Swarovski.

Niettegenstaande je vastgekluisterd zit aan een winkel 
heeft Berenice absoluut geen spijt dat ze op een 
jeugdige leeftijd met haar zaak is begonnen. Het is nog 
steeds een uitdaging om de nieuwe trends en producten 
te vinden waarmee ze haar klanten kan verrassen. 

Geschenken Berenice, Stationsstraat 58, 8790 waregem

Berenice 40 jaar
b e r e n i C e  v a n d e r m e u l e n  i s  é é n  v a n  d e  g r o n d l e g g e r s  

e n  b e z i e l e r s  v a n  d i t  b l a d .

Onder een stralende zon ging terug 
het Unizo Zomerfeest door. 

Fris aperitiefje, lekkere BBQ en tot 
slot de alombekende tombola. Met 
een PC van B-Inside, een zonnebril 
van PEARL en 2 combi-tickets voor 
Hypodream (door Winsurances). 

Chillen in Bohemian style in Park 
Casier met dank aan Belfius, 
HDI-Wij Helpen, Atention, Colora, 
Van Gils, St.Bernardus en de vele 
sponsors.

g e s C h i e d e n i s

888

35ste Zomers
Braadfeest
26 juni 202 2



Nacht van de Humor 26 augustus
Na 2 jaar kon de Nacht van de Humor terug doorgaan in Waregem expo. En wat 
een Nacht is het geworden! Jeron Dewulf, Jan-Bart De Muelenaere, Jan Linssen, 
Dries De Craemer, Joost Van Hyfte en Steven Mahieu gaven het beste van zichzelf.

F o t o P a g i n a

Vanaf 19 uur werden de vip-tafels uitgenodigd voor een aangenaam netwerkmoment. De vips poseren graag voor de Publiwall.
Zie Facebook: Nacht van de Humor

Vanaf 20u30 zat de expo afgeladen vol.

Het gevaar bestaat natuurlijk dat als je vooran de zaal zit, je er uitgepikt wordt door één 
van de comedians...

Vele ondernemers konden hun uitgenodigde klanten/vrienden verwennen met broodjes en 
wijn, cava of een St.Bernardus.

Joost Van Hyfte stal terug de show.

Dankzij de vele vrijwilligers kon de Nacht 
doorgaan. Chapeau!

De Unizo-werkgroep was tevreden over het 
mooie verloop. (Niet iedereen staat op de foto)

Steven Mahieu was weer grandioos.
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Pré - Congé
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar aan het 
begin van de zomer had Jong Unizo de eer om jonge 
ondernemers en sympathisanten uit te nodigen op hun 
jaarlijkse Pré-Congé evenement. Dit jaar werd de avond 
overgoten met een Oosters sausje in de mooie tuinen 
van B-Inside. De meer dan 200 aanwezigen werden 
verwend met Arabian-styled hapjes en een cocktail, en 
zagen dat het goed was.
Zoals alle goeie netwerkevents was ook hier de 
mogelijkheid om een beentje los te gooien. Dit werd 
dan ook naar hartenlust gedaan. Voorzitters Arthur De 
Veene (B-Inside) en Maxime Arslyder (Publi Tony) kijken 
tevreden terug naar een succesvolle editie na 2 jaren 
van noodgedwongen afwezigheid. Jong Unizo staat 
terug op de kaart en zit terug in de harten (en lever) van 
vele Waregemnaars. Op naar meer leuke en boeiende 
activiteiten!

J o n g  u n i z o

m a r k a n t
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OKTOBER

 12 Wo My Tattoo is my story - Sophie Deknudt

  met d’Amazones 

 

