Covid-19 en de Waregemse
evenementensector

Driemaandelijks - juli • augustus • september 2020 - Afgiftekantoor 8790 Waregem
VU.: VZW De Middenstand, Pand 343A, 8790 Waregem

P608367

Woordje van de voorzitter

#123
Colofon

W’ondernemen
september 2020 • 30e jaargang
postkantoor 1 • 8790 Waregem
Driemaandelijks tijdschrift voor
zelfstandige ondernemers,
vrije beroepen en kaders.
Verschijnt 4 maal per jaar.
Oplage: 2000 ex.
Verantwoordelijke uitgever.
Liesbeth Deman

Samen
veerkracht
Beste mensen,
Moet ik het nog hebben over Covid-19? Zijn we het niet allemaal een beetje
beu geworden? Ik denk dat het beter is om het gewoon te accepteren, er mee
te leren leven en om te gaan. We moeten er het beste van maken en accepteren
dat bepaalde dingen nooit meer worden zoals ze waren. Veerkracht moeten we
tonen. Veerkracht om de zakelijke tegenslagen, veroorzaakt door dat ‘ding’,
te lijf te gaan. Veerkracht om de recessie die ondernemingen doormaken, zo
beperkt mogelijk te houden. Veerkracht om de toekomst van ons allemaal te
herdefiniëren.
We staan voor een warme herfst en winter. Veel ondernemers nemen beslissingen
ter bescherming en voortbestaan van de onderneming. En dat het pijn zal doen,
ongetwijfeld. Maar we moeten ons nu eenmaal aanpassen aan het huidig
economisch klimaat. Uitgaven worden nu meer dan ooit goed overwogen. We
zijn voorzichtig in al ons doen en laten, nieuwsgierig en angstig kijkend naar wat
op ons afkomt. Niemand kan het ons zeggen. En dat maakt ons onwennig en
behoudender. En ja, tegenslagen zullen gebeuren. Het gewicht van deze crisis
is groot. Daarom moeten we samen veerkrachtig zijn. Samen gaan en moeten
we hier uit geraken.
Hoopgevend kijken we uit naar volgend werkjaar. Met wat geluk kunnen we
terug onze draad opnemen en elkaar ontmoeten op onze events. En tot dan
kunnen jullie blijven rekenen op onze steun.
Peter
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Covid-19 en de evenementensector
Het covid-19-virus en de maatregelen die genomen werden om de verspreiding ervan te beperken,
hebben tot gevolg dat heel wat ondernemers en ondernemingen hun omzet drastisch zagen dalen. Voor
vele sectoren is lockdown verleden tijd en kunnen de activiteiten, zij het onder strikte voorwaarden, terug
opgestart worden. Maar één sector, die van de evenementen, ziet het einde van de tunnel nog niet. Dat
heeft ook zware gevolgen voor ondernemingen die toeleverancier zijn van die sector.

Chris Baert Waregem expo en Fairs & Events

“Sedert vrijdag 13 maart zijn
in Waregem expo en W-Box
een 50-tal evenementen
geannuleerd.”

Samen met voorzitter Peter Van Luchene hebben we Chris
Baert op gesprek. Chris is ongeveer 10 jaar directeur van
Waregem Expo en zaakvoerder van organisatiebureau Fairs
& Events.
Alle grote evenementen zijn geannuleerd en tot op heden is
er nog geen perspectief voor de toekomst. Een aantal kleinere
beheersbare evenementen kunnen nog, zoals stoffencircus,
outletverkopen JBC, rommelmarkten die zoals in de retail
aan dezelfde strenge normen kunnen voldoen en volledig
coronaproof zijn.
Sedert vrijdag 13 maart zijn in Waregem expo en W-Box
een 50-tal evenementen geannuleerd. Denk maar de B2B
evenementen zoals Florall, Ameel Plus Event, Spuntini
expo, Vi_tec, …. maar ook de publieksevenementen zoals
Dwars door Vlaanderen, EK@Waregem expo, W-Fest, DCT
boksgala, Nacht van de Humor, Bouw- en Verbouwbeurs
Unizo, Oldtimerbeurs, Gentleman’s Fair, dansoptreden Dance
Control, enz. Ook Bedrijven Contact wordt naar mei 2021
verschoven.
In W-box, de all-in event locatie in Waregem, zijn er heel
wat evenementen (bedrijfsfeesten, seminaries, communie- en

lentefeesten, babyborrels, …) van de agenda verdwenen.
Volgens de federale overheid mag er in Waregem expo
georganiseerd worden, dus is er geen overheidssteun. Maar
door de opgelegde beperkingen van diezelfde overheid is het
financieel niet haalbaar om een evenement te organiseren.
Hierdoor wordt er massaal geannuleerd. De normaal goed
gevulde Waregem expo kalender is momenteel zo goed
als leeg, ook evenementen in 2021 worden bij gebrek aan
perspectief meer en meer in vraag gesteld.
Als zelfstandig ondernemer in hoofdberoep moet Chris om
brood op de plank te krijgen creatief uit de hoek komen. Hij
werkt momenteel gedeeltelijk bij uitvaartzorgcentrum Amez,
verzorgt de logistieke organisatie van de JBC outlet verkopen
over gans België en legt daarnaast de focus op de toekomst
van Waregem expo en Fairs & Events.
Er is een dossier opgesteld voor samenwerking en de
organisatie van de Waregemse Braderie (2, 3 en 4 oktober)
met Winkelen in Waregem. Chris verzorgt de animatie
en randevenementen. Een uitblinker is hier een autoshow
met de regionale concessiehouders over gans het Pand tot
Zuidboulevard, die zorgt voor een mooie verbinding en link
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over gans het centrum. Ook voor de animatie is samengewerkt
met zoveel mogelijk Waregemse groepen. Winkelen in
Waregem is dankbaar voor die mooie samenwerking.

moeten worden behandeld. Waarschijnlijk is tegen verdeling
van deze editie de toewijzing gekend.

