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KORTRIJK ONDERNEMEN

Het ondernemerschap van zaak-
voerder Fred Vanderbeke (63) be-
gon in het jaar 1983, meer be-
paald in zijn 20 m2 grote garage
aan de Renbaanlaan in Kuurne,
maar al snel bleek die te klein en
week de ondernemer uit naar de
schuur van zijn vader die in vlas
had gehandeld. Het betekende
meteen de start van een fantasti-
sche carrière voor Fred, die on-
langs de fakkel doorgaf aan zijn

zoon Jan. “Onze gebouwen aan de
vijverhoek bieden onderdak aan
onze vijf bedrijven”, vertelt Fred
Vanderbeke. “We stellen er een
honderdtal medewerkers tewerk.
Om toch over voldoende ruimte te
beschikken, moeten we daarnaast
ook nog vier extra loodsen huren.
Omdat er geen mogelijkheid
meer was om verder uit te brei-
den, ging ik samen met mijn
zoon Jan op zoek naar een nieuwe

locatie voor ons bedrijf. Dat von-
den we op het bedrijvenpark Kort-
rijk-Noord.”

EIND 2019 KLAAR

Het nieuwe gebouw van de Li-
num Europe Groep wordt een ar-
chitecturale landmark waarvan de
opdracht werd toevertrouwd aan
het bureau V2-Architecten uit
Rumbeke. De nieuwe site heeft
een oppervlakte van zo'n 33.000
m2 waarvan goed 18.000 m2 met-
een bebouwd wordt. De werk-
zaamheden zullen uitgevoerd
worden door Alheembouw-Valcke
en verwacht wordt dat de nieuw-
bouw volledig klaar zal zijn tegen
het einde van 2019. (BRU)

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord wordt
uitvalsbasis voor Linum Europe Groep
KORTRIJK/KUURNE Maandag zijn de grondwerken
van start gegaan voor het 33.000 m2 grote greenfield
op bedrijvenpark Kortrijk-Noord, waar volgend jaar de
Linum Europe Groep zijn intrek zal nemen.

“Al achttien horecazaken nemen
nu deel aan de samenwerking om
zich als horecazaken te profileren
als familie- en kindvriendelijk”,
begint schepen van Ondernemen
Rudolf Scherpereel. “We willen zo
meer jonge gezinnen op restau-
rant laten gaan.” Het project werd
gelanceerd in juni en ondertussen
zijn er al zes zaken bijgekomen
die hun engagementsverklaring
ondertekenden. 

MASCOTTE 

Tijdens de zomervakantie konden
kinderen de naam van een mas-
cotte kiezen. In de deelnemende
horecazaken zullen stickers, slab-
betjes en onderleggers met mas-

cotte Smikkel te vinden zijn. Voor
de lancering werden ook lolly’s
voorzien. Er wordt ook gezorgd

voor speelelementjes, leesboekjes,
kleurplaten en doe-blaadjes voor
elke leeftijd in de eetzones. In De

Neerbeek in Bissegem werd er al
een kindermenukaart met foto’s
van drankjes en menu’s voor kin-
deren ontworpen. “We zorgen
ook voor een opstapje, vochtige
doekjes, een ververstafel en een
toiletbrilverkleiner in de toilet-
ruimte”, aldus Virginie Feys van
De Neerbeek.
Stad Kortrijk en Horeca Vlaande-
ren spelen een ondersteunende
rol en willen om de paar maanden
evalueren. De deelnemende hore-
cazaken zijn te vinden op de web-
site www.kortrijk.be/uitetenmet-
jegezin. Horecazaken die interes-
se hebben in het traject kunnen
mailen naar economie@kort-
rijk.be. (EDB)

Waar je Smikkel ziet, 
zijn kinderen welkom
KORTRIJK Horecazaken willen een familievriendelijk imago. Daarom werd een
logo ontwikkeld en de naam Smikkel gelanceerd om aan te duiden welke Kortrijk-
se horecazaken inzetten op kindvriendelijkheid.

De Kortrijkse horecauitbaters werken samen met de stad Kortrijk en Horeca Vlaanderen. (Foto EDB)

“We willen zo meer
jonge gezinnen 
op restaurant 
laten gaan”
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