 17 Do Dream chasers wear sneakers met 
d’Amazones

DECEMBER 

 15 Do Kerst onder de violen

 ….. d’Amazones : Chosen Reality 

JANUARI

 ….. Voordracht Hilde Demurie – Vrolijk gezond

 ….. d’Amazones : Sound Mix Show

FEBRUARI

 2 Do Weekendclub : gezellig samen zijn

 8 Wo Olijffolies

 ….. d’Amazones : Ladies @ the Movies

MAART

 ….. Ladies at the Movie

 ….. d’Amazones : Slip and Ride

APRIL

 18 Di Bedrijfsbezoek House of Chocolat

 ….. d’Amazones : Family @ the Farm

MEI

 ….. Dauwwandeling met aansluitend ontbijt

 11 Do Foot Loose met d’Amazones

JUNI

 27 Di Grafiti by Night met d’Amazones



Le Bridon
Westerlaan 56, Waregem, tel: 056/19 38 56

Een nieuwe horecazaak vestigde zich in de gebouwen van Pur 
Sang aan de Westerlaan te Waregem. Cedric en Migo zijn de 
zaakvoerders. Migo zit reeds 20 jaar in de horeca. Hij werkte 
in verschillende restaurants in binnen- en buitenland. Cedric is 
bedrijfsconsulent, maar koken is zijn hobby. Zij ontmoetten elkaar 
tijdens een opleiding van restauranthouder. Zij delen dus dezelfde 
passie voor koken en eten. Le Bridon is een brasserie. ’s Middags 
kan je er terecht voor de lunch en ’s avonds eet je à la carte. De 
zaak is heel toegankelijk en er is heel wat gratis parking rondom. 
Niettegenstaande de brasserie in het gebouw zit van Pur Sang, 
komen er toch heel veel Waregemnaars over de vloer. Ook 
bedrijfsmensen.
Zin in een lekkere lunch? www.lebridon.be

Kaas&Co
Jozef Duthoystraat 8, Waregem, tel: 056/61 54 45

Op 1  juli werd de bekende zaak Kaas&Co overgenomen door 
Nathalie Delaey. Sabine Verkinderen die de zaak bijna 30 jaar 
geleden oprichtte geeft de fakkel door. Nathalie heeft zelf 22 jaar 
in de frachise gewerkt en heeft veel ervaring met hoe je een winkel 
doet draaien. Zij was al 8 jaar klant bij Sabine in de winkel. De 
expertise van hoe je een zaak opbouwt samen met de passie voor 
voeding deed haar de stap zetten om de nieuwe zaakvoerder 
te worden van Kaas&Co. Het bestaande team dat reeds bij 
Kaas&Co werkt, is gebleven. Samen ondersteunen ze elkaar om 
de vlotte voortzetting van de kaasspeciaalzaak te garanderen. 
Bovendien kan Nathalie verder nog rekenen op de ondersteuning 
van Sabine. Wil je weten wat voor lekkers je allemaal kan vinden 
bij Kaas&Co? www.kaasenco-waregem.be

Huis van de Kappers – Homme Il Foo
Damweg 12, Waregem, tel: 056/13 03 80

Na een grondige verbouwing zowel binnen als buiten heeft de 
kapperszaak Huis van de Kappers haar deuren weer geopend 
op 21 juni. Voor de corona pandemie was de mannenafdeling 
Homme Il Foo verhuisd naar de Meersstraat. Tijdens de corona 
waren ze grotendeels gesloten en moest alles op afspraak. 
De mannenafdeling  Homme Il Foo werd terug gebracht naar 
de zaak in de Damweg zoals vroeger. Nu neemt ze de ganse 
bovenverdieping in. Bjorn en Francky misten het sociale contact. 
Ook organisatorisch is het beter. Het gebouw werd volledig 
verbouwd. Buiten werden er groenzones aangelegd. Alles oogt 
nu veel frisser, lichter en rustiger. “Het is alsof ik in mijne living 
aan het werken ben!” zegt Bjorn. Het Huis van de Kappers werkt 
nog steeds uitsluitend met biologische producten. De 3 generaties 
Francky, Bjorn en Manon staan klaar om jou te ontvangen in hun 
vernieuwd salon. www.hethuisvandekappers.be

Ampe-Janssen Orthopedie
Stationsstraat 168, Waregem, tel: 056/60 65 20

Orthopedie Ampe bestaat al 40 jaar. Acht jaar geleden 
deed Emiel Jansen stage in de zaak van Cory Ampe en Griet 
Vanneste. Emiel had net de opleiding gevolgd van orthopedische 
schoentechnologie. Van bij het begin had Cory de indruk dat 
Emiel heel geïnteresseerd was en alles wou te weten komen, niet 
alleen op technisch vlak maar ook op commercieel vlak. Daarom 
betrok Cory Emiel ook bij alles van de zaak. Met veel goesting 
is Emiel nu de zaakvoerder geworden, en werkt Cory nog mee 
in de Podo-Orthopediezaak. Podo-Orthopedie Ampe-Janssen is 
gespecialiseerd in het vervaardigen van orthopedische schoenen 
en steunzolen. Wil je meer weten?
www.orthopedie-ampe.be

Dirk Van Overwalle op zoek naar  
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken
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Plan D’Artagnan
Kabeljauwstraat 28, Waregem, tel: 0468/45 99 61