Verder heeft Chris een dossier ingediend bij het stadsbestuur
voor de organisatie en uitbating van de ijspiste en
randevenementen tijdens de eindejaarsshoppingperiode. Er is
uitgegaan van het verhaal ‘shop lokaal en winkelhier’.

Daarnaast is Chris met een aantal partners aan het bekijken om
tijdens de komende wintermaanden een grote, spectaculaire
en coronaproof pop-up in Waregem Expo te organiseren.

Atention, Verde Events, Decasound, drankcenter Schotte en
nog heel veel andere Waregemse bedrijven is bij dit verhaal
betrokken. Medewerkers die instaan om de schaatsen te
verhuren komen van het lokaal diensteneconomiebedrijf
Werkplus. Ook de volledige animatie op en naast de ijspiste
ligt in Waregemse handen, denk maar aan Ze Quaffeurz, dj’s
uit het Waregemse nachtleven maar ook Kneus, De gestemde
snaren, B&X band, clown Sproet, … Daarnaast zal er met
Winkelen in Waregem een actie opgezet worden.
Bij het schrijven van dit artikel is de beslissing nog niet
genomen door het Waregemse Stadsbestuur. Er zijn een
vijftal dossiers ingediend die volgens het opgelegde protocol

We duimen alvast voor dit Waregems verhaal!

Wat betreft het volledige coronaverhaal vroegen we Chris hoe
hij deze periode van herbronning en bezinning persoonlijk
ervaren heeft. Familiaal is die beproeving niet evident, je gaat
slapen en je staat op met die problemen. Gelukkig is Chris
positief ingesteld en krijgt hij sterke familiale ondersteuning
van zijn mooi gezin. Door het contact met families tijdens zijn
job in de uitvaartsector beseft hij maar al te goed, dat er altijd
mensen en families met nog meer moeilijkheden zijn, zeker
tijdens uitvaarten met de strenge maatregelen.
Chris besluit: “Ik heb leren relativeren tijdens deze periode.
Moeilijk gaat ook.”
We wensen Chris voor 2021 toch een zekerder toekomst en
perspectief toe. We duimen er alvast voor!
Peter en Hans

Wim Devreese - Wandman

“Van zodra de lockdown aangekondigd werd,
konden we een streep door onze volledige
agenda trekken.”

Wandman biedt een innovatief wandsysteem aan voor standenbouw, events en tijdelijke interieurs. Zaakvoerder Wim Devreese is gemotiveerd om het beste uit de situatie te halen:
“Het is allemaal plots heel snel gegaan. Begin maart begonnen de eerste annulaties binnen te komen. Van zodra de lockdown aangekondigd werd, konden we een streep door onze
volledige agenda trekken. Na goed overwegen, hebben we
toch geïnvesteerd in plexischermen. Dit was niet evident. Alle
collega’s begonnen plexi te hamsteren. Maar het is ons gelukt
en zo hebben we scheidingswanden geleverd aan o.a. restaurants, scholen, handelaars en woonzorgcentra.
De twee werknemers in de firma zijn sinds juli tijdelijk
werkloos. Ik hecht er veel belang aan om de vinger aan de
pols te houden wat betreft hun gemoedstoestand tijdens deze
periode. Het is de bedoeling om hen in het najaar terug aan
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het werk te krijgen door ons systeem naar andere markten
te brengen. Ik denk hierbij aan toonzalen, tijdelijke ruimtes,
outdoor signage, displays,… We moeten onszelf heruitvinden.
Financieel hebben we het geluk een goede buffer te hebben.
Onze klanten zijn doorgaans ook stipte betalers, waardoor wij
onze inkomende facturen goed konden opvolgen. Ik ben heel
tevreden met de steunmaatregelen van de overheid. Vooral
de mogelijkheid om personeel tijdelijke werkloosheid aan te
bieden is cruciaal. De banken zijn ook heel meegaand door
o.a. kredieten te bevriezen.
Ik kan niet ontkennen dat het een mentaal frustrerende periode
is. Er zijn geen duidelijke vooruitzichten en we hebben er geen
controle over. Maar we doen er alles aan om te overleven en
blijven positief. Ons doel is om er sterker uit te komen.”
Liesbeth
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Leven Verhelst - Verde-Events

Sinds het begin van de lockdown en ook
na de versoepelingen die er gekomen zijn
is onze omzet in deze sector met 100%
gedaald.

W’Ondernemen: Wat zijn de gevolgen van de
corona-maatregelen voor jouw bedrijf?
Lieven Verhelst: Het is eenvoudig: het is praktisch
onmogelijk om evenementen te organiseren met als gevolg
dat ook wij werkloos zijn. Dat is ook het geval voor andere
toeleveringsbedrijven, zoals ondernemingen die instaan voor
geluid of verlichting.
Sinds het begin van de lockdown en ook na de versoepelingen
die er gekomen zijn is onze omzet in deze sector met 100%
gedaald. Ook voor de organisatie van kleinere evenementen
bedraagt onze omzet maar 2% van het normale. Dat alles
betekent dat wij al zes maanden geen inkomsten hebben.
Ook de toekomst is onzeker. We verwachten geen versoepelingen voor het einde van het jaar en zelfs als die er komen,
zit er niet onmiddellijk beterschap in. Er zijn immers al heel wat
organisaties die beslist hebben om dit jaar geen evenementen
meer te organiseren.
W’O: Hoe moeten ondernemingen in zo’n
situatie overleven?
L. V.: We zijn blij met alle steunmaatregelen vanwege de
verschillende overheden, zoals de corona-hinderpremie en
de compensatiepremie van het Vlaams gewest en de door
de stad verleende extra toelage van €750 die verbonden is
aan de Vlaamse compensatiepremie. Ook de mogelijkheid
om gebruik te maken van technische werkloosheid voor het
personeel is belangrijk. Tot 31 december 2020 is er verder het
crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van zelfstandigen
die hun zaak verplicht moeten sluiten of die afhankelijk zijn
van verplicht gesloten sectoren, een maatregel in het kader
van de sociale zekerheid van zelfstandigen.

Daarnaast zijn wij ook de banken dankbaar omdat ze uitstel
van afbetaling van lopende leningen hebben verleend.
Al deze maatregelen zijn soms maar een druppel op een hete
plaat, maar ze helpen ons toch de moeilijke periode door te
komen.
Minder goede ervaring hebben we met verzekeringen. De
premies moeten betaald worden, ook al is het te verzekeren
risico gering. We hebben zelf uitgezocht dat de verzekering
voor onze vrachtwagens kan verminderd worden als we er
minder dan 90 dagen gebruik van maken. Normaal zou
je denken dat de verzekeringsmaatschappij ons daarover
informeert.
W’O: We veronderstellen dat je niet hebt stil
gezeten?
L.V. Zeker niet. Uit noodzaak hebben we een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld. We hebben flexibele schermen
geïnstalleerd, keukenplanken in verschillende formaten gemaakt en meubelen - vooral tafels - ontworpen en gefabriceerd.
Voor UGent hebben we in de Ghelamco-arena klaslokalen
ingericht met opvouwbare wanden, die gemakkelijk kunnen
weggenomen worden bij sportgebeurtenissen en voor
de lancering van de nieuwe Volvotrucks hebben we de
tentoonstellingsruimte coronavrij ingericht.
W’O: Wat is je hoop voor de toekomst?
L.V. Dat de situatie zo vlug mogelijk mag veranderen, zodat
het leven weer zijn gewone gang gaat en wij kunnen doen
waar we goed in zijn.
Roger
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Steunmaatregelen tijdens
de tweede golf van de coronacrisis
Ondernemingen kunnen ook in de tweede golf van
de coronacrisis van steunmaatregelen genieten.
Aangezien de maatregelen te uitgebreid zijn om
allemaal te bespreken, hebben wij er enkele topics
uitgehaald. Bij Wij Helpen bespreken we met onze
klanten de mogelijkheden om een afbetalingsplan
bij de RSZ en bij de fiscus aan te vragen. Tevens gaan
we verder in op de nieuwe Vlaamse steunmaatregel
“Vlaams beschermingsmechanisme”.
De RSZ nam een aantal maatregelen voor werkgevers die op
één of andere manier getroffen worden door het coronavirus.
De belangrijkste zijn het uitstel van betaling van de RSZ
bijdragen en het aanvragen van een minnelijk afbetalingsplan.

Uitstel van betaling van bijdragen
Dit uitstel geldt voor alle betalingen vanaf 20 maart 2020 en
heeft betrekking op alle door de RSZ geïnde bijdragen
(werkgeversbijdragen,
werknemersbijdragen
en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de
bijdragen Bestaanszekerheid). Het uitstel van betaling
van deze bijdragen loopt t.e.m.15 december 2020.
Het is belangrijk om te onthouden dat uitstel geen
afstel is. Ondernemers die een uitstel van betaling hebben
bekomen maar de bedragen niet uiterlijk op 15 december
2020 gestort hebben, zullen een bijdrageopslag verschuldigd
zijn, dit komt neer op 10% van het verschuldigde bedrag.
We onderscheiden hierbij 3 groepen ondernemingen die
uitstel van betaling konden krijgen:
1. Ondernemingen die automatisch uitstel krijgen omdat zij
verplicht gesloten waren op overheidsbevel, betreft o.a.
de horeca, ondernemingen die behoren tot de culturele,
feestelijke, recreatieve en sportieve sector, etc.
2. Ondernemingen die vrijwillig gesloten waren omdat de
sanitaire maatregelen niet nageleefd konden worden of
omwille van een andere reden (bv. sluiting toeleveranciers).
3. Ondernemingen die niet volledig gesloten waren maar
hun economische activiteit zwaar verminderd zagen ten
gevolge van de corona-crisis.

Het minnelijk afbetalingsplan werkgeversbijdragen
Werkgevers die niet in aanmerking komen of niet tijdig de
procedure hebben nageleefd voor het uitstel van betaling maar
toch te kampen krijgen met betalingsmoeilijkheden
voor hun werkgeversbijdragen, kunnen aan de RSZ minnelijke
afbetalingstermijnen aanvragen.
U hebt er alle belang bij om het aantal vervaldagen zo veel
mogelijk te beperken. Er worden immers verwijlintresten
berekend zolang er bijdragen verschuldigd zijn.
Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, vult u het
formulier ‘Minnelijk afbetalingsplan’ in dat u terugvindt op het
portaal van de sociale zekerheid. In het vak ‘Uw motivatie’
legt u uit op welke manier uw onderneming financieel te lijden
heeft door het coronavirus. De aanvragen worden verstuurd
naar plan@rsz.fgov.be.
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Afbetalingsplan voor fiscale schulden
Ondernemingen die kunnen bewijzen effectieve hinder te
ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen t.e.m. 31
december 2020 een afbetalingsplan bij de fiscus aanvragen.
Het afbetalingsplan kan worden aangevraagd voor de volgende
fiscale schulden: bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting,
vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
De schulden mogen vanzelfsprekend niet voortvloeien uit
fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
moeten worden nageleefd.
De aanvraag wordt ingediend op het ogenblik van ontvangst
van een aanslagbiljet of betaalbericht. Het formulier is terug
te vinden op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren
en Ondernemen.