Onlangs verhuisden Plan D’Artagnan naar de Kabeljauwstraat in 
Waregem. De voormalige kantoren van de politie zorgen voor 
hun huisvesting. Plan D’Artagnan is een bedrijf met 5 pijlers, 
vijf sectoren waarin ze werkzaam zijn. Hun activiteiten zitten 
in de residentiële renovatie, bedrijfsrenovatie, zorgrenovatie, 
buitenschrijnwerk en karweidienst. In hun team hebben ze zowat 
alle profielen om de renovaties of de karweien te verwezenlijken. 
Heb je vragen over verbouwingen of aanpassingen aan jouw 
woning dan is Plan D’Artagnan misschien wel de oplossing. Neem 
een kijkje op hun site en contacteer hen. www.plandartagnan.be

Delhaize Waregem
Gentseweg 602, S-E-Vijve, tel: 056/60 11 14

Delhaize is een supermarkt, maar hier in Waregem wordt ze 
uitgebaat door zelfstandige ondernemers. De familie Dewitte 
(Tom, Sam en Geert) zijn eigenaars van Delhaize Waregem en 
Deinze. Delhaize was toe aan een grondige renovatie. Aangezien 
de grond naast de supermarkt vrij kwam werd er besloten om 
een nieuwe supermarkt te bouwen. Een heel grote mooie ruimte 
met heel veel natuurlijk licht, hetgeen niet gebruikelijk is voor een 
supermarkt.  Bij het bouwen van dit enorme complex werd er dan 
ook vooral naar het ecologische aspect gekeken. Zo heeft het 
gebouw 28000m2 groendak en 250m2 verticale groenwanden. 
Het regenwater wordt hergebruikt en terug geïnfiltreerd in de 
grond. Op het dak liggen nog eens 1016 zonnepanelen. De 
bovenverdieping wordt binnenkort een bowlingzaal met restaurant 
met bar en een zonneterras. Het oude gebouw van Delhaize wordt 
gerenoveerd en binnenkort verhuurd. Benieuwd wat Delhaize 
Waregem nog allemaal in petto heeft?  www.delhaizewaregem.be

Porcherie
Grottenlaan 1, Sint-Eloois-Vijve, tel: 0496/44 28 05

Sedert 15 juli baten Laurent Van Parijs en Maxim Declercq de 
Porcherie uit in Sint-Eloois-Vijve. Waar voorheen een hoeve stond, 
hebben Laurent en Maxim aan de rand van de Leie geen pop-
up zaak, maar een vast en blijvend nieuw danscafé neergeplant. 
Rustiger kan niet, maar dat was ook de bedoeling. Ook voor hun 
eerdere pop-up zaken gingen Laurent en Maxim altijd op zoek naar 
een groene omgeving. Groene omgeving, dicht bij bedrijven, veel 
parkeergelegenheid, maar ver van de woonwijken… omwille van 
geluidsoverlast. De Pocherie is dus een veelzijdig danscafé dat 
enkel op vrijdag, zaterdag en zondag open is. Een plaats waar 
er dikwijls thema-avonden worden georganiseerd en plezante 
optredens en leuke evenementen plaats vinden. Benieuwd wat ze 
de volgende keer organiseren?
www.porcherie.be

Chocolate Boulevard Boetiek
Stationsstraat 143, Waregem, tel: 0479/27 47 89

Een rijke traditie van bakkers, banketbakkers en nu chocolatiers. 
Zo zien de verschillende generaties van de familie Seynaeve er 
sinds de 19de eeuw uit. Koen Seynaeve is de jongste telg daarvan 
en sedert 12 augustus baat hij samen met zijn vrouw Christa 
Roman ‘Chocolate Boulevard Boutique’ uit in de Stationsstraat. 
Koen begon ooit in Waregem waar nu Bakkerij Vincent Molly 
zat. Hij verkocht het pand om de zaak van zijn ouders te kopen 
in Ronse in 1994. Nu keert hij terug naar Waregem met zijn 
chocoladewinkel. Chocolate Boulevard bestaat reeds 8 jaar 
en verkoopt eigenlijk relatiegeschenken voor bedrijven. Mooie 
exclusieve al dan niet gepersonaliseerde verpakkingen met 
Belgische chocoladepralines erin. Met de boutique willen Koen 
en Christa de pralines ook aan de particulieren aanbieden. 
Benieuwd hoe lekker de pralines smaken? Spring eens binnen in 
de winkel of neem een kijkje op de website.
www.chocolateboulevard.be

 

131313



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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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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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

151515



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.