Ten slotte lichten wij u een nieuwe maatregel ‘Vlaams
beschermingsmechanisme’ toe.
Deze maatregel is voorzien voor Vlaamse ondernemingen
die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet
tijdens augustus en september 2020 met minstens
60% zien dalen t.o.v. de referentieperiode in 2019.
Het steunbedrag kan aangevraagd worden voor de maanden
augustus en september 2020 en bedraagt 7,5% van de
omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het
maximumbedrag ligt op 15.000 euro.
Het Beschermingsmechanisme kan vanaf 30 september 2020
worden aangevraagd.
• Ondernemingen die door de recente verstrengde
maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een
voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.
• Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden
of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3000
euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd
kassasysteem, de zogenaamde witte kassa.
• Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis
nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken,
vallen niet onder het toepassingsgebied van dit
beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de
dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.
Het beschermingsmechanisme zal online kunnen worden
aangevraagd via een formulier dat terug te vinden is op
de website van het Vlaamse Agentschap Innoveren en
Ondernemen.
*Deze tekst werd bijgewerkt t.e.m. 01/09/2020*

Wenst u een volledige analyse van hetgeen voor
uw onderneming mogelijk is?
Wij Helpen kan u professioneel begeleiden en ontzorgen!
Bel ons even op 056/ 62 04 60 of mail naar waregem@
wijhelpen.be. Verwijs naar dit artikel en vraag assistentie van
onze juristen. Afhankelijk van uw vragen en situatie kan u
een offerte ontvangen.
Consulting Wij Helpen.

Woord van de
burgemeester
Corona een woord dat ons zo’n halfjaar geleden nog niets
zei, maar waar we nu maar al te goed de betekenis en de
gevolgen van kennen. En dat corona grote gevolgen heeft
gehad op onze samenleving moet ik jullie uiteraard niet
vertellen.
Het zijn zware tijden geweest voor heel wat mensen en
nog niet in het minst voor onze lokale ondernemers. Mijn
dankbaarheid naar jullie voor jullie flexibiliteit en jullie
begrip is dan ook zeer groot. Het is niet gemakkelijk
om van de ene op de andere dag te sluiten, zich aan te
passen, terug open te gaan, mensen hun vertrouwen terug
te winnen…. Maar jullie deden het, stuk voor stuk! Als
burgemeester wil ik jullie daarvoor graag, vanuit de grond
van mijn hart, danken.
Ik beloof jullie dat er betere tijden aankomen, hopelijk
zo snel mogelijk. Waregemnaren zullen weer volop van
jullie diensten en producten gebruik maken. Jullie winkels
en ondernemingen zullen weer heel wat volk trekken.
Ik kan jullie dat nu al zeggen, omdat ik weet, dat elke
Waregmnaar jullie in het hart draagt. En samen komen we
er weer bovenop!
Ook wij, als lokaal bestuur en vanuit het Vlaamse niveau,
laten jullie niet in de steek.

Communicatiebureau Siesqo
investeert in duurzame mobiliteit.
WAREGEM – Vanaf 17 augustus 2020 kan iedereen
zijn elektrische wagen laden op de parking van
Siesqo. De centrale ligging in het centrum is een
groot voordeel voor mensen die komen shoppen.
Men heeft parking in het hart van Waregem en is
direct bij alle winkels en horeca. Terwijl men in de
stad vertoeft is de auto aan het opladen. Ook voor
mensen die in een appartement wonen en geen
mogelijkheid hebben om hun auto op te laden is
dit een ideale oplossing.

Duurzame alternatieven

Vanuit Waregem hebben we jullie trachten te helpen met
de volgende maatregelen:
• Een Waregembon voor elke inwoner. Deze
Waregembon kon en kan gebruikt worden bij de lokale
handelaars die de Waregembon aanvaarden.
• Een extra toelage van €750 (steeds verbonden aan de
Vlaamse compensatiepremie)
• Opzetten van de actie ‘Koop in Waregem’ om de
inwoners te stimuleren de lokale handelaars te steunen.
• Een tijdelijke opschorting van huurcontracten.
•…

Elektrisch rijden komt er niet zonder een robuust en
wijdverspreid laadnet, en precies daar wringt vandaag nog
het schoentje. De overheid en de steden en gemeenten
moeten aan de slag, maar ook private initiatieven - zoals hier
bij Siesqo - zijn absoluut een meerwaarde. “We zetten ook
in op duurzame verplaatsingen en vergroening van wagens.
Elektrische voertuigen en laadpaleninfrastructuur horen daar
uiteraard bij. We willen mee onze schouders zetten onder
dit beleid. Dit zal meer mensen helpen overtuigen om te
kiezen voor duurzame alternatieven” zegt Francis Logghe,
zaakvoerder van Siesqo.

Vanuit het Vlaamse niveau steunen we op de volgende
manieren:

Wanneer autogebruikers zelf kunnen vaststellen dat zij op hun
gebruikelijke trajecten kunnen laden, dan is de stap naar een
elektrische auto zoveel makkelijker. “Laadpalen bij kantoren
zijn een ideale aanvulling op een publiek laadnet. Wij zijn dan
ook blij dat we als privéspeler helpen bij het realiseren van
zero- en lage-emissiemobiliteit.”

• De Corona-hinderpremie biedt ondernemers die hun
zaak volledig moeten sluiten een eenmalige premie
van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog
moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
• Compensatiepremie: ondernemingen die een groot
omzetverlies kennen als gevolg van de coronacrisis,
kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro
krijgen om hun verliezen deels te compenseren.
• Het ontwikkelen van het platform koopinjebuurt.be om
de Vlaming aan te moedigen massaal lokaal te kopen.
•…
Ik besef maar al te goed dat dit uiteraard nooit voldoende
kan zijn om de gemaakte verliezen te compenseren,
maar laat ze een duwtje in de rug zijn als teken voor het
grote geloof en vertrouwen dat we hebben in onze lokale
handelaars.
Ik kan alleen maar afsluiten met de volgende woorden die
ik ook graag met elke Waregemnaar blijf delen: “Koop
lokaal, koop in Waregem !”.

Gratis laden voor klanten
Klanten van Siesqo kunnen gratis laden terwijl ze langskomen
voor de bespreking van hun bedrijfscommunicatie. “Meer en
meer van onze klanten rijden met een hybride of elektrische
wagen. Het is mooi meegenomen dat ze hun auto kunnen
opladen terwijl ze in meeting zitten, een extra service die onze
klanten weten te appreciëren”, besluit Francis Logghe.
Siesqo is gelegen in de Oscar Verschuerestraat
41 in Waregem.
Een elektrische of hybride auto opladen kan
24u per dag en 7 op 7.
Voor meer info: www.laadpaal-waregem.be
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Bouwbeurs

UNIZO Waregem stelt
Bouw- en Verbouwbeurs 2020 noodgedwongen uit
De Bouw- en Verbouwbeurs is
een jaarlijks evenement van
UNIZO Waregem. Standhouders
uit de regio maken van deze
gelegenheid gebruik om hun
kwalitatieve producten en
diensten aan de bezoeker met
bouw- en verbouwplannen
te presenteren. Helaas gooit
COVID ook bij deze organisatie
roet in het eten. De Bouw- en
Verbouwbeurs, die in het laatste
weekend van september zou
doorgaan, wordt een jaartje
opgeschoven.

“De werkgroep van de Bouw- en Verbouwbeurs en het bestuur
van UNIZO Waregem bleven lange tijd hoop koesteren om
de beurs alsnog te kunnen organiseren eind september. De
voorbereidingen waren gestart en er hadden al heel wat
standhouders toegezegd. Helaas zorgde de lockdown voor
onzekerheid bij de standhouders, met annulaties tot gevolg.
Nieuwe standhouders namen een afwachtende houding
aan. We kunnen hier als organisatie alleen begripvol voor
zijn. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen”,
legt werkgroepvoorzitter Filip Glorieux uit. De recentste

© Astrid Callens – Kolibreeze

beslissingen van de veiligheidsraad gaven de doorslag. “We
zien tot onze grote spijt geen mogelijkheid het bezoekersaantal
van voorgaande jaren toe te laten. De werkgroep was reeds
vol enthousiasme gestart. We melden dus het uitstel met heel
veel spijt. De evenementensector krijgt het – op z’n zachtst
uitgedrukt – hard te verduren. Maar gedreven als we zijn gaan
we er samen voor en zullen we ons ten volle inzetten om er de
volgende keer een topeditie van te maken.”
Meer info via info@unizowaregem.be.

Weekend van de Klant
Sinds 2017 organiseren UNIZO, Comeos en UCM samen
Weekend van de Klant. Zo brachten ze Dag van de Klant en
Sunday Shopday samen tot een feestelijk shopweekend in
heel België. Tijdens dat Weekend verwennen tienduizenden
winkeliers hun klanten met een cadeautje of leuke actie, zowel
de (kleine) zelfstandigen als de (grote) ketens.
Weekend van de Klant 2020, dat doorgaat op zaterdag 3 en
zondag 4 oktober, legt meer dan ooit de nadruk op shoppen
bij je favoriete, lokale winkels in je vertrouwde winkelstraat. We
roepen iedereen op om (terug) bij zijn favoriete handelaar(s)
te gaan shoppen en zo de Belgische economie, welvaart en
werkgelegenheid te ondersteunen. We voorzien dit jaar een
nog grotere mediacampagne en een nationale wedstrijd waar
klanten van alle handelaars aan kunnen deelnemen.
Schrijf je in, het is helemaal gratis. Laat weten dat je meedoet,
dat klanten veilig bij jou kunnen komen winkelen en zich ook
wel een beetje in de watten kunnen laten leggen.
www.weekendvandeklant.be
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2020

Natuurlijk
Markant(e) Activiteiten

SEPTEMBER
8 DI

Startavond – WE’RE BACK … - Cottage

10 Do

d’Amazones : It takes two to tandem

13 Zo
16 Wo
27 Zo
30 Wo

2021

FEBRUARI
3 Wo

Leesclub

4 of 11Do

Butlerschool

Weekendclub : etentje

9 Di

d’Amazones

Padel initiatie

9 Di

Weekendclub : Orchidee

Weekendclub : spelnamiddag

28 Zo

Leesclub

Weekendclub : spelnamiddag
MAART

OKTOBER

25 Do

Zelfverdediging

29/9 en 6 Di

Sessie 1 - Workshop : schilderen

28 Zo

Weekendclub : spelnamiddag

1 en 8 Do

Sessie 2 - Workshop : schilderen

6 Di

d’Amazones : Food Prepping

15 Do

Kleurenconsulente Jeanette

18 Zo

Weekendclub : spreker - kruiden

25 Zo

Weekendclub : spelnamiddag

APRIL
20 Di

Kookworkschop : Fruits de terre

25 Zo

Weekendclub : spelnamiddag

28 Wo

Leesclub

28 Wo

d’Amazones : Fight for your life

NOVEMBER
18 Wo

d’Amazones : De een zijn dood – De ander zijn
brood

22 Zo

Weekendclub : muzikale namiddag

24 Di

Voordracht : Rouwen mag – Manu Keirse

25 Wo
29 Zo

Leesclub
Weekendclub : spelnamiddag

MEI
4 Di

Bedrijfsbezoek : Escargots Des Flandres

8 Zo

Weekendclub : bezoek aan kasteel van Beloeil

17 Ma

d’Amazones : Express yourself

20 Do

S.E.K.S. Route

30 Zo

Weekendclub : spelnamiddag
JUNI

DECEMBER
		 Belgische Kerstfilm : Familie Claus
10 Do
15-16 of 17

d’Amazones : Meet James
Kerstfeestje

2 Woe
3 Do
19 of 20
16 Wo

JANUARI
13 Wo

Nieuwjaarsetentje – Bistro Berto

14 Do

d’Amazones : Sexy new years party

16 Zo

Weekendclub : nieuwjaarsetentje

28 do

Voordracht/Workshop : Tenen lezen

31 Zo

Weekendclub : spelnamiddag

27 Zo

Bezoek tuinen
d’Amazones : Moving diner
Weekendclub : Art Tour Knokke
Leesclub
Weekendclub : spelnamiddag
JULI

4 Zo

Weekendclub : etentje
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN:
• Happynetics :

ma van 19u00 tot 20u00.

• Ochtendgym : wo van 8u30 tot 9u30.
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• Aquagym :

vr van 8u00 tot 8u30.

Dirk Van Overwalle op zoek naar
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken

CAROLINE

THE COTTAGE

Stormestraat 5, Waregem tel. 056/604711

Marcel Windelstraat 35, Waregem, tel 0478/273914

De naam Caroline, de boetiek uit het Pand te Waregem komt van de
naam Caroline Witdouck, de zaakvoerster van de winkel.
Sinds 31 juli is de kledingzaak in een nieuwe ruimte in de Stormestraat
te vinden. Aangezien er de komende jaren flink wordt verbouwd
aan het Pand in Waregem, moest de winkel van Caroline toch
tijdelijk verhuizen. Door de nieuwe vrijgekomen winkelruimtes in de
Stormestraat greep ze de kans om zich daar definitief te vestigen.
De ruimte is hoger en lijkt groter maar dat is niet zo. De ruimte werd
nu wel veel beter benut om alles overzichtelijk te etaleren. Er is ook
meer licht en er werden vooral lichte kleuren gebruikt in de winkel.
De zaakvoerster en de verkoopster ontvangen u nog steeds met de
grootste glimlach en helpen u graag verder.
Na de verhuis zijn de collecties dezelfde gebleven, de voornaamste
zijn: Rosso 35, Gigue, Seventy, Antonelli enz. Wilt u meer weten
daarover? Surf dan eens naar hun Facebookpagina Caroline
Waregem.

The Cottage is terug van weggeweest. Eigenlijk is die nooit
weggeweest maar gewoon veranderd van uitbater. The Cottage, een
mooi huis in de Marcel Windelsstraat, huisvest een drinkgelegenheid
annex loungebar. Sedert 12 maart baten Thomas en Gilles de
zaak uit. Alles is veranderd, het interieur is volledig vernieuwd,
maar dan wel in een echte ‘cottage style’ . De tuin is geïntegreerd
en er zijn 2 petanquepleinen gemaakt. Er is een overdekt terras
dat helemaal afgesloten kan worden tijdens koudere momenten.
Aanbod van dranken is aangepast aan de klant en er wordt nu ook
eten aangeboden onder de vorm van tapas, sharing gerechten enz.
Gilles en Thomas hebben er veel goesting in. En ze hebben nog veel
plannen voor 2020. Wil je weten welke, volg hen op sociale media of
surf eens naar hun site.
www.cottage-Waregem.be

LEKKERGOED

FIETSEN DEVOS

Sioendreef 18, Beveren-Leie, tel. 0495/33 20 78

Posterijstraat 11, Sint Eloois Vijve, tel. 056/32 51 39

Sharon Biebuyck en Martijn Vermeulen zijn een jong en heel
enthousiast koppel. Op
6 augustus zetten zij hun nieuwe
snoepwinkel online. Jawel online want het is enkel en alleen
een online snoepwinkel. Lekkergoed betekent snoepgoed in het
Zuid-Afrikaans en klinkt natuurlijk ook mooi in het West-Vlaams.
Wat doen zij? Mensen verrassen met een lekker geschenk en een
glimlach toveren op een ander zijn gezicht. Wat houdt dit lekkers
allemaal in? Feestelijke verpakkingen met snoepen in een al dan niet
gepersonaliseerde verpakking, sharing boxes, snoep in verpakkingen
om te delen enz. Delicatessen: vb cuberdons, heerlijke thee van ‘Or
Tea’, top chocolade bars, chocolade in geschenkverpakking en ga zo
maar door. Al dit lekkers kan geleverd worden voor een bedanking,
een feestje of een gelegenheid (vb communie) en dit zowel voor de
particulier als voor de bedrijven. Heb je bvb een team te bedanken
in uw bedrijf of wil je gepersonaliseerde snoepen in een verpakking
aanbieden in uw winkel, dat kan bij Lekkergoed. Meer weten?
www.lekkergoed.be

Eigenlijk is het begonnen als een hobby. Tony Devos was zelf een
heuse fietser en hij wou er zelf kunnen aan sleutelen. Het begon in
een kleine fietswinkel die met de jaren werd volgestouwd met alle
soorten fietsen en accessoires en bovendien ook nog het herstelatelier
huisvestte. Sedert begin juli is de winkel vernieuwd en maar liefst 8
maal vergroot. Ondertussen zijn er 3 mekaniekers die meewerken in
de zaak. Van 1 naar 4 dus. Doordat de ruimte zo groot is geworden,
kan Tony niet alleen al de fietsen laten zien, maar heeft hij ook een
uitbreiding gedaan van het assortimenten. De soorten fietsen gaan
van gewone stadsfietsen tot elektrische fietsen. Van elektrische
bakfietsen tot speedpedelecs. Eigenlijk wil Tony een oplossing en een
verbreding kunnen aanbieden voor een totale mobiliteit. Er is ook een
kledijhoek: sportieve kledij, maar ook kledij met leuke accenten, ook
mooie en praktische kledij voor fietsers die de fiets gebruiken voor
woon- en werkverkeer. “De verkoop is veel beter. We kiezen ook veel
meer voor echte merken. We testen alle merken uit vooraleer we ze
binnenhalen,” aldus Tony Devos en Annelies Walgraeve.
www.fietsendevos.be
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LUNCHBAR MELLON

BOETSE

Zuiderpromenade 21, Waregem tel. 0495/800378

Stormestraat 95 a, Waregem, tel. 056/613006

Nog een zaak die binnen bepaalde tijd moest verhuizen uit het
Pand: Lunchbar Mellon vestigde zich op 8 juni definitief op de
Zuiderpromenade. Een heel mooi gelegen pand. De ruimte is bijna 3
maal zo groot geworden. Bovendien is er een groot terras dat deels
is overdekt. De zaakvoerster Wendy Vandendriessche wist net op tijd
deze vrijgekomen nieuwe ruimte te reserveren voor haar lunchbar.
Mellon betekent ‘vriend’ in elfentaal. Als je binnenkomt in de lunchbar
waan je je ook in een sprookje. Enkele muren en ook een gezellig
kinderhoekje zijn in deze stijl aangekleed. Het menu van Mellon
Lunchbar is niet veranderd, neen het is uitgebreid met ’s morgens
ontbijt en ’s namiddags allerlei lekkere koffies (Wendy volgde
ondertussen een Baristacursus) met allerhande lekkers. De zaak is nu
12 uur geopend ipv 5 uur. Wendy ontvangt u graag samen met haar
top team in de nieuwe Lunchbar Mellon.
www.lunchbarmellon.be

De krantenwinkel Boetse bestaat reeds 50 jaar. Verschillende uitbaters
hebben het winkeltje uitgebaat in de Stormestraat. De huidige
zaakvoerders Kris Dumortier en Purdy Courtens doen dit ondertussen
al van 2007. Om meer plaats te hebben en eens te vernieuwen zijn ze
sedert 8 augustus verhuisd naar de overkant. In de winkelruimte onder
de appartementen zit nu hun nieuwe winkel. Een hele mooie ruimte
die een heel stuk is vergroot waardoor er ook meer kan geëtaleerd
worden. Bovendien is er heel wat natuurlijk licht dat zowel vanaf de
voorkant als de achterkant binnenkomt, wat een zeer aangenaam
gevoel geeft als je de winkel binnenstapt. Boetse is nog steeds de
‘place to be’ voor kranten, tijdschriften, weekbladen, de Lotto enz.
Wil je weten wat ze nog allemaal te bieden hebben? Bezoek dan hun
Facebook pagina ‘Dagbladhandel Boetse’.

OAKBARRELS

CIGLESS

Eikenlaan 114, Waregem, tel. 0473/77 12 18
Het is eigenlijk een verhaal van ‘upcycling’. Iets wat gebruikt is een
nieuwe bestemming geven. De grondstof: brute wijnvaten die van
wijnbedrijven in Frankrijk komen krijgen een volledig nieuw leven bij
Oakbarrels. Het bedrijf bestaat sedert 2016 en wordt geleid door
Kim De Ceuninck, zijn vrouw en Gregory Parmentier. Oakbarrels
werkt voornamelijk B2B. Klanten bestaan uit bedrijven, tuincentra,
eventorganisaties, winkels en ga zo maar door. Wat gebeurt er
nu met zo’n vat. De vaten worden ingevoerd, grondig gereinigd,
gerestaureerd en krijgen dan een nieuwe bestemming als vat, maar
ook als meubel, plantenbak en zelfs als decoratieve eyecatcher. Op
1 september werd er voor de klanten een splinternieuwe showroom
geopend. Op afspraak wordt de klant ontvangen en kunnen ze alle
mogelijkheden van Oakbarrels zien. En deze mogelijkheden zijn
breed, zelfs tot gepersonaliseerde objecten die zijn gemaakt van
de pure eiken wijnvaten. Meer voorbeelden kan je bekijken op hun
website.
www.oakbarrels.be

Brouwerijstraat 85, Waregem tel. 0479/9785 88
Cigless is een nieuwe start-up in Waregem. Het is het bedrijf van
Sam van Bever. Wat onstaan is als een schoolproject is uitgegroeid
tot een onderneming. Cigless is een onderneming die publieke en
private ondernemingen ondersteunt bij het beheer en de verwerking
van sigaretten met als doel de sigarettenvervuiling bij elke plaats,
organisatie of evenement te minimaliseren. Cigless heeft niet alleen als
doel om de sigarettenvervuiling tegen te gaan maar ook om de mensen
te sensibiliseren wat voor schadelijke gevolgen sigarettenpeuken
kunnen teweegbrengen in onze leefomgeving. Een voorbeeld: 2/3
van de geproduceerde peuken belandt naast de vuilbak. Een peuk
vervuilt 500 l water en bevat 4000 chemische stoffen en breekt
slechts af na 12 à 15 jaar. Met deze peukenafvalbakken wil Sam een
product op de markt brengen om het milieu te sparen. De bakken zijn
bovendien voorzien van een leuke vraag of quote, wat de roker tot
nadenken aanzet. Meer weten over deze nieuwe onderneming?
www.cigless.be

Dirk Van Overwalle op zoek naar
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TANKKD

COIFFURE STEFANIE

Casselrijstraat 38, Waregem, tel. 0487/53 09 99

Hoogmolenstraat 96, Waregem, tel. 056/29 83 68

Wat gaan 2 belgen zoeken in de staat Nebraska in de VS? Een
product dat ze in de States gebruiken als voederbak of drinkbak,
wordt door David en Kimberley verkocht in heel Europa maar met
een andere functie. Het begon met een programma op televisie waar
Kimberley de tanks ontdekte. Ze was er helemaal weg van. In de stad
Hastings in Nebraska (VS) vonden ze de dealer. Nu zijn zij exclusief
verdeler van dit product. Het zijn tanks in gegalvaniseerd staal die hier
een functie krijgen als een zwembad, een plantenbak, een zitmeubel
enz. Je kan het bruut gebruiken en er zelf mee aan de slag gaan
maar je kan het product ook laten aanpassen en zelfs personaliseren
volgens uw wensen. Zonder het op voorhand te beseffen werd dit een
groot succes. Het wordt reeds verkocht in verschillende landen van
Europa en hier en daar hebben ze al een reseller ter plaatse. Tankkd
is de invoerder en zij verkopen voornamelijk aan bedrijven, maar als
particulier kan je ook een tank kopen.
Ben je benieuwd naar het prachtige verhaal achter Tankkd of wil je
de verschillende mogelijkheden eens zien? Neem dan een kijkje op
de website.
www.tankkd.com

Na 10 jaar was het tijd voor verandering. Coiffure Stefanie bestaat
10 jaar en Stefanie Bruyneel wou haar zaak vernieuwen en een eigen
pand hebben. Op enkele honderden meters van de vorige locatie op
de Deerlijkseweg vond ze de ideale plaats in de Hoogmolenstraat
met veel parking voor de deur. Het is een totaal nieuw gebouw en
het is gekoppeld aan haar woning. Modern, strak maar toch gezellig.
“De mensen moeten zich hier vooral thuis voelen,” zegt Stefanie.
Stefanie wordt bijgestaan door een fulltime medewerker Kimberley
en een halftime medeerker Dagmar. Samen staan ze klaar om je zo
goed mogelijk te bedienen en er voor te zorgen dat je stralend buiten
stapt. Het salon is enkel op afspraak. Voor dames, heren en kinderen.
Coiffure Stefanie is ook begaan met het milieu en de gezondheid van
haar klanten. Daarvoor gebruiken ze enkel biologische producten,
die ammoniakvrij zijn, zoals O-Way en Gold.
www.coiffurestefanie.be

Beste leden,
bedankt om ons
te blijven steunen
en te volgen.
Bedankt voor
jullie inzet. We
staan voor jullie
klaar. We wensen
jullie heel veel
succes met jullie
onderneming!
#staysafe
#samensterk

www.unizo.be/coronasteunmaatregelen
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Bvba DE-Finance

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

DRUKKERIJ
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Geschenken, juwelen,
keuken- en tafelartikelen
waar je mee kan uitpakken

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

Verhelststraat 5 - 8790 Waregem
Kortrijkseweg 354 – 8791 Beveren-Leie
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

Uw partner in ambitie
Syntra West
Campus Kortrijk
organiseert opleidingen
• Leercontract vanaf 15 jaar
• Bedrijfsbeheer
• Avondopleidingen

Ook voor voltijdse dagopleidingen kan je
bij ons terecht.
Meer info: www.syntrawest.be
Vraag info aan onze medewerkers!
Syntra West • Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
tel. 056 26 02 00 • fax 056 22 81 07
Syntra West vzw is
ISO 9001:2008 gecertificeerd
mail: kortrijk@syntrawest.be
met de steun van

RVB

R V B C O N S U LT
VERZEKERIN GEN
FIN ANCIEEL ADVIES
KRED IETEN

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

Adverteren in W’Ondernemen?
Neem contact op met Liesbeth
0476/95.96.50
info@unizowaregem.be

IDSSCHOENEN
KWALITATIEVE WERKKLEDIJ EN VEILIGHE
ING
TEXTIELBEDRUKKING I BORDUR
www.werkkledijcenter.be

Ruimste aanbod
promotionele kledij
tegen de scherpste prijs!
www.promotie-kledij.eu

*

kledij.eu

NAESSENS-HVAC
Desselgemsesteenweg 39-41
8540 DEERLIJK
info@naessenshvac.be

Tel. 056/613.113
fax 056/617.242

www.naessenshvac.be

WARMTEPOMPEN
VENTILATIE
SANITAIR & VERWARMING

Wij garanderen u service & kwaliteit !

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

